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تقديم 
       ينال قطاع تربية النحل عىل مستوى اململكة إهتماماً خاصاً إذ تسعى القطاعات املختلفة ذات 

العالقة لتطوير منظومة العمل يف هذا املجال مع التوجيه لتعظيم الفائدة من عائدات طوائف 

النحل يف صوره املختلفة لزيادة املردود االقتصادي من إنشاء املناحل.

امللك سعود  بجامعة  النحل  بقشان ألبحاث  الله  عبد  املهندس         ونسعى من خالل كريس 

اىل تطوير أساليب تربية النحل عىل مستوى اململكة وتنفيذ عدد من املرشوعات البحثية للرقي 

بصناعة تربية النحل وتقديم االستشارات واملعونة الفنية اىل جانب صقل مهارات النحالني عن 

طريق العديد من الدورات التدريبية إضافة اىل إصدار العديد من املؤلفات واملراجع يف مختلف 

مجاالت رعاية وتربية طوائف نحل العسل وتعظيم الفائدة منها عىل اعتبار أن ذلك أحدى أدوات 

النحل  تربية  مراجع  اىل  جديدة  وإضافة  النحل  لرتبية  الحديثة  باألساليب  املعرفة  ثقافة  نرش 

املتاحة باململكة والدول العربية.

       وقد حاولنا يف كتاب “أمراض نحل العسل” جمع املعلومات الخاصة بكل األمراض التي 

تصيب طوائف النحل سواء منها التي تصيب الحضنة أو األفراد الكاملة مع توضيح نوع املسبب 

لكل مرض وأعراض االصابة وطرق التشخيص وكيفية تجنب االصابة مع وصف كامل لطرق 

تربية  مجال  يف  العاملني  تمكن  التي  التوضيحية  والصور  األشكال  من  بالعديد  مدعماً  العالج 

النحل من التعامل مع هذه األمراض وتجنب حدوثها واإلقالل من أرضارها االقتصادية اىل أقل 

العلمية  املراجع  بالعديد من  علمية مبسطة وموثق  بلغة  الكتاب  يكون  أن  حد ممكن. وراعينا 

الحديثة باإلضافة اىل املالحظات الشخصية والخربات الذاتية عىل مدى سنوات عديدة من العمل 

يف هذا املجال ليكون مرجعاُ هاماً باللغة العربية للعاملني يف هذا املجال وكذلك للباحثني وطالب 

الدراسات العليا.

والله نسأل أن يوفقنا اىل ما فيه خري الوطن

                                                                                املرشف عىل كريس املهندس

                                                                                  عبدالله بقشان ألبحاث النحل

                                                                                أ.د. أحمد بن عبد الله الخازم الغامدي
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مقدمة
       تعدُّ تربية نحل العسل إحدى املهن الزراعية املهمة يف كثري من دول العالم، حيث وصلت 

إىل درجة عالية من التقدم يف أساليب معاملة الطوائف من أجل الحصول عىل عائد اقتصادي 

مجٍز، غري أن هناك قطاعاً كبرياً من النحالني يف اململكة العربية السعودية ال يزالون يعتمدون عىل 

استخدام الخاليا البلدية، التي تعوق تنوع اإلنتاج من طوائف النحل.

       وعىل الرغم من أن تربية النحل يف اململكة نالت اهتماماً ملحوظاً يف السنوات األخرية، وأن عائد 

تربية النحل أعىل بصفة عامة يف االستثمار من باقي فروع الزراعة، إال أن كثرياً من مربي النحل، 

خصوصاً املبتدئني منهم يجهلون كثرياً عن كيفية التعامل مع طوائفهم.

 Apis mellifera jemenatica وتحظى اململكة العربية السعودية بوجود ساللة نحل محلية          

متأقلمة تحت الظروف البيئية السائدة يف شبه الجزيرة العربية، ولها القدرة الكبرية عىل مقاومة 

كثري من األمراض التي تصيب طوائف النحل املستورد، غري أن تلك الساللة تحتاج إىل برامج 

تربية وانتخاب لرفع االنتاجية عما هي عليه حالياً.

         ومع تزايد انتشار األمراض نتيجة السترياد آالف الطرود سنوياً من الخارج، وحتى 

يف صورة نحل مرزوم، فإن نسبة اإلصابة باألمراض تتزايد عاماً بعد عام. 

          من أجل هذا، فإننا يف محاولة للتصدي لهذه املشكلة التي تكبد النحالني مبالغ طائلة نتيجة 

موت مجموعة كبرية من الطوائف متأثرة باألمراض التي تصيبها، أعددنا هذا الكتاب للتعريف 

العسل، وكيفية تشخيصها، ثم كيفية عالجها، حتى يمكن  باألمراض املصاحبة لطوائف نحل 

توفري املعلومات لكثري من النحالني ملواجهة األمراض التي تصيب طوائف نحل العسل قبل تفاقم 

اإلصابة، كما يجب عىل اململكة العربية السعودية عند استرياد طرود النحل من الخارج التأكد من 

خلوها من أمراض النحل عامة، ومن مرض تعفن الحضنة وطفيل الفاروا خصوصاً، وأن يكون 

االسترياد عن طريق جهات مسؤولة وتحت إرشافها لضمان سالمة تلك الطرود من األمراض. 

نسأل الله التوفيق ،،،  

املؤلفان...        
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تمهيد :
تقسيم أمراض نحل العسل
Diseases of the honeybees

يتعرض نحل العسل يف أطواره املختلفة، سواء األطوار غري الكاملة أو يف الطور البالغ إىل 

كثري من األمراض التي تصيبه. ومن هذه األمراض ما هو من الخطورة إىل حد أنه يمكنه القضاء 

عىل معظم الطوائف املوجودة باملنحل يف فرتة وجيزة، أو عىل املنحل بأكمله، وربما ينترش إىل 

املناحل املجاورة مع تقدم اإلصابة وانتشارها، مما يسبب خسائر كبرية سواء عىل مستوى الفرد 

أو الدولة.

وإذا تم االرساع يف تشخيص املرض من خالل أعراض اإلصابة التي تظهر عىل النحل فإنه 

يمكن اإلرساع باتباع طرائق العالج املناسبة فوراً ملنع انتشار املرض بني طوائف املنحل الواحد 

أو بني املناحل املتجاورة، لخفض اإلصابة به، إىل أقل حد ممكن يف فرتة قصرية، قبل أن ُيحدث 

خسائر فادحة.

األمراض، ولذا فمن  الكاملة ضد  املناعة  تملك  ليس هناك طائفة نحل  أنه  املعروف  ومن 

الرضوري العمل عىل حماية الطوائف من التعرض للمرض، وأفضل الوسائل لتحقيق ذلك هو 

تزويد الطوائف بامللكات الشابة، وباملخزون الكايف من حبوب اللقاح، التي تجمعها الشغاالت يف 

الخريف، وكذلك عدم إزعاج النحل يف أثناء فصل الشتاء.  

وسوف نقوم بعرض أهم األمراض التي يمكن أن يتعرض نحل العسل لإلصابة بها، والتي 

يعدُّ بعضها عىل درجة عالية من الخطورة إذا لم يتم التعامل معها بصورة فورية. 

تقسيم أمراض نحل العسل
تقسم أمراض النحل عدة تقسيمات: 

أواًل: حسب أطوار النحل التي يصيبها المرض إلى:

 أمراض تصيب الحضنة.. 1

 أمراض تصيب الحرشات الكاملة.. 2
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ثانيًا: حسب المسببات المرضية إلى:

 أمراض بكتريية.. 1

 أمراض فطرية.. 2

 أمراض فريوسية.. 3

 أمراض بروتوزوية.. 4

 أمراض يسببها الحلم املتطفل.. 5

وقد تقسم أمراض النحل على حسب العدوى الى:
أوالً: أمراض ُمعدية: تسببها كائنات حية مثل البكرتيا والفريوسات والفطريات والربوتوزوا. 

ثانياً: اضطرابات غري ُمعدية: الناتجة عن نقص الغذاء أو الخلل الهرموني أو التسمم باملبيدات 

أو النباتات السامة أو الظروف البيئية غري املناسبة.

ويف هذا الكتاب سوف نعرض أمراض نحل العسل طبقاً للطور الذي يصيبه املرض واملسبب 

املريض إىل اآلتي:

أمراض الحضنة( 1

  أ. األمراض البكتريية

ب. األمراض الفطرية

ج. األمراض الفريوسية

د .  اضطرابات الحضنة غري املُعدية 

أمراض النحل البالغ( 2

 أ.  أمراض تسببها الفطريات

  أ.  أمراض تسببها الربوتوزوا

ب.  أمراض تسببها الفريوسات

أمراض يسببها الحلم المتطفل( 3

 	ً أمراض يسببها الحلم املتطفل خارجيا

 	ً أمراض يسببها الحلم املتطفل داخليا
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الباب األول

Brood diseases أمراض الحضنة
األمراض البكتريية	 

األمراض الفطرية	 

األمراض الفريوسية	 

إضطرابات الحضنة غري املُعدية	 
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الفصل األول

Bacterial diseases األمراض البكتيرية

(1 )  American Foul brood (AFB ( مرض تعفن الحضنة األمريكي
يعدُّ من أخطر األمراض التي تصيب الحضنة واملنترشة يف كثري من دول العالم، ولخطورة 

هذا املرض يجب عىل النحال أو صاحب املنحل إبالغ املختصني بالدولة فور ظهوره؛ حتى يمكن 

عالجه، والسيطرة عليه، ومنع انتشاره.

انتشار المرض بالمملكة 

النحل  ألمراض  حرص  أول  بإجراء   )Al-Ghamdi, 1990( 1989م  عام  الغامدي  قام 

تم  التي  املناحل  من   %2 يف  وجوده  سجل  وقد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املنترشة  وآفاته 

فحصها، وُسجل املرض يف القصيم )عنيزة وبريدة(.

Cause المسبب

 Bacillus larvae يسبب املرض نوع من البكترييا العصوية املكونة للجراثيم ُعرفت باسم

ثم تغري االسم العلمي حديثاً ليصبح Paenibacillus larvae larvae  )شكل 1-1(
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شكل )1-1(: بكرتيا Paenibacillus larvae املسببة ملرض تعفن الحضنة األمريكي.
 تظهر الخاليا البكتريية يف الطور الخرضي )جهة اليمني(

والجراثيم العصوية الناقلة للمرض )جهة اليسار( 

 Multiplication التضاعف

1-  تبدأ العدوى بوصول جراثيم املرض من خالل الغذاء امللوث إىل معدة الريقات السليمة 

صغرية السن، والتي يقل عمرها عن يومني عن طريق النحل الحاضن.

2-  تبدأ الجراثيم يف النمو واالنقسام وتتضاعف أعدادها ببطء داخل جسم الريقة، والتي 

يصبح قوامها جيالتينياً، لتحلل األنسجة الداخلية لها نتيجة تغذية البكرتيا عليها.

3-  بعد عرشة أيام من اإلصابة تموت نسبة كبرية من الريقات املصابة يف مرحلة متأخرة 

من النمو بعد تغطية العيون السداسية مع نهاية الطور الريقي وبداية طور العذراء.

4-  تتوقف البكترييا عن النمو لعدم توافر غذاء لها، وتبدأ يف تكوين الجراثيم، والتي ُتمثل 

الطور املُعدي الذي ينقل اإلصابة إىل الريقات السليمة.

5-  تتحمل الجراثيم درجات الحرارة العالية والربودة الشديدة، وتظل كامنة يف األقراص 

القديمة املخزنة محتفظًة بحيويتها عدة سنوات، وتكون قادرة خاللها عىل إحداث العدوى إذا 

توافرت الظروف املواتية.
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ولقد أوضح Glinski and Jarosz عام 1995م أنه يمكن حدوث العدوى بمرض تعفن 

الحضنة األمريكي يف يرقات النحل األقل يف العمر من 24 ساعة بعرشة جراثيم من البكرتيا، بينما 

تعدُّ الريقات األكرب عمراً من 48 ساعة هي األكثر مقاومة، ويستلزم إحداث العدوى بها ماليني 

التثبيطي إلنزيم األنفرتيز والربوتينيز والليبيز املوجود بالعصارة  التأثري  للتغلب عىل  الجراثيم 

الهاضمة للمعي األوسط، والتي تثبط إنبات هذه الجراثيم وَتَضاُعفها.     

 Symptoms أعراض اإلصابة

يحدث تغري يف لون الريقات املصابة، فتتحول من اللون األبيض الالمع إىل األبيض املعتم ثم - 1

إىل البني الفاتح، ويف النهاية يصري لونها بنياً داكناً أو أسود )شكل 1-2 أ & ب(. 

تموت الريقات داخل العيون املقفلة، وتظهر األغطية الشمعية للعيون املصابة غائرة ألسفل.- 2

يتغري لون األغطية الشمعية إىل اللون البني الداكن، وتصبح رطبة لينة زيتية املظهر، وبها - 3

ثقوب غري منتظمة الحواف نتيجة تحلل أنسجة الريقات امليتة )شكل3-1(. 

يف بداية اإلصابة تظهر عىل بعض العيون القليلة جداً هذه العالمات غري الطبيعية وتبدو - 4

الطائفة كأنها سليمة.

تميز الريقات امليتة رائحة عفنة تشبه رائحة الغراء السائل، ومن هنا اشُتق اسم املرض، - 5

وبتقدم اإلصابة يمكن تمييز هذه الرائحة بسهولة عند فتح الخلية، أو حتى مجرد الوقوف 

بجوارها.

عند محاولة إخراج الريقة من العيون السداسية املصابة بعد إزالة األغطية الشمعية بواسطة - 6

قطعة صغرية من الخشب أو عود ثقاب تتمزق الريقة، ويخرج منها سائل لونه بني لزج 

ُيكون خيطاً مطاطياً ينقطع بمداومة الشد ملسافة 1-3سم، ويعدُّ الخيط املطاطي هذا من 

أوضح العالمات املميزة لإلصابة باملرض )شكل 4-1(.

تجف الريقات وتصبح عىل هيئة قشور صلبة تلتصق بشدة بُجدر العني السداسية، وتحوي - 7

ماليني الجراثيم املمرضة، التي تعدُّ مصدراً متكرراً إلعادة العدوى باملرض.

يف حالة حدوث املوت يف طور العذارء، يمتد لسانها ألعىل إىل نهاية العني السداسية )شكل 5(.- 8

بأقراص - 9 فتظهر  مثقبة،  الحضنة  تصبح  وامليتة،  املصابة  للريقات  الشغاالت  إزالة  نتيجة 
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الحضنة عيون سداسية فارغة ومنترشة بكثرة بني العيون السداسية املقفلة، مع ارتفاع 

نسبة االصابة )شكل 6-1(.

أ                                                                                ب

شكل )1-2(: مظهر الريقات السليمة واملصابة بمرض تعفن الحضنة األمريكي

أ- يرقات سليمة ذات لون أبيض المع

ب- يرقات مصابة يتغري لونها تدريجياً من األبيض إىل األسود

شكل )1-3(: أغطية العيون السداسية املصابة داكنة غائرة ألسفل

 وبها ثقوب غري منتظمة الحواف
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شكل )1-4(:   إختبار الخيط املطاطي حيث تخرج محتويات الريقة املصابة عىل شكل 

خيط مطاطي رفيع يمتد ملسافة 3سم

شكل )1-5(: عذراء ميتة نتيجة اإلصابة باملرض ولسانها ممتد ألعىل
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شكل )1-6( : حضنة غري منتظمة تظهر بها عيون فارغة مفتوحة بني العيون املغلقة 

نتيجة إزالة الشغاالت للريقات امليتة 

 Spread  االنتشار

بني  أو  الواحدة  الطائفة  داخل  املرض  انتشار  عىل  تساعد  التي  العوامل  من  كثري  هناك 

طوائف املنحل أو بني املناحل املختلفة، وهي:

− نشاط الشغاالت يف إزالة القشور املحتوية عىل الجراثيم يؤدي إىل انتشار املرض إىل باقي 	

الريقات بالخلية.

− تلوث العسل املخزن يف أقراص الحضنة املصابة واستعماله يف تغذية الريقات.	

− النحل السارق، الذي يقوم برسقة العسل من الطوائف املصابة الضعيفة، وينقله إىل خالياه 	

السليمة.

− استعمال أقراص عسل أو حضنة ملوثة من طائفة مصابة يف تغذية أو تقوية طوائف أخرى 	

سليمة.

− تلوث األدوات التي يستخدمها النحال.	

− توهان النحل ودخوله إىل خلية غري خليته األصلية املصابة عن طريق الخطأ.	
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− طرود النحل التي خرجت من الطوائف املصابة، واملحملة بعسل ملوث، تكون مصدراً لنرش 	

اإلصابة بعد تسكينها.

− رشاء طرود نحل أو أدوات نحالة ملوثة من مناطق تنترش بها اإلصابة.	

Diagnoses التشخيص

بغرض التأكد من اإلصابة باملرض، يجرى بعض االختبارات التشخصية عىل النحو اآلتي:

الفحص الحقلى

	 والخيط بها،  ثقوب  وجود  مع  الشمعية  األغطية  وتقعر  الكريهة،  الطوائف  رائحة  تمثل 

املطاطي، والقشور امللتصقة بالعني السداسية، أهم األعراض التي يمكن االستناد اليها يف 

التشخيص الحقيل للمرض.   

	 ويمكن )شكل7-1(  بها  امللتصقة  القشور  ومشاهدة  بدقة  السداسية  العني  جدر  فحص 

مشاهدة القشور بسهولة عن طريق حمل القرص، ليكون يف مستوى العني ومعرضاً لضوء 

الشمس.

شكل )1-7(: قرص يحتوي عىل قشور ملتصقة داخل العيون السداسية



18

أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعريف - التشخيص - العالج

 الفحص المعملي

جدير بالذكر أنه ال يمكن اإلعتماد فقط عىل األعراض السابق ذكرها يف الفحص الحقيل 

البكرتيا  جراثيم  وجود  من  للتأكد  أخرى  معملية  اختبارات  اتباع  يجب  بل  املرض،  لتشخيص 

رؤية  ليمكن  للمسبب،  امليكروسكوبي  الفحص  باستخدام  وذلك  عدمه،  من  للمرض  املسببة 

جراثيم البكرتيا التي تنقل العدوى والتي بوجودها تثُبت اإلصابة.

ولتحضري عينة من جراثيم البكرتيا املسببة للمرض يمكن اتباع الخطوات اآلتية:

1-  ترفع قشور الريقات امليتة من العيون املصابة، وتوضع يف أنبوبة اختبار مع قليل من 

املاء الدايفء، وترج جيداً.

2-  تؤخذ نقطة من املحلول الناتج، وتوضع فوق رشيحة زجاجية، وتفرد لتكون غشاًء 

رقيقاً film وترتك لتجف يف الهواء، بعيداً عن الضوء املبارش للشمس.

تحت  تفحص  ثم  الرشيحة  عىل   Nigrosin النجروسني  صبغة  من  نقطة  تضاف    -3

امليكروسكوب بالعدسة الزيتية، ليمكن مشاهدة جراثيم البكرتيا بيضاوية الشكل يف حالة وجود 

اإلصابة.

4-  الجراثيم البيضاوية طولها ضعف عرضها )1,3 × 0,6 ميكرون(، فتظهر إما بصورة 

فردية أو عىل هيئة تجمعات ومستعمرات عنقودية الشكل.

5-  إذا كان عمر الريقات امليتة أقل من 10 أيام ُنشاهد القليل من الجراثيم املتكونة حديثاً 

إىل جانب كثري من الخاليا البكتريية الخرضية.

Preventive and curative methods  طرائق الوقاية والعالج

الوقاية
إىل  العدوى وانتشارها  انتقال  السابق ذكرها، والتي تساعد عىل  العوامل  اىل جانب تاليف 

الطوائف السليمة، يجب اتباع اآلتي:

 املبادرة بفحص الطوائف بصفة دورية للتأكد من عدم حدوث اإلصابة باملرض.	 

 يف حالة الشك يف وجود إصابة، يتم عزل املنحل واملنطقة املوجود بها، والتعامل معها عىل 	 
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أنها مصابة؛ حتى يتم التأكد من صحة ذلك من عدمه. 

 التخلص من الطوائف املصابة يف حالة ثبوتها، كما سريد الحقاً، أو معامالتها يف الحال 	 

بإحدى الطرائق العالجية.

 يحظر استرياد النحل من املناطق املوبوءة.	 

 يجب استرياد أو رشاء النحل من دون أقراص شمعية أي يف صورة طرود نحل مرزوم.	 

 يجب عدم استخدام حضنة الطوائف املصابة يف تقوية طوائف أخرى سليمة.	 

إال بعد تعقيمة 	  السليمة  الطوائف   عدم استخدام عسل من طوائف مصابة يف تغذية 

بالكيفية التي ستوَضح الحقاً.

 تربية السالالت التي تتميز بمقاومتها للمرض، لتميزها ببعض الخصائص السلوكية التي 	 

سنتناولها تفصيلياً يف جزء الحق. 

وقد أشارت كثري من الدارسات التي أجريت يف كثري من أنحاء العالم إىل أن السلوك الصحي 

أو ما يعرف أيضاً بسلوك اإلزالة هو من أهم عوامل مقاومة النحل ملرض تعفن الحضنة األمريكي.

ولقد الحظ Francis and Ratnieks عام 1992م أن شغاالت النحل املقاوم لديها القدرة 

عىل إزالة الحضنة املصابة برسعة تبلغ أقصاها اليوم العارش من فقس البيض، أي قبل تكوين 

جراثيم املرض التي تنترش العدوى عن طريقها. اما إذا ماتت الريقات وتحولت إىل قشور شديدة 

والتهام  الجدر،  بقرض  للمرض  املقاومة  الشغاالت  فتقوم  السداسية  العيون  بجدر  االلتصاق 

القشور بما تحويه من جراثيم.

ويف حالة ظهور املرض يجب اتباع إحدى الطرائق اآلتية:

1 ) Destruction of diseased colonies   التخلص من الطوائف المصابة

ُيلجأ إىل هذه الطريقة عند ظهور املرض يف منطقة جديدة لم يكن موجوداً بها من قبل، إذ 

تكون أعداد الطوائف املصابة قليلة جداً، وذلك لضمان عدم انتشار املرض، ألن اإلصابة الشديدة 

ستنتهي بهالك الطوائف. 

ويف هذه الطريقة يتم التخلص من الطائفة املصابة كاآلتي:
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 يقفل مدخل الخلية ويتم قتل النحل بداخلها بإحدى الوسائل اآلتية:	 

)أ( يسكب 250 سم3 بنزين من خالل فتحة التغذية، وتقفل الخلية فيموت النحل يف فرتة وجيزة. 

غاز  بتأثري  النحل  فيموت  منها  التخلص  املراد  الخليه  داخل  الكالسيوم  سيانيد  وضع  )ب( 

سيانيد األيدروجني السام املتصاعد.

 توضع الخلية يف حفرة ثم تحرق بما فيها من نحل وبروايز ثم تدفن )شكل 8-1(.	 

شكل )1- 8( : حرق الخاليا املصابة بتعفن الحضنة األمريكي ملنع انتشار املرض

2 )Biotechnical treatments المعاملة باستخدام التقنية الحيوية

هناك طرائق كثرية، أبسطها الطريقة اآلتية:

تجهز خلية فارغة نظيفة بها براويز جديدة مثبت بها أساسات شمعية.	 

توضع 	  بحيث  الفارغة،  الخلية  إىل  أقراصه  عىل  من  املصابة  الطائفة  نحل  ُيهز  املساء،  يف 

الخلية يف أثناء ذلك عىل ورق صحف الستقبال العسل املتساقط.

يحرق ورق الصحف بما عليه من عسل.	 

يرتك النحل من دون تغذية مدة يومني مع قفل الخلية، فُيستهلَك العسل امللوث املوجود يف 	 

معدة النحل.



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

21

مثل 	  اليها مضادات حيوية  بواسطة محاليل سكرية مضاف  النحل  تغذية  تتم  ذلك  بعد 

الترياميسني.

عندما يبدأ النحل يف بناء األقراص الشمعية، تقوَّى الطائفة بإضافة أقراص حضنة مغلقة 	 

من طائفة سليمة. 

تحرق الخلية املصابة بما تحويه من أقراص شمعية.	 

 
3 )   Sterilization of honey, combs and tools  تطهير العسل واألقراص واألدوات

− يعدُّ العسل املوجود يف الطوائف املصابة صالحاً لالستخدام اآلدمي، لذا يمكن 	

فرزه واستخدامه، مع مراعاة عدم وصول النحل السليم إليه، والتغذية عليه، إال 

بعد تعقيمه وذلك بغليه ملدة ساعة عىل األقل، وإن كانت هذه الطريقة تجعله 

أقل مرتبة يف قيمته الغذائية من محلول التغذية السكرية.

− وذلك 	 تعقيمها،  بعد  امللوثة  األدوات  وكذلك  الفارغة  األقراص  استخدام  إعادة  يمكن 

بغمرها مدة ثالثة أيام يف حوض به محلول مطهر من الفورمالني 20%، حتى يتخلل 

املحلول املطهر العيون السداسية. 

− تستخرج األقراص من املحلول، وتصفي، وترتك، لتجف يف مكان مظلل جيد التهوية.	

− يمكن أيضا تدوير الشمع وإعادة استخدامه بوضع األقراص الشمعية مدة 30 دقيقة 	

يف ماء يغيل، لتموت الجراثيم، كما يمكن إعادة استخدام اإلطارات الخشبية الفارغة مرة 

أخرى بعد الحصول عىل الشمع الخام منها.

 Chemotherapy  العالج الكيماوي 

غالباً ما تفضل طرائق العالج الكيماوي يف حالة انتشار املرض بشكل واسع، وإصابة عدد 

كبري من الطوائف، فتعامل الطوائف املصابة بإحدى املواد العالجية اآلتية:

 Sodium sulphathiazole أ- سلفاثيازول الصوديوم

بالتغذية عليه بإضافته إىل محلول التغذية بمعدل 0,1 جم/لرت. 	 

تتم املعاملة يف الخريف، ويظهر تأثريها بنجاح يف العام التايل، ويظل مفعولها مستمراً يف 	 

العسل عدة سنوات.
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 Terramycin ب- الترياميسني

التي  البكتريية  ملكافحة األمراض  الوحيد املسجل عالجاً  الحيوي  املضاد  الترياميسني  ُيعدُّ 

تصيب الحضنة يف طوائف نحل العسل، ويوجد منه مستحرضان حسب تركيز املادة الفعالة، 

ترياميسني 25، وترياميسني 50 )شكل 9-1(.

شكل )1-9(: عبوة من املضاد الحيوي الترياميسني املستخدم

 لعالج مرض تعفن الحضنة األمريكي

ويقدم الترياميسني بأكثر من طريقة كاآلتي:

إضافته إىل محلول التغذية بمعدل ملعقة شاي من الترياميسني50 لكل جالون من املحلول 	 

السكري.

الرباويز 	  املخلوط عىل قمة  البودرة بنسبة 1: 20، وينثر  الترياميسني 50 مع سكر  خلط 

بالخلية بمعدل 30 جراماً من املخلوط لكل طائفة.

بخلط 	  وذلك  عالجية،  فطائر  صورة  يف  واستخدامه  اللقاح،  حبوب  مكمالت  إىل  اضافته 

قمة  فوق  الفطائر  وتوضع  املكمالت  من  120جم  مع   50 الترياميسني  من  شاي  ملعقة 
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الرباويز لتغذية النحل عليها )شكل 1-10 أ & ب(.

ويراعى مضاعفة الرتكيز يف كل حالة استخدام الترياميسني25.	 
يمكن  كما  أعراضه،  وتختفي  املرض،  يتالىش  حتى  املواد  بهذه  العالج  ويستمر 

استخدامها للوقاية من املرض قبل حدوثه.

أ                                                                           ب

شكل )1-10(: معاملة الطوائف املصابة بتعفن الحضنة األمريكي بالترياميسني فوق قمة الرباويز

أ-  مخلوط بسكر البودرة

                ب-  مع فطائر مكمالت حبوب اللقاح

 Integrated Pest Management  )IPM( متكاملة  مكافحة  برنامج  باتباع  وُينصح 

يتضمن طرائق املكافحة السابق ذكرها وعدم االعتماد فقط عىل املكافحة الكيماوية باملضادات 

املسببة  البكرتيا  إذ أشار Spivak and Reuter عام 1988م إىل ظهور سالالت من  الحيوية 

ملرض تعفن الحضنة األمريكي لها صفة املقاومة لفعل الترياميسني. 

 2)	European Foul Brood )EFB ( مرض تعفن الحضنة األوربي 

تنترش اإلصابة به خالل فصل الربيع وأوائل الصيف، ويعدُّ أقل خطورة من مرض تعفن 

نهاية  أو تختفي يف  ثم تقل اإلصابة  الضعيفة،  الطوائف  املرض  إذ يصيب  األمريكي،  الحضنة 

موسم النشاط. بينما تعفن الحضنة األمريكي تحدث اإلصابة به يف أي وقت من السنة، ويصيب 

الطوائف الضعيفة والقوية عىل حد سواء، وتستمر اإلصابة به يف تزايد حتى نهاية املوسم.
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انتشار المرض بالمملكة

النجـا  أبو  بواسطـة  1987م  عام  السعـودية  العـربية  اململكــة  يف  املرض  هذا  ُسجل 

)Abu El Naga, 1987( وقد سجل الغامدي خالل الحرص الذي أجراه عام 1989م وجوده يف 

.)Al-Ghamdi, 1990( منطقة واحدة وهي الباحة

 Cause المسبب

يسبب املرض نوع من البكرتيا ُعرِّفت مبدئياً عىل أنها Bacillus pluton ثم صنفت بعد 

ذلك بمسمى Streptococcus pluton ثم أعاد)Bailey and Collins )1982 a & b تصنيفها 

 Melissococcus pluton. مرة أخرى إىل جنس جديد فأصبح اسمها

وهي بكرتيا غري مكونة للجراثيم وتموت إذا ما وضعت يف ماء ساخن عىل درجة حرارة    

º 65م مدة 10 دقائق.

 Multiplication التضاعف

تصاب الريقات حديثة الفقس باملرض عند التغذية عىل غذاء ملوث بالبكترييا املمرضة.	 

تتكاثر البكرتيا وتتضاعف يف معدة النحل وتزداد أعدادها برسعة كبرية.	 

تموت الريقات بعد فرتة قصرية ال تتجاوز 5 أيام من الفقس، وقبل إغالق العيون السداسية 	 

عليها.     

 Symptoms األعراض

1-  يتحول لون الريقات املصابة من األبيض الالمع إىل لون أبيض معتم ثم إىل األبيض املصفر ثم 

إىل البني الفاتح، ويزداد اللون الغامق يف الريقات تبعاً لدرجة جفاف الريقات.

رائحة كريهة  الوقت تظهر  الخمرية، وبمرور  رائحة  رائحة حمضية تشبه  للريقات  2- تصبح 

عفنة.

وتأخذ  السداسية،  العني  داخل  وتلتف  املفتوحة،  السداسية  العيون  داخل  الريقات  تنكمش   -3

أوضاعاً مختلفة )شكل11-1(.
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الهوائية  القصبات  اللون وتظهر بها خطوط بيضاء تمثل  الريقات تصبح داكنة  4- عند موت 

)شكل 1-12(، ثم تجف وتتحول أجسامها إىل قشور ذات لون بني.

5- ال تلتصق القشور بجدر العيون السداسية، عىل عكس الحال يف القشور الناتجة عن تعفن 

الحضنة األمريكي، ولذا تسهل إزالتها بواسطة الشغاالت )شكل 13-1(.

6- يف أحيان قليلة يمكن لبعض الريقات أن تظل حية حتى يقفل عليها ثم تموت، ويف هذه الحالة 

تبدو األغطية الشمعية للعيون السداسية غائرة ومثقبة، كما هو الحال يف مرض تعفن الحضنة 

األمريكي.

7- عند اختبار الخيط املطاطي باستخدام عود الثقاب، ال يعطي نتيجة إيجابية )شكل 14-1(.

شكل )1-11(: جزء من قرص مصاب بمرض تعفن الحضنة األوربي يبني الريقات املصابة

 ملتفة داخل العيون يف أوضاع غري عادية. الحظ تغري لون الريقات إىل البني الغامق
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شكل )1-12(:الريقات امليته داخل العيون داكنة اللون وتظهر بها القصبات 
الهوائية عىل شكل خطوط بيضاء

شكل )1-13(: الريقات امليته تتحول إىل قشور غري ملتصقة بجدر العني السداسية
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شكل )1-14(: هرس الريقة املصابة بتعفن الحضنة األوربي وسحبها خارج العني ال يتكون

 عنه خيطاً مطاطياً

 Diagnosis التشخيص

للتأكد من اإلصابة بمرض تعفن الحضنة األوربي، يمكن فحص بكرتيا M. pluton عن طريق:

1- استخراج محتويات الريقات املصابة وهرسها مع قليل من املاء لتكوين معلق يحتوي 

عىل البكرتيا املرضية. 

وترتك  رقيق  فيلم  لتكوين  زجاجية  رشيحة  عىل  وتفرد  املعلق  هذا  من  نقطة  تؤخذ   -2

الرشيحة لتجف، وُتصبغ بصبغة الكاربول فوكسني، وتفحص ميكروسكوبياً ملشاهدة البكرتيا، 

التي تظهر بلون أرجواني.

3- تظهر البكرتيا يف صورة فردية أو زوجية أو عىل صورة مستعمرات أو يف شكل سلسلة، 

البكرتية قصرية )طولها 1 ميكرون وعرضها 0,5 – 0,7 ميكرون( ولها شكل يشبه  والخلية 

الرمح )شكل 15-1(.

4- يمكن أيضاً إضافة نقطة من املعلق السابق إىل بيئة غذائية صناعية )آجار( ثم توضع 

أطباق البيئة امللقحة بالبكرتيا يف حضانات عىل درجة حرارة 34مº وتحت ظروف الهوائية، بعد 

4 أيام تظهر مستعمرات بكرتيا M. pluton ذات اللون األبيض.
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شكل )1-15(: بكرتيا Melissococcus pluton رمحية الشكل غري مكونة 

للجراثيم - الخاليا تظهر بصورة مفردة أو زوجية أو يف سالسل

 Spread االنتشار

انتشار  عىل  أيضاً  األمريكي  الحضنة  تعفن  مرض  يف  ذكرها  سبق  التي  العوامل  تساعد 

بكرتيا تعفن الحضنة األوروبي. ويجدر بنا مراعاة اآلتي:

برغم إزالة الشغاالت لقشور الريقات من العيون السداسية إال أن العيون السداسية تظل 	 

قادرة عىل نقل العدوى إىل الريقات الجديدة التي سرتبى بها. 

الشغاالت الناتجة من يرقات حدثت لها إصابة خفيفة ولكنها استطاعت التعذر والوصول 	 

العدوى إىل  الكامل، فإن أجسامها تظل ملوثة باملسبب املريض، ويمكنها نقل  الطور  إىل 

الريقات السليمة عند تغذيتها. 

توهان هذه الشغاالت ودخولها إىل الخاليا املجاورة يساعد عىل نقل العدوى بني طوائف 	 

املنحل الواحد.
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 Preventive and curative methods طرائق الوقاية والعالج
يف حالة اإلصابة الخفيفة ال يحتاج األمر إىل عالج، إذ تستطيع معظم الطوائف الشفاء من 

املرض خالل موسم جيد للرحيق. ومع ذلك فُينصح باآلتي:

أيام         	   3 بني  تراوح  مدة  ملكة  دون  من  الطائفة  وترك  املصابة،  الطائفة  من  امللكة  رفع 

إىل3 أسابيع؛ لكرس دورة الحضنة.

الحاضنة 	  الشغاالت  إلعطاء  وذلك  وملقحة،  السن  حديثة  جديدة  بأخرى  امللكة  استبدال 

)صغرية السن( فرصة إلزالة قشور الريقات امليتة.

تطهري األدوات بمحلول مطهر مثل الفورمالني 20% ملنع انتشار العدوى.	 

يمكن اتباع طرائق العالج الكيماوي باستخدام املضادات الحيوية بالطريقة السابق ذكرها 	 

التي أشار  التقارير  الحضنة األمريكي، وإن كانت هناك بعض  يف مكافحة مرض تعفن 

فيها Waite وآخرون عام 2003م اىل ظهور سالالت من بكرتيا M. pluton مقاومة لفعل 

الترياميسني.

كائنات أخرى مصاحبة لمرض تعفن الحضنة األوروبي
هناك بعض الكائنات الدقيقة التي ال تسبب مرض تعفن الحضنة األوروبي ولكنها غالباً 

ما تكون مصاحبة له. وهذه الكائنات لها دخل كبري يف الرائحة التي تتكون بعد موت الريقات، 

كبري يف حالة وجودها عىل تشخيص  بقدر  تساعد  الكائنات  امليتة، وهذه  الريقات  قوام  وكذلك 

اإلصابة بمرض تعفن الحضنة األوروبي، ومن هذه الكائنات الشائعة املوجودة نوع من البكرتيا 

العصوية املكونة للجراثيم التي ُعرِفت باسم Bacillus alvei والتي ُصنفت فيما بعد عىل أنها 

Paenibacillus alvei ويبلغ طولها ضعف طول بكرتيا M. pluton   وهي تنمو عىل الريقات 

بعد موتها )شكل 16-1(.
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شكل )1-16(: بكرتيا  Melissococcus pluton ويشري السهم إىل بكرتيا

 Paenibacillus alvei املصاحبة لها 

باململكة  الباحة  منطقة  يف  وجودها  ُسجل  قد   B. alvei بكرتيا  أن  بالذكر  وجدير 

)Al-Ghamdi, 1990( حيث مثلت نسبة اإلصابة 1% من املناحل التي تم فحصها عام 1989م.
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الفصل الثاني

 Fungal diseases األمراض الفطرية

 Chalkbrood 1(       مرض الحضنة الطباشيرية(

من أكثر األمراض املُعدية انتشاراً ويعرف أيضاً بمرض تكلس الحضنة، ويوجد يف كثري 

من دول العالم يف املناطق معتدلة املناخ. ويقال إن املرض نشأ بدايًة يف مناطق أمريكا الشمالية 

ونتيجة لنقل النحل وأدواته بني مختلف البالد، انتقل منها إىل الدول املجاورة وباقي دول العالم.

انتشار المرض بالمملكة
املرض متوسط االنتشار باململكة حيث ُسجل وجوده يف 6 مناطق من التي شملها الحرص 

الذي أُجرى عام 1989م، إذ يوجد يف الرياض )الخرج(، ويف املنطقة الرشقية )القطيف(، ويف 

.)Al-Ghamdi, 1990( والباحة، وأبها ،)القصيم )عنيزة(، ويف مكه )جده

 Cause المسبب

باسم  بدايًة  وقد عرف  فقط،  الريقات  األسكية يصيب  الفطريات  من  نوع  املرض  يسبب 

أعاد Splitor and Olive تصنيفه وتسميته ليصبح  Pericysts apis ولكن يف عام 1955م 

Ascosphaera apis var. major  ويتميز هذا الفطر بأن جراثيمه spores تتكون يف شكل 

داكن  بني مخرض  لونها   spore cysts أكياس جرثومية  داخل  بدورها  تجمعات كروية توجد 
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تتكون عند التقاء نوعني مختلفني )موجب+ & وسالب-( من امليسليوم )شكل2-1( ويطلق عىل 

هذه األكياس أيضاً األجسام الثمرية fruiting bodies ويصل قطر الواحد منها 60 ميكروناً 

)شكل 2-2(.

تتميز الجراثيم بتحملها العايل للظروف البيئية غري املناسبة، كما تنترش الجراثيم يف معظم 

أنحاء الخلية، وتكون موجودة يف غذاء النحل املخزن بها من عسل وحبوب لقاح كما توجد يف 

املاء.

شكل )2-1(: هيفات فطر A. apis واألكياس املحتوية عىل الجراثيم مكربة بواسطة 

)Chorbiński and Rypuła, 2003 امليكرسكوب اإللكرتوني )نقالً عن



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

33

شكل )2-2(: التجمعات الكروية للجراثيم املوجودة داخل األكياس الجرثومية للفطر

)Chorbiński and Rypuła, 2003  نقالً عن(

 Multiplication التضاعف
تصل جراثيم الفطر إىل تجويف معدة الريقات من خالل الغذاء امللوث.	 

غاز 	  تركيز  لزيادة  نتيجة  املعدة  من  الخلفي  الجزء  يف  التحديد  وجه  عىل  الجراثيم  تنبت 
ثاني أكسيد الكربون فيها، والذي يلزم لحدوث إنبات الجراثيم يف أنسجتها، ويخرج من 

الجراثيم ميسليوم يخرتق جدار املعدة، وينترش يف كل تجويف الجسم ماعدا الرأس.

لون 	  ذات  ثمرية  أجسام  وتتكون  الجسم،  مؤخرة  من  امليسليوم  يخرج  الريقة،  موت  بعد 
أسود تحتوي عىل الجراثيم املمرضة، التي تنترش عىل السطح الخارجي لجدار جسم الريقة.

الكيماوية والعضوية، ويجعل من 	  املركبات  تأثري  لها جدار سميك يحميها من  الجراثيم 
الصعب تأثرها بالعوامل الخارجية.

 يمكن للجراثيم أن تعيش مدة طويلة تصل إىل 15 سنة وتظل بعدها قادرة عىل إحداث 	 
العدوى.
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Symptoms األعراض

تظهر اإلصابة خالل الفرتة من أبريل إىل أكتوبر، وتبلغ اإلصابة ذروتها خالل شهري مايو 

ويونيو ويمكن تمييز املرض بسهولة من خالل األعراض اآلتية:

من 	  لونها  تحول  وقد  املفتوحة،  للحضنة  السداسية  العيون  يف  املصابة  الريقات  تشاهد 

األبيض إىل الرمادي املزرق أو تكون مربقشة حسب شدة اإلصابة )شكل 3-2(. 

شكل )2-3(: يتغري لون الريقات تدريجياً من اللون األبيض إىل الرمادي املزِرق

تموت الريقات املصابة بعد يومني من تغطية العيون السداسية أو بمعنى آخر يف طور ما 	 

قبل العذراء، وتبدو يف البداية قطيفية املظهر وامللمس نتيجة لنمو هيفات الفطر، وتأخذ 

الريقة الشكل السدايس للعيون السداسية املوجودة بداخلها نتيجة النتفاخها )شكل  4-2(.

يقوم النحل بعد ذلك بإزالة األغطية الشمعية وتظهر العيون املحتوية عىل الريقات امليتة 	 

بني عيون الحضنة املغلقة. 
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شكل )2-4(: املظهر القطيفي للريقات املصابة بمرض الحضنة 

الطباشريية نتيجة لنمو هيفات الفطر

عليها 	  الضغط  عند  صلبة  اللون  بيضاء  مومياوات  إىل  وتتحول  وتتكمش  الريقات  تجف 
الطباشري. ومن هنا اشتق اسم  أبيض يشبه مسحوق  تتفتت وتتحول إىل مسحوق ناعم 

املرض )شكل  5-2(.

شكل )2-5(: الريقات امليتة تبدو كاملومياوات بيضاء اللون



36

أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعريف - التشخيص - العالج

بعض الريقات يظل لونها أبيض وبعضها اآلخر يتحول إىل لون رمادي مزرق أو أسود، 	 

وذلك لتكّون األكياس الجرثومية وانتشارها عىل جسم الريقات امليتة )شكل 6-2(.

شكل )2-6(: املومياوات ذات لون رمادي أو أسود نتيجة لتكّون األكياس الجرثومية للفطر

يمكن التعرف عىل املرض من خالل رائحة التخمر التي تنبعث بوضوح من الخاليا املصابة 	 
بشدة.

يسهل عىل الشغاالت إزالة املومياوات من داخل العيون السداسية، ويعدُّ هذا من أهم ما 	 
يميز مرض الحضنة الطباشريية عن أمراض الحضنة األخرى.

تشاهد املومياوات، بعد أن تقوم الشغاالت بإزالتها، ملقاة عىل قواعد الخاليا املصابة وأمام 	 

مداخل الخاليا. ويعدُّ سلوك إزاله املومياوات الذي تتميز به بعض سالالت النحل من أهم 

العوامل التي تساعد عىل مقاومة املرض )شكل 2-7(. ولقد وجد Harbo يف عام 1995م 

أن هذا السلوك يظهر بوضوح يف الطوائف املقاومة للمرض يف الشغاالت التي يراوح عمرها 

بني 1-3 أسابيع بينما ال تمتلكة الشغاالت التي يقل عمرها عن 4 أيام أو األكرب من 25 

يوم. 
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شكل )2-7(: املومياوات ملقاه خارج الخلية بعد إزالتها 

من العيون املصابة بواسطة الشغاالت

وذلك 	  الشمعية،  األغطية  إزالة  عدم  من  الرغم  عىل  اإلصابة،  وجود  عىل  االستدالل  يمكن 

بهز األقراص فيسمع صوت نقر نتيجة الرتطام جسم املومياوات الصلب بجدار العيون 

السداسية املقفولة.

 Diagnosis التشخيص

يتم عزل الفطر من الريقات حديثة اإلصابة، كما يمكن عزله من املومياوات الحديثة. 	 

يوضع الفطر مبارشة عىل بيئة potato dextrose agar واملدعمة بإضافة 4مم مستخلص 	 

خمرية/لرت، ويفضل أيضاً استخدام بيئة أجار الشعري Molt agar بدالً من البيئة السابقة، 

الفحص  أقل، وبذلك يسهل  امليسليوم  الفطر هنا هيفات هوائية ويكون نمو  ُيكّون  إذ ال 

عىل  امللقحة يف حضانة  البيئة  عىل  املحتوية  األطباق  توضع  عام  امليكروسكوبي. وبصفة 

درجة 30ºم، ألنها الدرجة املثىل لنمو الفطر.
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ينمو امليسليوم الجديد بعد 24 ساعة، وتظهر مستعمرات الفطر باللون األبيض، وتكون 	 

لها رائحة مماثلة لرائحة الخوخ املتخمر.

وتجدر اإلشارة إىل أن الريقات صغرية السن املأخوذة من الطائفة املصابة ال تظهر عليها 

أي عالمات للمرض، وعىل الرغم من ذلك، فإن هذه الريقات إذا أُعطيت الفرصة يف املعمل الكتمال 

نموها يظهر عليها امليسليوم، ويغطي الجسم كله.

انتشار العدوى

هناك عوامل كثرية تساعد عىل انتشار املرض وهي كاآلتي:

الرتبية 	  نتيجة  وكذلك  واآلفات،  األخرى،  باألمراض  اإلصابة  من  الناشئ  الطوائف  ضعف 

الداخلية. 

بعد موت الريقة املصابة ينتج عنها أعداد كبرية من الجراثيم ترتاوح ما بني 810 – 910 	 

جرثومة، وتظل أعداد كبرية من هذه الجراثيم ُملَوِّثة ألجزاء الخلية، عىل الرغم من تخلص 

الشغاالت من املومياوات بإلقائها خارج الخلية.

جراثيم الفطر تظل قادرة عىل إحداث املرض لسنوات عدة.	 

َتَعرُّض الطوائف الضعيفة للرسقة.	 

توهان نحل الطوائف ودخوله إىل غري خالياه. 	 

تلوث أدوات النحالة بجراثيم الفطر واستخدامها بني مختلف الخاليا من دون تعقيم.	 

تبادل براويز الحضنة والعسل بني الطوائف داخل املنحل.	 

قلة التهوية وزيادة الرطوبة داخل الخاليا نتيجة وضع الخيش عىل قمة األقراص أسفل 	 
الغطاء الخارجي للخلية.

انخفاض درجة الحرارة يف منطقة الحضنة عن 35مº، ووصولها إىل30مº يساعد عىل نمو 	 
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الجراثيم وانتشار املرض، ويحدث هذا حتى يف املناطق ذات الجو املعتدل، إذا قلت أعداد 
النحل بالخلية.

بتقدم عمر الريقة تزداد حساسيتها لإلصابة.	 

ولكن من ناحية أخرى فهناك عوامل تحد من انتشار املرض وهي:

يقل انتشار املرض داخل الخلية بسبب ارتفاع درجة حرارة عش الحضنة، التي قد تصل 	 

إىل 35مº ويعمل النحل عىل املحافظة عىل هذه الدرجة، فال يحدث إنبات للجراثيم.

األجسام الثمرية التي تحوي بداخلها الجراثيم املمرضة ال تتكون إال بحدوث تزاوج بني 	 

يف  اإلصابة  تحدث  الغالب  ويف  مختلفتني.  سالالتني  من  جرثومتني  من  الناتجة  الهيفات 

الطائفة الواحدة بساللة واحدة من الفطر، والدليل عىل ذلك وجود كثري من املومياوات ذات 

لتكوين األجسام  نتيجة  باملظهر األسود  الطباشريي، والقليل منها يظهر  األبيض  املظهر 

الثمرية املحتوية عىل الجراثيم )شكل 2-8 أ & ب(.

أ                                                                     ب

شكل )2-8( : أ- املظهر الطباشريي لريقات ميتة نتيجة اإلصابة بمرض الحضنة الطباشريية

ب-  يرقات وعذارى ميتة بعضها تكونت عليه الجراثيم السوداء
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الضرر

نادراً ما تؤدي اإلصابة باملرض إىل موت الخاليا، ولكن اإلصابة الشديدة تضعف الطوائف؛ 

مما يرتتب عليه قلة رسوح النحل، حيث سجل حدوث خفض يف نسبة الرسوح تصل إىل نسبة 

50% يف الطوائف املصابة، ومن ثم، نقص إنتاجية الطائفة من العسل. 

طرائق الوقاية والعالج

يمكن للنحل أن يتخلص من اإلصابة الخفيفة من دون أي تدخل من النحال، عىل أن هناك 

التخلص منها وهي  أو نساعده عىل  اإلصابة  النحل من  بمراعاتها نحمي  التي  النواحي  بعض 

كاآلتي:

1- تدفئة الطوائف بإجراءات التشتية الصحيحة عن طريق:

وضع الخيش فوق قمة األقراص.	 

تعريض الخاليا ألشعة الشمس.	 

اإلقالل من فتح الخاليا يف أثناء الربد وهبوب الرياح.	 

توفري الغذاء الطبيعي للنحل من عسل وحبوب لقاح بكمية كافية يف الخلية يف أثناء فصل 	 

الشتاء، ويف حالة نقصه أو عدم توافره يجب تعويضه بالتغذية الصناعية.

2- تغيري امللكات املسنة بالطوائف املصابة بإدخال ملكات عذارى تمت تربيتها يف طوائف 

أخرى سليمة، مما يؤدي إىل:

كرس دورة الحضنة، وإتاحة الفرصة للشغاالت؛ للتخلص من املومياوات، التي تعدُّ مصدراً 	 

لتجدد اإلصابة.

زيادة أعداد البيض نتيجة لنشاط امللكة الحديثة، فيعوض الفاقد من الريقات امليتة.	 

العمل عىل زيادة أعداد النحل بالخاليا، حتى يقوم النحل بالتهوية والتخلص من الرطوبة 	 

الزائدة وثاني أكسيد الكربون، والذي يساعد وجودهما عىل نمو الجراثيم وانتشار املرض.
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تغيري 	  بقصد  مختلفة،  مناطق  من  الجيدة  النحل  ملكات  من  مختلفة  مصادر  استخدام 

الرتكيب الوراثي للنحل حتى يصبح مقاوماً لإلصابة. 

3- توخي الحذر عند فحص الطوائف وإجراء العمليات النحلية املختلفة، لتفادي انتقال 

العدوى بني الطوائف.

4- تجنب حدوث ظاهرة الرسقة بني الطوائف بزيادة املسافات بني الخاليا.

5- خفض الرطوبة داخل الخاليا وتهويتها بإزالة الخيش بعد انتهاء فرتة التشتية، وتوسيع 

مداخل الخاليا.

6- إضافة صناديق فارغة فوق صندوق الرتبية لتساعد عىل التهوية.

األقرص  أما  املصابة،  الحضنة  أقراص  التخلص من  يمكن  الشديدة  اإلصابة  7- يف حالة 

الفارغة وأدوات النحالة فيمكن تطهريها وإعادة استخدامها، بينما ينقل النحل املوجود بالخاليا 

املصابة إىل خاليا جديدة بها أقراص نظيفة أو أساسات شمعية.

8- وضع بعض املواد مثل بلورات املنثول يف أركان الخلية التي لها رائحة نفاذة، لتدفع 

الرائحة املنبعثة منها الشغاالت اىل التهوية.

 Chemptherapy :المكافحة الكيماوية

عىل الرغم من عدم توافر مواد كيماوية مسجلة بصورة تجارية ملكافحة املرض يف الطوائف 

املصابة، إال أن هناك بعض األبحاث التي تؤكد نجاح بعض املواد الكيماوية يف عالج املرض تحت 

الظروف الحقلية منها:

 	asetylsali-  تغذية الطوائف عىل محلول سكري مضاف إليه حمض األستيل سلسليك

cylic acid  بمعدل 100ملجم/للطائفة أدى إىل خفض اإلصابة بنسبة 8‚95% بعد 24 

)Mohamed et al., 2001( يوم من املعاملة
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اللقاح تحتوي عىل 100 	  تغذية الطائفة  بمعدل 100 جم من فطائر مكمالت حبوب 

ملجم من حمض السلسليك salicylic acid أعطت نسبة خفض لإلصابة بمقدار %90.

إضافة حمض االسكوربك scorbic acid  إىل محلول التغذية بمعدل 1‚% أدى إىل خفض 	 

.)Nelson and Gochnauer, 1981( %50 اإلصابة يف الطوائف املعاملة بنسبة

َرش براويز الطوائف املصابة بمحلول سكري مضاف إليه حامض األكساليك بمعدل 	 

17جم/طائفة.

 ولقد وجد أن معاملة الطوائف بحامض الفورميك 65% بمعدل 20مل/طائفة يف أثناء 	 

مكافحة حلم الفارو، قيض أيضا عىل 55% من اإلصابة بمرض الحضنة الطباشريية.

 Stonebrood 2(       مرض تحجر الحضنة(
أقل انتشاراً من مرض الحضنة الطباشريية، وال يعدُّ من األمراض الخطرية ذات األهمية 

بالنسبة إىل النحالني، وبالنسبة إىل اململكة لم يكن املرض ضمن األمراض التي شملها الحرص 

الذي أجراه الغامدي عام 1989م.

Cause المسبب

يسبب املرض كثرياً من الفطريات والسيما التابعة لجنس Aspergilus وهما نوعان: 

      : الثاني  والنوع  املرض،  إحداث  املسؤول عن  األسايس  الفطر  األول: A. flavus وهو  النوع 

النوعني بنفس املظهر عند فحصهما ميكروسكوبياً )شكل  A. fumigates  وتظهر نموات 

2-9 أ & ب(. هذه الفطريات شائعة الوجود يف منتجات الحبوب وأيضاً يف الرتبة، كما تصيب 

بعض الحرشات األخرى وتسبب موتها كما أنها تسبب لإلنسان أمراضاً تنفسيًة.
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أ                                                                     ب

شكل )2-9(: الفطريات املسببة ملرض تحجر الحضنة

أ- فطر Aspergillus flavus الحظ الحوامل والرؤوس الكونيدية للجراثيم

Aspergillus fumigatus ب- فطر

 Multiplication and spread  التضاعف واالنتشار

1- تحدث اإلصابة باملرض يف الريقات البالغة أي يف نهاية الطور الريقي أو باألحرى طور ما 

قبل العذراء، وغالباً ما تموت بعد التغطية عليها.

تنبت  إذ  امللوث،  الغذاء  من خالل  املعدة  إىل  الجراثيم  عن طريق وصول  اإلصابة  تبدأ   -2

جراثيم الفطر وتنمو وتمأل األنسجة الداخلية للمعدة بامليسليوم.

من  الجسم  عىل  وينترش  للريقة،  األمامية  النهاية  قرب  الجسم  جدار  امليسليوم  يخرتق   -3

الخارج، وعند تعرض امليسليوم للهواء تخرج منه هيفات، وُتكون طبقة تشبه الجلد تعرف 
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بالجلد الكاذب.

تتكون  التي  الفطر  الريقة مسحوق أخرض، وهو جراثيم  املرحلة يغطي جسم  4- يف هذه 

بأعداد كبرية لدرجة أنها تمأل العيون السداسية املصابة بالقرص.

كما  املرض  انتشار  يساعد عىل  املختلفة بطريقة غري سليمة  النحالة  عمليات  5- ممارسة 

سبق ذكره يف مرض الحضنة الطباشريية.

Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

من الصعب الكشف عن املرض يف املراحل املبكرة لإلصابة، ولكن يمكن التعرف عىل املرض 

من خالل األعراض املميزة له، وهي:

تفقد الريقات املصابة ملعانها الطبيعي.	 

غالباً تموت الريقات بعد القفل عليها مبارشة، أي قبل التعذر، ولكن هناك بعض الريقات 	 

التي قد تموت مبكراً قبل القفل عليها.

كصفة مميزة تتكون عىل الريقات املصابة حلقة لونها أصفر مبيض تشبه الطوق أسفل 	 

الرأس نتيجة نمو الفطر عىل جلد الريقة.

يف بداية اإلصابة يصبح مظهر الريقات قطيفياً، نتيجة لنمو امليسليوم عىل جدار الجسم، ثم 	 

بتقدم اإلصابة يتحول لونها إىل اللون األصفر املخرض. 

بالضغط 	  ومتحجرة يصعب كرسها  امليتة صلبة جداً  الريقة  أيام، تصبح  بعد مرور عدة 

عليها، ومن هنا جاءت تسمية املرض بتحجر الحضنة.

التي 	  الفطر،  وجراثيم  والهيفات  بامليسليوم  املصابة  الريقات  تحوي  التي  العيون  تمتىلء 

يصعب عىل النحل إزالتها )شكل 10-2(.
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شكل )2-10(: نموات فطر تحجر الحضنة تمأل العيون السداسية املحتوية عىل الريقات املصابة

ترتك الشغاالت املومياوات يف العيون السداسية لبعض الوقت، حيث يصعب إزالتها، وقد 	 

تلجأ الشغاالت إىل إزالة جدر العيون السداسية، حتى تتمكن من إزالتها. 

قد تنتقل جراثيم الفطر يف بعض الحاالت إىل الحرشات الكاملة من النحل، فتنمو وتتضاعف 	 

داخل املعدة كما هو الحال بالنسبة إىل الريقات، ولكن امليسليوم الذي ينمو يف معدة الحرشة 

املصابة يكون بكمية أقل، وتظهر عىل النحل األعراض اآلتية:

 اضطرابات غري طبيعية.	 

تضعف األفراد املصابة، وتصبح غري قادرة عىل الطريان.	 

امتداد البطن بشكل عام. 	 
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فقد شعريات جسم النحل املصاب، وتظهر عليه أعراض الشلل فيتعرض ملهاجمة النحل 	 

السليم.

بعد موت النحل تتصلب البطن مشابهاً بذلك جسم الريقات امليتة.	 

تتكون  الجراثيم، وتظهر يف املنطقة الواقعة بني الصدر والبطن.	 

تظهر نموات فطر A. flavus وجراثيمه بلون رمادي مخرض، بينما تظهر يف حالة النوع 

A.niger . بلون أصفر مخرض، كما يصاحبها نوع ثالث A. fumigatus الثاني

potato dec- إليه بواسطة إنمائه عىل بيئة التأكد من املسبب املريض والتعرف   ويمكن 

الحوامل  رؤية  يمكن  حتى  امليكروسكوب  بواسطة  النموات  وفحص  املعمل،  يف   trose agar

والرؤوس الكونيدية.

 Preventive and curative methods طرائق المقاومة والعالج

ليس هناك عالج معروف ملرض تحجر الحضنة، ولكن يمكن اتباع الطرائق نفسها التي 

ذكرت يف عالج مرض الحضنة الطباشريية.

ألن  اآلدمي،  لالستهالك  يصلح  ال  الحضنة  تحجر  بمرض  املصابة  الطوائف  من  الناتج  العسل 

جراثيم الفطر يمكن أن تنمو داخل تجويف األنف مسببًة أمراضاً تنفسيَة. 
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الفصل الثالث

Viral diseases األمراض الفيروسية
 

Sacbrood 1( مرض تََكيُّس الحضنة( 
يعدُّ مرض تكيس الحضنة من أشهر األمراض الفريوسية املُعدية التي تصيب طوائف نحل 

الوقاية منه قبل  إذا ما تمت  الخطورة كاألمراض األخرى للحضنة  أنه ليس شديد  العسل غري 

حدوثه أو رسعة تشخيصه وعالجه فور حدوث اإلصابة.

ويجعلها  إضعافها،  عىل  يعمل  ولكن  الطائفة،  موت  إىل  اليؤدي  الحضنة  تكيس  ومرض 

عرضة لإلصابة باألمراض واآلفات األخرى. تم اكتشاف املرض يف أمريكا ثم انترش بعد ذلك يف 

معظم دول العالم.

انتشار المرض بالمملكة

خالل الحرص الذي أُجري يف عام 1989م، ُوجد املرض يف منطقة واحدة فقط باململكة هي 

.)Al-Ghamdi, 1990( منطقة جدة
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 Cause المسبب

تظهر  التي  الحضنة  عىل  يطلق  وكان  معٍد،  وغري  وراثي  املرض  أن  املعتقد  من  كان   -

 White)1917( قام  ولكن  الحضنة.  فساد  أي   Addled brood اسم  أعراضه  عليها 

بالعديد من الدراسات التي أثبتت فيما بعد أن املرض معٍد، ويسببه فريوس ال ترى جزيئاته 

تكيس  فريوس  أو   Morator aetatulas باسم  يعرف  الضوئي،  العادي  بامليكرسكوب 

)Sacbrood Virus SBV( الحضنة

- يصيب الفريوس القناة الهضمية للريقات صغرية السن، التي يقل عمرها عن 48 ساعة، 

والتي تعدُّ حساسة لإلصابة.

فرتة  بعد  متأخرة،  مرحلة  يف  فتموت  للريقة  الداخلية  األنسجة  بتحليل  الفريوس  يقوم   -

قصرية من القفل عليها، وقبل التحول إىل طور ما قبل العذراء.

- عادة ما تحدث اإلصابة يف فصل الربيع وتستمر خالل موسم الفيض، وتقل حساسية 

الريقات لإلصابة بتقدم الريقات يف السن.

Multiplication and spread  التضاعف واالنتشار

- تتضاعف أعداد الفريوس يف أنسجة الريقة الصغرية املصابة، ولكنها تبدو بشكل طبيعي 

حتى القفل عليها.

- يثبط الفريوس تكوين األنزيم املحلل للكيتني يف أثناء عملية االنسالخ فال تستطيع الريقة 

التخلص من جلد اإلنسالخ األخري فتموت الريقة، ويظل الجلد سميكاً وشديد القوام.

- كل يرقة ميتة تحتوي عىل 1 ملجم من جزئيات الفريوس، التي تكفي إلحداث العدوى 

ألكثر من ألف طائفة.

- يقل معدل اإلصابة بالفريوس نتيجة قيام الشغاالت املنزلية، تحت الظروف الطبيعية، 

بإزالة الريقات املريضة يف مرحلة مبكرة وتخليص الطائفة منها.
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- من العوامل التي تحدُّ أيضاً من انتشار املرض أنه بموت الريقات املصابة وجفافها يفقد 

الفريوس املوجود بداخلها قدرته عىل إحداث املرض.

- عىل الرغم من أن الشغاالت الحاضنة تبتلع جزءاً من الفريوسات يف أثناء التخلص من 

الريقات املريضة ويرتكز بعد ذلك يف غدد تغذية الحضنة بها، فإن الفريوس ال يسبب أى مرض 

للشغالة، ولكن عند تغذيتها للريقات السلمية ينتقل اليها املرض.

Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

- الريقات املصابة ال يمكنها التعذر بعد القفل عليها، وترقد الريقات عىل الناحية الظهرية 

بطول العني السداسية، وعىل السطح السفيل لها، ورأسها مرفوعة ألعىل ) شكل 1-3 (

شكل )3-1(: يرقة ميته حديثاً وتظهر بعد إزالة الغطاء الشمعي ممدة بطول العني ورأسها ألعىل 
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يرتاكم سائل مائي بني جسم الريقة وجدار الجسم أو جلد اإلنسالخ الذي لم يتمزق.	 

يتحول لون الريقات املصابة تدريجياً من اللون األبيض الالمع إىل اللون الرمادي ابتداًء من 	 

الرأس ثم بعد موت الريقة يتحول لونها إىل اللون البني الداكن ثم األسود وىف النهاية تتحول 

الريقة اىل قرشة جافة سوداء اللون )شكل 2-3(.

شكل )3-2(: مراحل التحول التدريجي يف شكل الريقة املصابة بفريوس تكيس الحضنة

)تطور مظهر اإلصابة يتدرج من اليمني إىل اليسار(

 

الريقة عالمة 	  باقي جسم  من  أكثر  داكن  بني  بلون  والصدر  الرأس  منطقتي  يعد ظهور 

مميزة بدرجة كبرية لإلصابة باملرض ) شكل3-3(.
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شكل )3-3(: رأس الريقة املصابة لونها أدكن من باقي أجزاء الجسم

عند رفع الريقة برفق من داخل العني السداسية يكون لها شكل يشبه الكيس اململوء باملاء، 	 

التسمية بمرض تكيس الحضنة )شكل 3-4(. ويالحظ أن جدار جسم  ومن هنا جاءت 

من  الحضنة  بتكيس  املصابة  الريقة  يميز  ما  وهذا  يتمزق،  وال  يكون جامداً  امليتة  الريقة 

األخرى املصابة بأمراض تعفن الحضنة األمريكي واألوروبي.

شكل )3-4(: الريقة املصابة تشبه الكيس اململوء باملاء
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يمكن مشاهدة الشغاالت وهي تحمل الريقات امليتة وتلقيها خارج الخلية.	 

الريقات وتتحول إىل قشور بنية أو سوداء 	  امليتة، تجف  الريقات  النحل بإزالة  إذا لم يقم 

القشور شكل  فتأخذ  السداسية  العني  منتصف  متجهة ألعىل جهة  الرأس  وتكون  اللون، 

القارب )شكل 3-5( والقشور ال تلتصق بجدر العني السداسية، ويسهل إزالتها بعكس 

الحال يف مرض تعفن الحضنة األمريكي.

شكل )3-5(: قشور الريقات امليتة عىل شكل قارب داخل العني السداسية

وجود عيون حضنة مفتوحة متفرقة بني العيون املغطاة.	 

أغطية الحضنة املصابة تكون غائرة مثقبة، فتشبه يف ذلك مرض تعفن الحضنة األمريكي 	 

)شكل 6-3(.
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شكل )3-6(: أغطية الحضنة املصابة غائرة مثقبة

ال توجد أى رائحة مميزة للريقات املصابة أو امليتة، عكس ما هو موجود يف أمراض الحضنة 	 

البكتريية األخرى.

طرائق الوقاية والعالج : 

الوقاية

تقوية الطوائف الضعيفة بإضافة نحل صغري السن أو أقراص حضنة مغلقة عىل وشك 	 

الفقس.

الطوائف القوية تحد من انتشار املرض وتتغلب عليه يف مرحلة مبكرة. 	 

تحسني الظروف البيئية يف منطقة املنحل.	 

تعقيم األدوات املستخدمة يف الخاليا باستخدام حمض الفورميك %20. 	 
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الريقات 	  إزالة  الشغاالت يف  بزيادة نشاط  تتميز  للمرض  وانتخاب سالالت مقاومة  تربية 

املصابة. وقد الحظ Abrol and Bath يف عام 1990م هذا السلوك يف الطوائف التي نجت 

من الهالك يف أثناء تفيش املرض يف كشمري والذي أدى إىل القضاء عىل 94% من طوائف 

النحل اآلسيوية املصابة. 

العالج:

ال ينصح باللجوء إىل الوسائل الكيماوية يف املكافحة، خاصة يف حاالت اإلصابة الضعيفة ألن 	 

املرض ال يؤدي إىل هالك الطوائف املصابة، ولكن يضعف قوتها.

يزول املرض من دون عالج، مع زيادة نشاط النحل يف جمع الرحيق خالل موسم الفيض.	 

ُيعد كرس دورة الحضنة هو العالج األمثل، إذ يعطى الفرصة للشغاالت لتنظيف العيون 	 

السداسية من الريقات املصابة، مما يساعد عىل خفض اإلصابة باملرض، وذلك باتباع إحدى 

الطرائق اآلتية:

1- التقفيص عىل امللكة ملدة 7 أيام.

2- تغري ملكات الطوائف املصابة بأخرى سليمة من ساللة مقاومة، مع تجنب السماح للنحل 

برتبية امللكات من طوائفه املصابة.
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الفصل الرابع
 

  

إضطرابات الحضنة غير المُعدية

  Noninfectious disorders 

أحياناً يحدث اضطراب أو خلل يف حضنة النحل فتبدو عليها مظاهر الحضنة املريضة، عىل 

الرغم انه ال يتسبب فيها أى كائن حي ممرض، وقد يرجع السبب وراء حدوث هذه املظاهر إىل 

إهمال الحضنة، أو وجود جينات وراثية مميتة.

Neglected brood الحضنة المهملة

النحل  تعرض  ما  وإذا  ورعايتها،  الحضنة  بتغذية  الحاضنة  الشغاالت  تقوم  ما  عادًة 

الحاضن لنقص مفاجئ وقلت أعداده، بالنسبة إىل الحضنة بالطائفة، يؤدى ذلك إىل موت الريقات 

والعذارى نتيجة تعرضها للربودة الشديدة أو الحرارة الشديدة أو الجوع كما هو موضح فما 

يأتي:

 Chilled brood 1( برودة الحضنة(

تحدث هذه الظاهرة غالباً يف بداية الربيع، مع زيادة نشاط امللكة يف وضع البيض، واتساع 	 

عش الحضنة، ويصبح عدد الشغاالت غري كاٍف لتغطية كل أقراص الحضنة وتدفئتها.
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أحياناً تظهر أعراض برودة الحضنة يف املناطق الباردة، إذا حدث نقص مفاجئ يف أعداد 	 

الشغاالت الحاضنة.

 تتعرض الحضنة املوجودة عىل حواف األقراص، وكذلك املوجودة يف األقراص الطرفية، إىل 	 

الربودة فتموت، أما الحضنة املوجودة يف املنتصف فال تتأثر وتظل حية.

 Symptoms األعراض

عدم تغطية النحل لكل أقراص الحضنة املوجودة بالخلية عىل الرغم من تجمعه للتدفئة.	 

تصبح الريقات املتأثرة بالربودة صفراء مع وجود خطوط سوداء بني حلقات الجسم، وقد 	 

تظهر بلون أسمر أو أسود )شكل1-4(.

قد يكون قوام الريقات املتأثرة هشاً أو رخواً أو مائياً.	 

يف الحاالت الشديدة نالحظ وجود عيون حضنة مفتوحة أو غري مغطاة أو مثقبة بني العيون 	 

املغطاة )شكل2-4(.

أحياناً تقوم الشغاالت بإزالة أغطية الحضنة التي تأثرت بالربودة، وتقوم بإخراج العذارى 	 

امليتة أو تقوم بنزع رؤوسها )شكل3-4(.

شكل )4-1(: يرقات ميتة نتيجة تعرض الحضنة للربودة وتظهر بلون 

متدرج من األصفر إىل األسود
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شكل )4-2(: حضنة غري منتظمة نتيجة موت الريقات متأثرة بالربودة

شكل )4-3(: الحضنة املتأثرة بالربودة وقد قامت الشغاالت بإزالة األغطية الشمعية

 والعذارى امليتة من بعضها و نزع رؤوسها
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 Overheated  brood 2( سخونة الحضنة(

تنتج هذه الظاهرة من تعرض الحضنة للحرارة العالية عند حدوث فقد مفاجىء ألعداد 

كبرية من الشغاالت الالزمة لتهوية الخلية وخفض درجة حرارتها يف أثناء الجو الحار أو شديد 

الحرارة.

Symptoms األعراض

الريقات امليتة يصبح لونها أسمر أو بنياً أو أسود ولها مظهر مائي.	 

العذارى تكون ذات مظهر دهني سوداء اللون.	 

عديمة 	  تكون  يرقاتها  تأثرت  التي  السداسية  العيون  من  تفقس  التي  الكاملة  األطوار 

األجنحة.

األغطية الشمعية تكون لينة، غائرة ومثقبة كما هو الحال يف مظهر اإلصابة بمرض تعفن 	 

الحضنة األمريكي.

 Starved  brood 3( جوع الحضنة(

فتقوم  بالخلية،  املخزن  الغذاء  الحضنة عند حدوث نقص يف  عادة مظاهر جوع  تشاهد 

الشغاالت بالتخلص من الريقات املوجودة بالحضنة املغلقة بعد إزالة أغطيتها فتلتهمها أو تلقيها 

الريقات  فإن  الحاضنة؛  الشغاالت  أعداد  يف  مفاجىء  نقص  حدوث  عند  وأيضاً  الخلية.  خارج 

تتعرض للجوع وتموت عىل الرغم من وجود الغذاء بالخلية.

يقترص وجودها فقط يف  ال  تموت جوعاً  التي  الريقات  فإن  الحضنة،  برودة  وعىل خالف 

حواف األقراص أو يف األقراص الطرفية، وإنما تتأثر كل الريقات املوجودة بعش الحضنة.
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Symptoms األعراض

أهم ما يميز الحضنة الجائعة هو زحف الريقات خارج العيون السداسية بحثاً عن الغذاء.	 

الذي 	  النحل  أن  إال  الريقي،  الطور  الجائعة تكون قارصة عىل  الحضنة  أن  الرغم من  عىل 

الكامل قد يتعرض أيضاً  العيون السداسية بعد الوصول إىل الطور  يحاول الخروج من 

للجوع. والسبب يف ذلك عدم توافر العدد الكايف من النحل الحاضن لتغذية األطوار الكاملة 

النحل مع خروج  ما يموت هذا  عندما تبدأ قرض األغطية الشمعية عند الخروج، وغالباً 

رؤوسه فقط من الغطاء الشمعي، ويكون الخرطوم ممتداً إىل الخارج.

ومن املظاهر التي تدل عىل جوع النحل هو مشاهدة النحل البالغ الجائع ميتاً يف صورة 

تجمع فوق األقراص يف منطقة عش الحضنة، كما تشاهد بعض العيون، وقد أدخلت الشغاالت 

رأسها فيها بعمق يصل إىل قاعدة العني السداسية )شكل 4-4 أ& ب(.   

أ                                                                           ب

شكل )4-4(: مظاهر جوع الحضنة

أ- موت النحل يف منطقة عش الحضنة. الحظ عدم وجود أي غذاء مخزن من عسل أو حبوب لقاح بالقرص

ب- شغاالت ميتة والجسم داخل العيون والرأس يف العمق إىل قاعدة العني وال يظهر منها إال نهاية البطن.
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Preventive and curative methods  طرائق الوقاية والعالج

يمكن التغلب عىل املظاهر السابقة باتباع اآلتي:

تقوية الطوائف مع االعتناء بتغذيتها عند نقص مصادر الغذاء.	 

توفري عدد كاٍف من النحل الصغري الالزم لرعاية وتوفري الظروف املالئمة للحضنة.	 

 تغيري امللكات املسنة بملكات حديثة السن بصفة شبه دورية.	 

ويوضح الجدول التاىل )1( أهم االختالفات ىف أعراض اإلصابة املصاحبة ألمراض الحضنة 

املُعدية.
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الباب الثاني
 

Adult bee diseases أمراض النحل البالغ 
أمراض تسببها الفطريات	 

أمراض تسببها الربوتوزوا	 

أمراض تسببها الفريوسات	 
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الفصل الخامس

إىل جانب األمراض التي تسببها الكائنات الحية املمرضة لحضنة نحل العسل، فهناك أمراض 

أخرى وطفيليات تصيب الطور الكامل من النحل، وتسبب خسائر كبرية ملربي النحل يف كثري من 

دول العالم، ومن أهم هذه األمراض تلك التي تسببها الفطريات والربوتوزوا، والفريوس، وبعض 

أنواع الحلم املتطفل.

Fungal diseases  أمراض تسببها الفطريات

 Nosema disease مرض النوزيما

العالم، وإن لم يثبت وجودها يف  انتشاراً يف  البالغ  النحل  التي تصيب  من أكثر األمراض 

بعض دول إفريقيا والرشق األوسط. نسبة اإلصابة بها تتفاوت من بلد إىل آخر فنجد أنها تمثل 

2% من عدد الطوائف املوجودة يف إيطاليا يف حني تصل إىل65% من الطوائف املوجودة يف املانيا. 

تبلغ شدة اإلصابة باملرض أقصاها يف أواخر الشتاء وأوائل الربيع ثم تقل اإلصابة تدريجياً حتى 

املناطق  يف  املرض  يتفاقم  بسيطة.  بنسبة  يوجد  أو  الصيف  أواخر  يف  يختفي  يكاد  املرض  أن 

الباردة فيظل النحل داخل خالياه طوال فرتة الشتاء، ويساعد ذلك عىل انتشار املرض بني جميع  
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افراد الطائفة، مسبباً خسائر كبرية لطوائف نحل العسل، ولقد وجد Fries  يف عام 1988م أن 

هناك أرتباطاً وثيقاً بني موت الطوائف يف الشتاء واإلصابة بمرض النوزيما. 

انتشار المرض بالمملكة

ينترش مرض النوزيما يف مناطق كثرية من اململكة العربية السعودية وقد سجل الغامدي يف 

عام  1989م وجود هذا املرض يف القصيم )عنيزة، بريدة(، مكة )جدة، الطائف(، الباحة وأبها، 

.)Al-Ghamdi, 1990( إذ بلغت نسبة اإلصابة 6% من املناحل التي تم فحصها

 Cause المسبب

ينتج مرض النوزيما من إصابة النحل بنوع أو أثنني من الطفيليات املتناهية يف الصغر، 

   Nosema apis   ( النوعان هما  أطوارها.هذان  آخر  بتكوين جراثيم يف  الخلية وتتميز  وحيدة 

و Nosema ceranae( وقد أعيد تصنفيهما مؤخراً عىل أنها أنواع من الفطريات تؤثر بشكل 

Nosemosis رئييس عىل طوائف نحل العسل مسببة ما يعرف باسم مرض النوزيما أو

  Nosema apis نوزيما أبيس

Multiplication التضاعف

تبدأ العدوى عندما تصل جراثيم املسبب املريض، عن طريق الغذاء امللوث، إىل النحل السليم 	 

النحل املصاب  امللكات يمكن أن تصاب عندما يقوم  أن  الهضمية، كما  القناة  إىل  فتدخل 

بتغذيتها.

 	Mid- تنبت الجراثيم خالل 30 دقيقة يف أثناء مرورها من معدة العسل إىل املعي الوسطى

للمعي  املبطنة  الطالئية  الخاليا  النوزيما  وتهاجم  الهاضمة  العصارات  تأثري  تحت   gut

الوسطى وتخرتقها ثم تنمو وتنقسم ويتضاعف أعدادها برسعة.

بعد 	  تصل  كبرية  بأعداد  جراثيم  وتتكون  التضاعف  يتوقف  اإلصابة  من  قليلة  أيام  بعد 

.)Bailey & Ball, 1991( أسبوعني من العدوى إىل ماليني الجراثيم

تنتقل الجراثيم بعد تكوينها إىل املستقيم، فترتاكم مكونة كتالً يتم التخلص منها مع الرباز.	 
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بتكوين الجراثيم يدخل الطفيل يف طور راحة فتظل الجراثيم كامنة لحني خروجها مع 	 

الرباز والوصول إىل القناة الهضمية لعائل جديد لُتعيد دوره الحياة.

عدة 	  بحيويتها  تحتفظ  أن  يمكنها  الجاف  النحل  براز  يف  املوجودة  النوزيما  جراثيم 

التجمـد                                   درجـة  إىل  تصـل  والتي  املنخفضـة  الحـرارة   درجـات  تتحمـل  إذ  شهـور، 

  )Revell, 1960; Cantwell et al., 1971; Bailey, 1972; Bailey & Ball, 1991(

ويمكنها إحداث العدوى، يف حني أن الجراثيم املوجودة يف معلق مائي تموت خالل أيام 

قليلة من تعرضها ألشعة الشمس، كما أن الحرارة املرتفعة تقيض عىل الجراثيم وتقتلها.

انتقال العدوى

من املعروف أن النحل السليم ال يتربز داخل الخلية، ولكنه يتخلص من فضالت الجسم 

بالفضالت  البطن  تمتلئ  بالنوزيما  املصاب  النحل  أن  حني  يف  الرسوح،  أثناء  يف  الخلية  خارج 

فتكون منتفخة واملستقيم مملوء بسائل يحتوي عىل جراثيم النوزيما؛ مما يضطر الشغاالت إىل 

املستعمل يف  اللقاح  العسل وحبوب  يتلوث  األقراص، وبذلك  الفضالت عىل سطح  التخلص من 

الغذاء، وتنترش العدوى بني أفراد الطائفة.

ويف حالة تعرض النحل لظروف مغايرة تحد من حركته ونشاطه وتؤدى إىل تزاحمه داخل 

الخلية تزيد فرص انتشار العدوى.

عام  يف   Gliniski and Jarosz وجد  إذ  لإلصابة  حساسيتها  تزداد  النحلة  عمر  بتقدم 

الفقس تثبط  الشغاالت حديثة  الهاضمة يف  العصارة  إنزيمات  1995م أن زيادة تركيز بعض 

إنبات جراثيم النوزيما املسببة للمرض وتوقف تضاعفها.

 Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

يصيب املرض كل من الشغاالت وامللكات ويمكن مالحظة اآلتى:

1- انتفاخ بطن النحل وترهلها وعدم تشابك األجنحة.
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2- تربز النحل داخل الخاليا وتلوث العسل بالرباز ووجود بقع الرباز عىل قمة األقراص أو قاعدة 

الخلية وكذلك عىل لوحة الطريان )شكل1-5(.

3- يحاول النحل الطريان خارج الخلية يف األيام املشمسة من الشتاء فال يستطيع ويسقط وُيرى 

النحل زاحفاً عىل األرض ويتجمع عىل الحشائش القريبة من الطوائف املصابة )شكل2-5(.

4- يصبح لجسم النحل املصاب مظهراً دهنياً المعاً نتيجة فقد الشعر املغطي للجسم.

5- يف حالة اإلصابة الشديدة يضُعف النحل املصاب وتموت أعداد كبرية منه.

شكل )5-1(: بقع براز النحل عىل جسم الخلية ولوحة الطريان نتيجة اإلصابة بالنوزيما
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شكل )5-2(: نحل ضعيف زاحف ال يستطيع الطريان نتيجة اإلصابة بالنوزيما

التشخيص

يالحظ أن األعراض السابقة ال ُتميز اإلصابة بمرض النوزيما بصفة خاصة ولكن يشرتك يف 

إحداث مثل هذه األعراض الكثري من األمراض ولذلك يجب إجراء الفحص امليكروسكوبي للتأكد 

من وجود اإلصابة وذلك كاآلتي:

1- فحص القناة الهضمية 

تسحب القناة الهضمية للنحل الذي يظهر عليه أعراض االصابة باملرض من مؤخرة البطن 	 

بواسطة امللقط )شكل 5-3 أ(.

معدة النحل السليم لونها بني مصفر، ويوجد بها تحززات دائرية واضحة، إما يف النحل 	 

املصاب بشدة تكون املعدة منتفخة ولونها أبيض،  ناعمة وتختفي فيها التحززات )شكل 

.)4-5

توضع القناة الهضمية عىل رشيحة زجاجية مع قليل من املاء وتهرس )شكل 5-3  ب(. 	 
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تفحص الرشيحة تحت امليكروسكوب مع إضافة نقطتني من صبغة النجروسني للتحميل 	 

املستديم.

 يتلون الوسط باللون األزرق فتشاهد جراثيم املرض وتكون بيضاوية الشكل المعة تعكس 	 

الضوء بوضوح )شكل 5-5(.

           
أ

ب

شكل )5-3(: أ- سحب القناه الهضمية للنحل من مؤخرة البطن باستخدام امللقط.

ب – هرس القناة الهضمية بوضعها عيل رشيحة زجاجية مع الضغط عيها بامللقط.
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شكل )5-4(: القناة الهضمية يف نحل العسل

أ- نحل سليم حيث تظهر تحززات املعدة بوضوح

ب- نحل مصاب بالنوزيما وتظهر املعدة متضخمة واختفت منها التحززات

شكل )5-5(: فحص جراثيم النموزيما ميكروسكوبياً، وتظهر الجراثيم المعة عاكسة للضوء
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يمكن الكشف عن النوزيما دون قتل الشغاالت أو امللكات و ذلك بفحص املواد الربازيه كاآلتي:

أ - فحص الشغاالت

توضع رشيحة زجاجية قرب مدخل الخلية ليتربز عليها النحل.	 

بعد فرتة تؤخذ الرشيحة ويتم كشط الرباز من عليها.	 

يتم عمل معلق بخلط الرباز باملاء ثم توضع نقطة من معلق الجراثيم عىل رشيحة زجاجية 	 

وتفحص تحت امليكروسكوب بقوة تكبري 400. 

ب - فحص الملكات:

توضع امللكات املراد الكشف عن إصابتها يف أطباق برتي صغرية.	 

ترتك امللكة حتى تتربز وعادة ما يحدث هذا خالل ساعة.	 

 بواسطة ماصة دقيقة، ينقل الرباز إىل رشيحة زجاجية ثم يوضع عليه غطاء زجاجي ثم 	 

الفحص ميكروسكوبياً كما سبق.

 Damage  الضـــرر

1-  يتسبب املرض يف موت كثري من الطوائف باملناحل.

يف غدد  أيضاً  الكثري منها، ويؤثر  إىل موت  الشغاالت فيضعفها ويؤدي  املرض يف  يؤثر    -2

إفراز الغذاء امللكي فيضعفها، ومن ثم، يقل إفراز الغذاء امللكي فتتأثر الحضنة وقوة الطائفة 

املصابة الحقاً.

3-  تتحول الشغالة املصابة إىل شغالة حقلية مبكراً نتيجة لضمور غدد الغذاء امللكي بها.

4-  تضعف الشغاالت وعىل الرغم من تجمعها داخل الخلية تكون غري قادرة عىل التشتية.

5-  يظهر الرضر من اإلصابة باملرض جلياً عند انتقال العدوى للملكات حيث تتأثر مبايض 
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امللكات، وتضعف فتقل كفاءتها يف معدل وضع البيض.

6-  معظم البيض الذي تضعه امللكة ال يفقس نتيجة لتأثر املبايض وضعفها لقلة امتصاص 

الغذاء املهضوم الالزم لتكوين البيض.

7-  تتوقف امللكة عن وضع البيص بعد نحو شهرين من اإلصابة.

supersedure 8-  نتيجة لهذا كله تقوم الشغاالت بإحالل امللكة

9-  أحياناً ال تجد الشغاالت بيضاً جديداً، لتوقف امللكة عن وضع البيض، فيتعذر عليها تربية 

ملكات جديدة. 

10-  قد يؤدي املرض إىل موت ملكات النحل املرزوم.

Preventive and control methods  الوقاية والمكافحة

أواًل: الوقاية

يمكن تجنب اإلصابة بمرض النوزيما باتباع بعض الوسائل، وهي:

1-  تشجيع النحل عىل الرسوح والتخلص من الرباز يف أثناء طريانه، وذلك بتعريض الخاليا 

ألشعة الشمس.

2-  أن يكون املنحل يف مكان مشمس جيد التهوية محمي من الرياح، مع توافر مصدر مائي 

متجدد.

3-  التأكد من نظافة األدوات املستخدمة يف فحص الطوائف وتغذيتها وتطهريها بوضعها يف 

ماء يغيل مدة خمس دقائق أو بغسلها بماء جاٍر.

4-  العناية بتغذية الطوائف باملواد السكرية، ويفضل العسل، وأيضاً بمكمالت حبوب اللقاح 

مع عدم تغذية النحل عىل عسل ملوث.
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 5-  تجنب نقل أقراص العسل من الطوائف املصابة إىل السليمة.

6-  أخذ االحتياطات الالزمة ملنع حدوث الرسقة.

7-  تغيري امللكات املسنة بأخرى حديثة خصبة.

8-  تجنب ظاهرة التوهان.

9-  تهوية الخاليا املصابة جيداً وتدفئتها.

10-  تقوية الطوائف بإضافة أقراص حضنه عىل وشك الفقس.

 

ثانيًا: المكافحة

 Manipulative treatment and comb sterilization 1- المعامالت الميكانيكية  وتطهير األقراص

التغلب عىل اإلصابة،  النحل يف  يبدأ  الصيف، حيث  بداية فصل  الطريقة يف  إىل هذه  ُيلجأ 

وذلك كما يأتي:

ينقل نحل الطائفة املصابة كله ومن دون أقراص إىل خلية جديدة بها إطارات مثبت بها 	 

أساسات شمعية.

الشمعية 	  األقراص  بناء  من  االنتهاء  يتم  الجديدة حتى  الخلية  يف  الطائفة  بتغذية  ُيعتنى 

الجديدة، وانقضاء موسم الشتاء.

إحدى 	  إىل  بتعريضها  وذلك  الخلية،  وصندوق  امللوثة  الفارغة  الشمعية  األقراص  تعقيم 

املدخنات fumigants  مثل حامض الخليك acetic acid أو الفورمالني formalin برتكيز 

20% عىل أن يتم ذلك يف بداية املوسم وعىل النحو اآلتي:

 ترص الصناديق املحتوية عىل األقراص امللوثة فوق بعضها بني اثنني من أغطية الخاليا، 	 
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عىل أن يكون السفيل منها مقلوباً، مع أخذ االحتياطات ملنع ترسب املادة املدخنة يف أثناء 

املعاملة.

توضع فوق أقراص كل صندوق قطعة قماش مبللة بنحو 200 سم3 من املواد السابقة 	 

وترتك مدة أسبوع.

بعد انتهاء عملية التدخني تهوَّى األقراص مدة أسبوع آخر قبل إعادتها للنحل.	 

 	 º49م حرارة  إىل  غرفة  داخل  بتعريضها  الفارغة  الشمعية  األقراص  تعقيم  أيضاً  يمكن 

ورطوبة نسبية 50% مدة 24 ساعة، فيساعد ذلك عىل قتل الجراثيم دون إرضار باألقراص.

 Chemotherapy 2- العالج الكيماوي

يتم بإضافة املضادات الحيوية antibiotics إىل محلول تغذية طوائف النحل املشتاة يف 	 

التايل، وذلك بإعداد  الربيع  الخريف، ليساعد ذلك يف خفض اإلصابة بدرجة ملحوظة يف 

Fuma-( ثم إضافة أحد املضادات مثل فيوماجيلينا )2 سكر : 1 ماء )محاليل سكرية مركزة 

gilina( والذي ينتج عن فطر  Aspergillus fumigatus املسبب ملرض تحجر الحضنة، 

اسم  الحيوي تحت  املضاد  يباع هذا  النوزيما.  القضاء عىل جراثيم  يف  فعاالً  تأثرياً  له  ألن 

فيوميديل ب )Fumidil B( ويحتوي عىل 2% فيوماجلني، ويستخدم بمعدل100ملجم/ 

جالون محلول تغذية )شكل 6-5(. 

يستخدم أيضاً املضاد الحيوي كلوروميستني )Chloromyctin( 0.05 % سلفاكينوكسالني 	 

يف  استخداماً  األكثر  وهو  أفضلهم،  ب  فيوميديل  ويعدُّ  نفسه،  السابق  باملعدل   %0.04

مكافحة مرض النوزيما.
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شكل )5-6(: مستحرض الفيوميديل لعالج مرض النوزيما

3- العالج باستخدام المواد الطبيعية

استخدامها  يمكن  التي  والعطرية،  الطبية  النباتات  من  الطبيعية  املنتجات  بعض  هناك 

يف عالج مرض النوزيما، ويمكن أن يستخدم مغيل الشيح البلدي مضافاً إىل املحاليل السكرية 

نسبة  ذلك عىل خفض  والشتاء، ويساعد  الخريف  الطوائف طوال موسم  تغذية  املستخدمة يف 

املكافحة  برامج  الكيماوية يف  املعامالت  مع  أيضاً  استخدامه  يمكن  بدرجة كبرية، كما  اإلصابة 

املتكاملة.

Nosema ceranae   نوزيما سيرانا

أكتشفت االصابة بالنوزيما سريانا بداية يف النحل األسيوي Apis ceranae يف الصني عام  
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1994م نظرا الستخدام طرق الكشف الجزيئية الحديثة التي تعتمد عىل تحليل الحمض النووي 

DNA، وعرفت عىل إنها نوع مختلف عن Nosema apis. وبعد نحو 10 أعوام تم الكشف عنها 

 )Huang et al., 2007( يف تايوان وأسبانيا Apis mellifera يف طوائف نحل العسل الغربي

ومنذ ذلك الحني تم اكتشافها يف معظم بلدان العالم، كما أثبت إعادة تحليل عينات النحل املصاب 

بمرض النوزيما والتي تم جمعها قبل عام 1990م يف الكثري من الدول املعروفه بإنتشار املرض 

بها، عىل أن االصابه بالنوزيما سريانا موجودة يف هذه البلدان منذ فرتات طويله ولكن لم تكن 

معروفة. واآلن تم تحديد االصابة بالنوزيما سريانا أيضاً ىف أنواع مختلفة من النحل الطنان يف 

أكثر  الطنان  النحل  يف  العدوى  أن  الدراسات  تشري  حيث  وإنجلرتا  الصني،  الجنوبية،   أمريكا 

)Plischuk et al., 2009; Li et al., 2012; Graystock et al., 2013( رضاوة عنها يف نحل العسل

وقد خلصت نتائج العديد من االبحاث التي أجريت يف أنحاء كثرية من العالم بإن مرض 

النوزيما يف طوائف النحل الغربي والذي تسببه النوزيما سريانا، هو املسؤل عن ظاهرة إنهيار 

الواليات  أولية يف  الغربي واملعروفة بظاهرة CCD  والتي وصفت بصفة  العسل  طوائف نحل 

قاتلة وأكثر  الغربي أصبحت  النحل  التي تصيب  الساللة  األمريكية عام 2006م  وأن  املتحدة 

العالقة  أخرى هناك من يشكك يف وجود هذه  )Higes et al., 2009a(.  ومن جهة  رضاوة 

أنه  املؤكد  الظاهرة ولكن من  لحدوث هذه  تكون عامل مسبب  قد  النوزيما سريانا  أن  ويعتقد 

ليس العامل الوحيد )Borenstein, 2007 and Boring, 2007(. وقد أفاد Armstrongعام 

2007م، من خالل االبحاث التي قام بها بعض الباحثني، أن تأثري النوزيما سريانا عىل طوائف 

النحل  النحل األوروبي يكون أشد وقاتل يف حالة مصاحبته باالصابة بالفريوس املسبب لشلل 

.)Toplak et al.,2013( وأن االصابة بواحد منهم فقط ال تؤدي اىل موت الطوائف CBPV  املمزمن

دورة الحياة

النوزيما سريانا لها نفس دورة الحياة التي سبق وصفها يف النوزيما أبيس غري أن هناك 

مثيلتها  من  قليالً  النوزيما سريانا أصغر  أن جراثيم  للجراثيم حيث  املظهري  الشكل  فروق يف 

يف النوزيما أبيس )شكل 5-7( وعدد لفات الخيوط القطبية ترتاوح مابني 20-23 وال تزيد يف 

الغالب عن 30 كما هو الحال يف النوزيما أبيس.
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  )شكل 5-7( جراثيم النوزيما سريانا أصغر حجماً من جراثيم النوزيما أبيس

االنتشار

 PCR تشري تقارير الفحص الجيني لعينات النحل من مختلف الدول األوربية باستخدام

والذي تم خالل األعوام الثالثة من 2004 – 2006م اىل وجود املرض يف أسبانيا وفرنسا واملانيا 

وتراوحت نسبة االصابة بني 90 اىل 97% من هذه العينات، هذا باالضافة اىل أنه ثبت وجوده 

أيضاً يف الواليات املتحدة األمريكية يف كل من والية نرباسكا، ويسكونسون، أركانساس، نيويورك 

وكذلك والية داكوتا الجنوبية )Chapon et al., 2008; Graystock, et al., 2013( كما سجلت 

   Apis mellifera intermissa )Higes et al., 2009b( االصابة به ىف ساللة النحل األفريقى

أعراض االصابة

عىل خالف النوزيما أبيس، التسبب االصابة بالنوزيما سريانا االسهال وتربز النحل داخل 

الخاليا أو عىل الجدار الخارجي لها. كما أثبت ترشيح أنسجة النحل املصاب والتحليل الجيني أن 

تواجد الحامض النووي املميز  للنوزيما سريانا ليس قارصاً فقط عىل موضع االصابة األولية يف 

املعي الوسطى للعائل بل إنها موجود أيضاً يف غدد إفراز الغذاء امللكي والغدد اللعابية وأنابيب 

ملبيجي واالجسام الدهنية بالجسم مما يوضح مدى انتشار االصابة يف جسم العائل الفرد مما 
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 .)Chen et al., 2009( يقلل من كفاءة هذه االنسجة يف القيام بوظيفتها ويعجل من موته يف النهاية

الضرر

الشغاالت السارحة تكون األكثر ترضاراً حيث ال يستطيع معظمها العودة اىل خالياه.  	

وبرسعة  كبرية  بدرجة  بها  املوجودة  النحل  أعداد  وتقل  املصابة  الطوائف  تضعف   	

وتنخفض إنتاجيتها من العسل بشكل ملحوظ.

ويعترب موت الطوائف املصابة بالنوزيما سريانا برسعة كبرية هو أهم الفروق املوجودة   	

.)Higes et al., 2006( بني النوعني، حيث يموت النحل يف غضون 8 أيام من حدوث االصابة

العالج

جراثيم النوزيما سريانا أكثر مقاومة للظروف البيئية الغري مالئمة ويمكنها تحمل درجات 

الحرارة القصوى والجفاف لفرتات طويلة، وقد أوضح Huang  وآخرون عام 2013م رضورة 

استخدام الفيوماجلني برتكيزات عالية عن مثيلتها يف حالة النوزيما ابيس حيث تؤدي الرتكيزات 

املنخفضة املستخدمة يف عالج النوزيما ابيس اىل تفاقم االصابة بدالً من القضاء عليها أو خفضها.
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الفصل السادس

Protozoan diseases أمراض تسببها البروتوزوا

ماهي البروتوزوا

والربوتوزوا  الخلية،  وحيدة  ميكروسكوبية  أولية  كائنات   )Protozoa( الربوتوزوا 

املمرضة لنحل العسل ال تسبب أعراضاً مرضية واضحة عىل النحل املصاب، ولذا يلزم الفحص 

امليكروسكوبي، ومشاهدة املسبب املريض لتشخيص املرض. وتؤدى الربوتوزوا املمرضة إىل قرص 

عمر العائل، أو حدوث تغيري يف سلوكه، أو تغيري يف وظائف الجسم. وهناك عدد من األمراض 

التي تسببها الربوتوزوا أهمها مرض األميبا والذي يصيب الجهاز االخراجي للنحل البالغ.

 Amoeba disease مرض األميبا

من الشائع إصابة طوائف نحل العسل بمرىض األميبا والنوزيما معاً يف الطائفة نفسها، بل 

أحياناً يف نحلة واحدة. ومرض األميبا واسع االنتشار يف كثري من دول العالم خاصة يف املناطق 
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معتدلة املناخ، وال يوجد املرض يف املناطق االستوائية وشبه اإلستوائية. تبدأ اإلصابة يف الربيع 

وتصل إىل أقصاها يف شهر مايو، ثم تقل حتى تكاد تختفي يف منتصف الصيف. 

انتشار المرض بالمملكة

وبريدة  عنيزة  بمناطق  القصيم  يف  السعودية  يف  1989م  عام  املرض  وجود  ُسجل 

.)Al-Ghamdi, 1990(

Cause المسبب

يصيب املرض الجهاز اإلخراجي لنحل العسل، ويسببه طفيل هو حيوان أويل وحيد الخلية 

 Malpighian فيصيب الطفيل أنابيب ملبيجي ،Malpighamoeba mellifecae يعرف باسم

tubules وُيكوِّن الطفيل يف أطوار نموه األخرية أكياساً كروية أو حويصالت cysts التي ينتقل 

أنابيب  املرض عن طريقها. ويرتاوح قطر الحويصالت من 5– 8 ميكروناً، ويمكن رؤيتها يف 

ملبيجي املصابة )شكل 1-6(.

شكل )5-8(: أنابيب ملبيجي ممتلئة بالحويصالت املسببة ملرض األميبا يف النحل
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 Multiplication التضاعف

تحدث اإلصابة نتيجة تغذية النحل السليم عىل غذاء ملوث بحويصالت املسبب املريض. 	 

تصل الحويصالت إىل املعي الوسطى فتنبت.	 

باملعي 	  الوسطى  املعي  اتصال  منطقة  يف  توجد  التي  ملبيجي،  أنابيب  إىل  األميبا  تهاجر 

الخلفي يف القناة الهضمية.

تتغذى األميبا بواسطة أقدامها الكاذبة عىل الخاليا الطالئية املبطنة لهذه األنابيب فتنمو 	 

وتتضاعف.

تتكون الحويصالت الجديدة بعد مرور 3 أسابيع من بداية اإلصابة، التي تمر ألسفل من 	 

خالل األمعاء إىل املستقيم، حيث تتجمع فيه، وتخرج مع براز العائل عىل دفعات.

تتلوث األقراص وكذلك العسل بالرباز املحتوي عىل الحويصالت املسؤولة عن نقل اإلصابة، 	 

نتيجة لتربز النحل داخل الخلية. 

تبتلع الشغاالت املنزلية السليمة الحويصالت عند قيامها بإزالة  بقع الرباز من عىل األقراص، 	 

أو عند التغذية عىل الغذاء امللوث.

تغزو الحويصالت الجهاز الهضمي ومنه تنتقل إىل الجهاز اإلخراجي، وتعيد دورة الحياة 	 

يف أنابيب ملبيجي العائل الجديد. 

وتستغرق دورة الحياة من بداية اإلصابة حتى تكوين الحويصالت من 24-28 يوماً.	 

 Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

ليس للمرض أعراض مميزة له، إذ يبدو النحل املصاب طبيعياً، وتشخيص املرض يعتمد 

عىل مشاهدة الحويصالت عند إجراء الفحص امليكروسكوبي ألنابيب ملبيجي للنحل املشتبه يف 
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إصابته أو يف بقع الرباز الجافة املوجودة عىل األقراص.

ويتم فحص أنابيب ملبيحى كما يأتي:

1-  تسحب القناة الهضمية خارج النحل املشتبه يف إصابته، وذلك من خالل املستقيم.

2-  تنزع أنابيب ملبيجي، وذلك بواسطة ملقط دقيق جدا،ً وتوضع عىل رشيحة زجاجية يف 

نقطة ماء.

مستوى  السطح  يصبح  حتى  برفق،  عليه  ويضغط  زجاجي،  بغطاء  األنابيب  تغطى    -3

للفحص امليكروسكوبي، فيتم الفحص أوالً باستخدام العدسة الشيئية للقوة الكربى، ثم بعد 

ذلك تستخدم العدسة الزيتية لرؤية املزيد من التفاصيل.

Spread االنتشار

الواحدة،  الخلية  النوزيما داخل  بها مرض  ينتقل  التي  بالطريقة نفسها،  تنترش اإلصابة 

ومن خلية إىل األخرى، ويقل انتشار العدوى خالل أشهر الصيف ويرجع ذلك إىل اآلتي:

قدرة بعض أفراد النحل املصاب عىل الطريان، والتخلص من الرباز خارج الخلية.	 

موت كثري من النحل املصاب كبري السن، واملحتوي عىل الطور املعدي، وظهور نحل صغري 	 

السن سليم.

ويعدُّ مرض النوزيما أكثر انتشاراً وخطورة من مرض األميبا، وقد يرجع السبب يف ذلك 

إىل اآلتي:

تكوين األطوار املُحدثة ملرض األميبا يحتاج إىل فرتة طويلة، فنجد أن تكّون الحويصالت 	 

أن جراثيم  اإلصابة، يف حني  بداية  من  أسابيع   3 نحو  يستغرق  املرض  بنقل  تقوم  التي 

النوزيما املمرضة تحتاج إىل 10 أيام.
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يصل عدد الحويصالت التي تتكون يف النحلة املصابة باألميبا إىل نصف مليون حويصلة، 	 

الواحدة  النحلة  إىل 3 ماليني جرثومة يف  املتكونة يصل  النوزيما  أن عدد جراثيم  يف حني 

املصابة.

أقل؛ 	  للذكور  بالنسبة  الذكور والشغاالت وإن كانت فرصة اإلصابة  األميبا  يصيب مرض 

نظراً ألن الشغاالت هى التي تقوم بإزالة براز النحل من عىل الرباويز، ويف أثناء ذلك تنتقل 

الحويصالت إىل جهازها الهضمي، كما أن امللكات نادراً ما تصاب باملرض.

Damage الضرر

1-  ليس للمرض تأثري كبري يف طوائف النحل املصابة، إذ ال يتسبب عنه خسارة كبرية أو موت 

للطوائف.

قلة رسوح  بها؛ مما يرتتب عليه  النحل  أعداد  املصابة ويقلل  الطوائف  املرض  2-  ُيضعف 

النحل، وضعف إنتاجيته من العسل، وقلة معدل تلقيحه لألزهار.

3-  يظهر رضر األميبا واضحاً إذا ما صاحب اإلصابة بها وجود إصابة بالنوزيما يف الطوائف 

نفسها؛ مما ينتج عنه موت بعض الطوائف خاصة يف فصل الربيع.

 Preventive and curative methods الوقاية والعالج

تتبع الطرائق نفسها التي سبق ذكرها بالنسبة إىل الوقاية من مرض النوزيما ومكافحته.
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الفصل السابع

Viral diseases أمراض يسببها الفيروس

الفريوسات كائنات حية بدائية، فهي من حيث التطور، تقع يف درجة أدنى من البكرتيا وهي 

كائنات دقيقة جداً ال ُترى بامليكروسكوب الضوئي، ولكن يمكن رؤيتها بواسطة امليكروسكوب 

اإللكرتوني. تعيش الفريوسات داخل عائلها معيشة إجبارية فهي ال تستطيع الحياة من دونه، 

تنتج  إذ  بداخله،  العائل، وتنمو وتتضاعف  املوجودة يف خاليا  الغذائية  املواد  تتغذى عىل  حيث 

الطور  الجزيئات  وتمثل  وتحطيمها،  العائل  خاليا  غزو  عىل  تعمل  للفريوس  متكررة  جزيئات 

املعدي القادر عىل نقل اإلصابة إىل العائل السليم. والفريوسات عىل درجة عالية من التخصص 

يف التطفل عىل عوائلها. 

 Bee paralysis شلل النحل

من  كثري  ينترش يف  ُمعٍد  واملرض  العسل.  نحل  التي تصيب  الفريوسية  األمراض  أهم  من 
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أنحاء العالم، ويصيب النحل البالغ ملعظم السالالت. يسبب املرض فقد كثري من طوائف النحل 

خاصة يف املناطق ذات األجواء الدافئة، والشلل مرض موسمي يظهر غالباً يف األوقات الفاصلة بني 

فصول السنة، وتختلف شدة اإلصابة باختالف السنوات.

Cause المسبب

فريوس ال ُيرى بامليكروسكوب، ويمر من خالل املرشحات البكتريية تم تعريفه بواسطة 

Bailey et al يف عام 1963م. ويوجد نوعان من شلل النحل هما كاآلتي:

Chronic Bee Paralysis Virus )CBPV ( 1- فريوس شلل النحل املزمن

ينترش املرض يف مناطق كثرية من العالم وخاصة أمريكا الشمالية وروسيا واسرتاليا   

وكثري من دول أوروبا خاصة بريطانيا. 

تظهر أعراضه بعد أسبوع من اإلصابة، وال يسبب موت النحل برسعة. 

 Acute Bee Paralysis Virus )ABPV ( 2- فريوس شلل النحل الحاد

تظهر أعراضه يف أثناء موسم النشاط يف فصل الصيف، إذ تساعد درجة الحرارة العالية   

عىل ظهوره، ينترش املرض يف روسيا واملانيا. 

تظهر أعراضه بعد 5 أيام من اإلصابة، ويسبب موت النحل برسعة خالل 1–2 يوم من ظهور 

األعراض. 

انتشار المرض بالمملكة

سجل الغامدي يف عام 1989م وجود فريوس شلل النحل املزمن يف أبها بمنطقة بلجريش، 

.)Al-Ghamdi, 1990( )أما فريوس شلل النحل الحاد فقد سجلت اإلصابة به يف القصيم )عنيزة
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 Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

ليس للمرض أعراض خاصة مميزة له، فهناك أمراض أخرى تشرتك معه يف ظهور األعراض 

اآلتية:

لون الجسم يصبح أسود دهنىياً المعاً، نتيجة لفقد الشعر املغطي له )شكل 1-6(.	 

النحل املصاب تجده فوق قمة األقراص بصوره منعزلة، وال يتحرك داخل الخلية أو بني 	 

األقراص كباقي النحل السليم، وحتى عند التدخني عيل الخلية.

البطن منتفخة واألجنحة يف غري وضعها الطبيعي عىل الجسم.	 

حدوث رعشة ال إرادية للبطن واألجنحة. 	 

عدم القدرة عىل الطريان، وزحف النحل عىل لوحة الطريان، وسقوطه عىل األرض وتجمعه 	 

باآلالف حول أرجل الخلية.

النحل السليم، وقد يكون السبب وراء ذلك سقوط 	  النحل املصاب للمهاجمة من  تعرُّض 

شعر الجسم، وظهور النحل املصاب بمظهر مغاير )شكل 2-6(. 

ويعامل 	  الحارس،  النحل  يمنعه  دخولة  ومحاولة  خليته،  إىل  املصاب  النحل  عودة  عند 

كالنحل السارق.

يف حالة اإلصابة الشديدة تموت أعداد كبرية من النحل يف خالل أسبوع من ظهور األعراض 	 

وتبقى امللكة مع قليل من الشغاالت.
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شكل )6-1(: النحل املصاب بشلل النحل املزمن يظهر بلون أسود دهني المع

شكل )6-2(: النحل املصاب لونه داكن ويبدو غريباً عن باقى أفراد النحل السليم 

بالطائفة ويتعرض لهجومهم
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ويحتاج التأكد من وجود اإلصابة، مشاهدة الفريوس، وهذا يتطلب تقنية عالية قد ال توجد 

التأكد من وجود املسبب املريض الفريويس،  يف كثري من املعامل، ولكن هناك طريقة يمكن بها 

ويمكن إجراء هذه الطريقة كما يأتي:

1-  يؤخذ عدد من النحل الزاحف املشكوك يف إصابته، وينقع يف أنبوبة اختبار بها كمية من املاء 

بمعدل 1سم3 ماء/ نحلة.

2-  تجرى عملية الطرد املركزى لألنابيب، ثم بعد ذلك يرشح املستخلص من خالل فلرت سعة 

ثقوبه 0,54 ميكرون إلزالة البكرتيا.

ويعامل   ،º35م حرارة  درجة  تحت  تحفظ  أقفاص  يف  السليم  النحل  من  عدد  يوضع    -3

باملستخلص كما يأتي:

بالتغذية: بإضافة 2سم3 من محلول سكري إىل حجم مماثل من املستخلص وتغذى به أ- 

20 نحلة.

 بالحقن: كل نحلة سليمة تحقن، من خالل الغشاء املوجود بني حلقات البطن من الجهة ب- 

الظهرية، بمقدار 1ميكروليرت من املستخلص.

4-  يف حالة اإلصابة تظهر عىل النحل األعراض املميزة للمرض خالل أسبوع. وتقارن األعراض 

مع نحل سليم موضوع يف قفص آخر ومعامل بمستخلص من نحل سليم.

نتيجة سقوط 	  الجلد  أو مسام  الجروح  النحل من خالل  إىل جسم  املريض  املسبب  يدخل 

الشعر، أو عرب الغذاء ويصل إىل سيتوبالزم الخاليا الطالئية ألنسجة الجسم.

يتضاعف الفريوس يف األنسجة املختلفة للجسم وأنسجة املخ والعقد العصبية. 	 

يزيد من تضاعف الفريوس وجود النحل املصاب تحت درجة حرارة 30مº، ويقل تضاعفه 	 

بارتفاع درجة الحرارة عن هذا الحد.
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تنتج النحلة الواحدة املصابة عدة ماليني من جسيمات الفريوس.	 

يلزم إلصابة نحلة واحدة باملرض عن طريق التغذية عدة ماليني من جسيمات الفريوس، 	 

ولكن يف حالة دخول الفريوس عن طريق الجروح املوجودة بالجسم والتي يمكن أن ُتحدثها 

آفات أو أعداء أخرى للنحل، فإن العدد الالزم لإلصابة يقل ليصل إىل100 جسيم.

يساعد عىل انتقال املرض احتكاك النحل ببعضه يف أثناء التزاحم.	 

يمكن عزل الفريوس من معدة العسل للنحل املصاب، وكذلك من حبوب اللقاح املأخوذة 	 

من شغاالت الطائفة املصابة.

 Preventive and curative methods الوقاية والعالج

ال توجد طريقة فعالة للقضاء عىل الفريوس املسبب للمرض، ويفضل الوقاية من اإلصابة 

باملرض باتباع اآلتى:

1-  تربية سالالت مقاومة للمرض.

2-  إستبدال ملكات الطوائف املصابة بملكات جديدة سليمة صغرية السن.

3-  منع دخول النحل الزاحف املصاب إىل الخاليا، وذلك برفعها عىل حوامل.

4-  مكافحة اآلفات واألمراض التي تسبب جروحاً لجسم النحل يمكن أن ينفذ منها الفريوس.

الفاروا املوجودة عىل  الباحثنيBakonyi et al., 2002(1( أن تغذية  وقد أوضح بعض 

أعدادها  الكامنة وتزايد  الفريوسات  تنشيط  الجسم يسبب  البالغ عن طريق ثقب جدار  النحل 

بشدة مما يؤدي إىل ظهور أعراض اإلصابة.
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الباب الثالث

أمراض يسببها الحلم المتطفل

Parasitic mite diseases  
أمراض يسببها الحلم املتطفل خارجياً	 

أمراض يسببها الحلم املتطفل داخلياً	 

حلم األكارين املتطفل خارجياً	 
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الفصل الثامن

أمراض يسببها الحلم المتطفل خارجيًا

 Exoparasitic mites 
مقدمة

من  الحلم  ويميز  الحرشات،  مثل   Arthropoda األرجل  مفصليات  قبيلة  يتبع   Mites الحلم 

الحرشات أن له جداران للجسم أحدهما داخيل واآلخر خارجي، والطور الكامل له أربعة أزواج 

من األرجل املفصلية. أما الحرشات فلها جدار واحد للجسم والطور الكامل له ثالثة أزواج من 

األرجل. يعيش الحلم املتطفل عىل امتصاص دم العائل Haemolymph ويوجد إما داخل جسم 

بالحلم  ويسمى  خارجه  أو    ،Endoparasitic mites داخلياً  املتطفل  بالحلم  ويعرف  النحل 

|Exoparasitic mites. وهناك أنواع كثرية من الحلم التي نجحت يف التطفل  املتطفل خارجياً 

عىل نحل العسل، وسنستعرض يف الجزء التايل بعض أنواع من الحلم املتطفل خارجياً عىل نحل 

العسل:

1 . Varroa mite  حلم الفاروا

يسبب حلم الفاروا مرضاً يعرف بمرض الفاروا ويعرف أيضاً بمرض “varoosis” نسبًة 
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للعالم )Matheson 1994(. ولقد ظهر طفيل  للمرض وفقاً  املسبب   Varroa الفاروا لطفيل 

الفاروا عىل عائله األصيل نحل العسل الهندى A. cerana  يف دول جنوب رشق آسيا، ويف خالل 

القرن املاىض انتقل منه إىل النحل الغربي A. mellifera  عندما بدأ دخول وتربية النحل الغربي 

إىل آسيا يف مناطق وجود النحل الهندي، ووجد الطفيل طريقه بسهولة إىل النحل الغربي وأصيبت 

معظم طوائفه يف اليابان واإلتحاد السوفيتي، ويف القرن الحاىل تمكن الطفيل من االنتشار بني 

طوائف النحل الغربي، وأصبح آفة خطرية يف معظم املناطق ذات املناخ املعتدل لكثري من دول 

العالم يف أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية عدا اسرتاليا، أي أنه تقريباً 

يوجد األن يف كل أماكن تربية النحل الغربي. 

انتشار المرض بالمملكة

املرض واسع االنتشار يف معظم طوائف نحل العسل باململكة، إذ سجل الغامدي اإلصابة   

الرياض  اآلتية:  واملدن  املناطق  يف  1989م  عام  يف  بفحصها  قام  التي  املناحل  من   %18 يف  به 

بريدة(، وحائل، واملدينة،  )الهفوف(، والقصيم )عنيزة،  الرشقية  الخرج(، واملنطقة  )الرياض، 

النماس(،  )أبها،  وأبها  تهامة(،  بلجرىش،  )الباحة،  والباحة  القنفذة(،  الطائف،  )جدة،  ومكه 

.)Al-Ghamdi, 1990( ونجران ،)وجازان )جازان، سابيا

 Cause المسبب

 Anderson and ثم قام .Varroa jacobsoni Oud يسبب املرض حلم ُعرف أوالً باسم

 Varroa destructor )Anderson and Truman( يف عام 2000م بتغري االسم ليصبح Truman

َوصفت  ولقد   )1-7 )شكل  محمر  بني  ولونها  املجـردة  بالعني  رؤيتهـا  يمكن  الفاروا  أنثى 

Delfinado-Baker يف عام 1984م أنثى الفاروا بأن لها جسماً بيضاوى الشكل طوله أصغر 

من عرضه، فيبلغ طوله 1‚1مم وعرضه 5‚1– 7‚1مم )شكل 7-2( أما الذكر فهو أصغر حجماً 

مم   ‚8-‚7 عرضه  كري  أو  مستدير  وجسمه  الرمادي،  األبيض  إىل  أصفـر  ولونه  األنثى،  من 

)شكل3-7(. 
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يتطفل حلم الفاروا خارجياً عىل النحل البالغ وأيضاً األطوار غري الكاملة بالحضنة املقفلة. 

جميع أفراد الفاروا املوجودة خارجياً عىل جسم الطور الكامل من النحل هي من اإلناث فقط، 

فتعيش أنثى الحلم فرتات عىل النحل البالغ متعلقة بواسطة أرجلها بالجسم عىل حلقات البطن، 

وأحياناً يكون من الصعب تمييز وجودها عىل جسم العائل، لتقارب لون جسم العائل والطفيل.

تتغذى إناث الحلم عىل دم العائل )الهيموليمف(، إذ تقوم بامتصاصة من خالل املنطقة 

الغشائية بني الحلقات بواسطة أجزاء الفم الثاقبة املاصة. كما أن اإلناث يمكن وجودها أيضاً عىل 

الرأس والصدر أو يف املناطق الواقعة بني مناطق جسم العائل )الرأس والصدر والبطن(. 

توجد تحورات بجسم إناث الفاروا تمكنها من التعلق بجسم النحل بشدة، منها تحورات 

األرجل فأوضح Liu   يف عام 1996م أن نهاية الرسغ َيتحور إىل ممص sucker تثبت الفاروا به 

نفسها بجسم النحل )شكل 7-4(، كما ينترش عىل السطح السفىل للفاروا شعريات عند تشابكها 

مع املوجودة عىل جسم النحل يصبح إزالة الحلم من عىل جسم النحل أمر بالغ الصعوبة.   

شكل )7-1(: أنثى الفاروا بنية اللون والجسم مغطى بالشعر
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)Ken Walker 2011 شكل)7-2(: منظر ظهري وبطني ألنثى الفاروا )نقالً عن

)أ(

)ب(
شكل )7-3(: أ- ذكر الفاروا جسمه مستدير الشكل ولونه أصفر أو أبيض رمادي

ب- ذكر الفاروا )جهة اليمني( أصغر حجماً مقارنة باألنثى 
)San Martin, 2010 نقالً عن(
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شكل )7-4(: صور مكربة ألرجل أنثى الفاروا تبنّي املمصات املوجود يف نهاية الرسغ يف مراحله املختلفة 
  )Heilsyer Technology Ltd. Photo لتثبيت الفاروا بشدة بجسم النحل )نقالً عن

 Life cycle دورة الحياة

تعدُّ حضنة النحل العائل األساىس لطفيل الفاروا، فتتم دورة الحياة كاملة داخل العيون 

السداسية للحضنة املغلقة، أما الطور الكامل للنحل فيعدُّ العائل الوسيط، حيث تعيش عليه إناث 

الحلم لفرتات، ولكن ال تضع بيضاً إال بعد االنتقال إىل يرقة النحل والتغذية عىل دمها.

يمكن لألطوار الكاملة من إناث الحلم أن تعيش عىل النحل الكامل مدة تصل إىل شهرين 
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يف الصيف ومن 5-8 أشهر يف الشتاء، ولكن ال يمكن للحلم أن يتكاثر أو يتضاعف إال يف وجود 

حضنة النحل، وعليه فال ترتك أنثى الفاروا النحل إال عند غزوها لعيون الحضنة املحتوية عىل 

يرقات تامة النمو، يف العمر الريقي األخري قبل إغالق العيون مبارشة، حيث تضع البيض، وتبدأ 

يف دورة حياة جديدة.

وقد قام Ritter and Ruttner ىف عام 1980م بدراسة تفضيل الفاروا لعائلها  والحظوا 

أن حضنة الذكور أكثر جذباً إلناث الفاروا لكي تبدأ دورة الحياة )شكل 7-5(، حيث تفضل إناث 

الحلم يرقات الذكور عن الشغاالت، أم البيوت امللكية فنادراً ما تصاب بالحلم. ويمكن توضيح 

دورة الحياة عىل النحو اآلتي:     

تدخل أنثى الفاروا إىل العني السداسية التي بها يرقات تامة النمو، وقبل القفل عليها مبارشة - 1

وتغمر نفسها أوالً يف الغذاء املوجود يف قاع العني )Boot et al.,1992(، ثم تتجه اىل الريقة 

لتتغذى عىل دم العائل، وتبدأ يف وضع البيض بمجرد انتهاء يرقة النحل من غزل الرشنقة.

تضع أنثى الفاروا أول بيضة لها بعد 60 ساعة من قفل العني، ثم تضع بيضة كل 30 ساعة، - (

إذ يصل عدد البيض الذي تضعه األنثى الواحدة من 1-6 بيضات.

بعد مرور يوم يخرج من البيضة يرقة لها ثالثة أزواج من األرجل، التي تتحول بعد يومني إىل - 3

حورية أولية Protonymph  ذات ثـمانية أرجل، حيث يستغرق هذا الطور يومني آخرين، 

لتتحول بعدها إىل حورية ثانوية Deutonymph ، واألطوار السابقة جميعها تتغذى عىل 

دم العائل، ثم تتحول بعد ثالثة أيام أخرى إىل الطور الكامل ذكراً أم أنثى. وتستغرق دورة 

الحياة من البيض إىل الحيوان الكامل 6–7 أيام للذكر، و 8–10 أيام لألنثى.

يقوم الذكر داخل العني السداسية بتلقيح اإلناث االبنة البالغة فقط، والطور البالغ للذكر غري - 4

قادر عىل التغذية بسبب تحور أجزاء فمه لنقل الحيوانات املنوية لألنثى أثناء التلقيح، ولذا 

فبعد تلقيح اإلناث يقىض الذكر باقى حياته داخل العني السداسية، حيث يموت بعد فرتة 

قصرية قبل فتح العني السداسية.
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تظل اإلناث امللقحة داخل العني السداسية حتى خروج الطور الكامل للنحل، فتتعلق اإلناث - 5

بالجسم )شكل 7-6(،  وتستمر اإلناث يف التغذية ملدة 4-13 يوماً بعدها تصبح مستعدة 

لوضع البيض فتنتقل إىل حضنة النحل لتعيد دورة الحياة. ويمكن أن تصاب الريقة بأكثر 

من أنثى داخل العني السداسية الواحدة )شكل 7-7(.

نظراً ألن أطوار الحلم غري الكاملة تموت يف وقت خروج النحل من العيون السداسية، فإن 

عدد األطوار الكاملة من إناث الحلم التي ستخرج من العني السداسية يحدده عدد البيض الذي 

تضعه األنثى، ومدة بقاء العني مقفلة، فتزداد األعداد بزيادة كل منهما. و ألن العيون املحتوية 

عىل حضنة الذكور تظل مقفلة لفرتة أطول من عيون الشغاالت، فإن أعداد إناث الفاروا البالغة 

التي ستنتج منها ستكون أكثر من التي ستنتج من عيون الشغاالت، وهذا يفرس تفضيل إناث 

الحلم لعيون الذكور املحتوية عىل طور ما قبل العذراء. وال تستطيع أنثى الطفيل العيش يف غياب 

الحضنة والنحل البالغ أكثر من أسبوع. 

)MAAREC, 2012 شكل )7-5(: دورة حياة حلم الفاروا )رسم توضيحى نقالً عن
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شكل )7-6(: أنثى حلم الفاروا متعلقة بجسم النحل البالغ لحظة خروجه من العني السداسية

شكل )7-7(: حدوث غزو للعني املحتوية عىل الريقة  بأكثر من أنثى واحدة للطفيل
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 Epidemiology of varroa disease  ظهور اإلصابة بمرض الفاروا بصورة وبائية 

اإلصابة الوبائية بأي مرض تعنى انتشار اإلصابة بني أفراد العائل لتشمل نسبة كبرية منه. 

وظهور إناث الحلم بصورة ملحوظة عىل أجسام األطوار الكاملة من النحل معناه وجود اإلصابة 

يف الطائفة منذ فرتة ولكن بصورة غري ملحوظة، ألن من خصائص مرض الفاروا أنه يصعب 

اكتشافه يف املراحل املبكرة لإلصابة، كما أن ظهور األعراض املميزة للمرض بصورة واضحة بني 

أفراد الطائفة، مثل وجود أفراد نحل قزمية أو مشوه األرجل واألجنحة )شكل 7-8( أو أقل وزناً 

من األفراد السليمة )De Jong et al., 1982b( يحتاج إىل سنوات عدة.

األجنحة  تشوه  فريوس  عن  يتسبب  وتشوهها  األجنحة  شكل  انتظام  عدم  أن  وُيعتقد 

deformed wing virus  والتى تقوم أنثى الفاروا بنقله اىل دم عذارى النحل أثناء التغذية 

 .)De Miranda and Genersch, 2010(

الفاروا بصورة وبائية يف منطقة ما لم يكن  ويرجع السبب وراء ظهور اإلصابة بمرض 

موجود بها من قبل إىل أنه يف السنة األوىل من بداية اإلصابة تكون أعداد إناث الحلم بالطائفة  

من 1–10 أفراد، ثم تزداد األعداد خالل السنني اآلتية يف متوالية هندسية من 10 إىل 100 لتصل 

إىل ألف أنثى يف السنة الثالثة، يف أثناء هذه الفرتة ال يحدث انخفاض ملحوظ يف إنتاج العسل وال 

تظهر أي أعراض مرضية ملحوظة عىل الطوائف املصابة، ولكن تظهر األعراض يف السنة الرابعة 

نتيجة لتضاعف أعداد الطفيل، ومهاجمته لحضنة العائل بأعداد كبرية.

 

شكل )7-8(: أ- شغالة قزمية مشوهة األجنحة نتيجة اإلصابة بالفاروا
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 Diagnosis الكشف عن المرض

تتوقف  والتي  الطائفة،  الطفيل يف  أعداد  زيادة  عند  بالفاروا  اإلصابة  الكشف عن  يسهل 

الطفيل، مع  عليها  التي يرتبى  املتاحة  أعداده، ونوعيته وأطواره  العائل من حيث  بدورها عىل 

مالحظة اآلتى:

أعداد الحلم تكون قليلة يف الربيع، ومع بناء الطائفة وزيادة تعداد أفرادها، تزداد أعداد 	 

الطفيل تدريجياً لتصل إىل أقصاها يف نهاية فصل الصيف.

يف الصيف تكون أفراد الحلم موجودة يف الحضنة املغلقة، وعىل النحل الحاضن.	 

يف الخريف والشتاء توجد أفراد الحلم عىل النحل السارح كبري السن.	 

ال يتم ظهور األعراض املرضية بصورة واضحة إال بعد حدوث اإلصابة األولية بأعوام عدة، 	 

وعندها تكون الطوائف قد وصلت إىل حالة متأخرة من الضعف، فيكون من الصعب أن 

تلقى عمليات املكافحة نجاحاً ملحوظاً.

ونظراً لخطورة مرض الفاروا وانتشاره بشكل رسيع، لذا يجب علينا معرفة الطرائق التي 

يتم بها الكشف عن اإلصابة، كما يجب أن يتم الكشف عنها مبكراً حتى يتسنى إنقاذ الطوائف 

من الهالك. وسنوضح يف الجزء التايل أهم الطرائق املتبعة يف الكشف عن اإلصابة بمرض الفاروا 

والتى يمكن للنحال القيام بها ىف املنحل:

Examination of the hive debris 1-  فحص مخلفات الخلية

يموت كثري من أفراد الحلم طبيعياً عقب خروج الطور الكامل للنحل من العيون السداسية، 

ويسقط الحلم امليت عىل قاعدة الخلية، ويتم فحص املخلفات باتباع اآلتى:

تزود قاعدة الخلية بقطعة من الكرتون أو الورق املقوى األبيض بمساحة القاعدة أسفل 	 

األقراص يف صندوق الرتبية )شكل9-7(.

لتمنع وصول 	  الورق  أعىل قطعة  الشبكي سعة ثقوبه نحو 3مم  السلك  إطار من  يوضع 
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النحل إىل املخلفات املتساقطة )شكل 10-7&11(.  

ترتك قطعة الورق يف الخلية ملدة 2-3 يوماً، ثم ُتسحب خارج الخلية، وتفحص املخلفات 	 

بإحدى الطرائق اآلتية:

أ- مشاهدة الفاروا املتساقطة بالعني املجردة أو باستخدام عدسة يدوية )شكل12-7(.

ثم  ب-  توضع املخلفات يف برطمان زجاجي، ويصب عليها كمية من الكحول 98% أوالً 

يكمل بكحول 50% لفصل الحلم عن املخلفات، ثم فحص الحلم الطايف عىل السطح )شكل 

 .)13-7

ال تكفي هذه الطريقة وحدها لتشخيص املرض، ولكنها تساعد عىل التأكد من وجود الحلم 

يف مناطق لم يكن موجود بها من قبل.

شكل )7-9(: قاعدة الخلية ويعلوها قطعة من الورق األبيض تتجمع عليه

 مخلفات الخلية والفاروا املتساقطة
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شكل )7-10(: شبكة من السلك توضع أعىل الورقة البيضاء لعزل النحل عن القاعدة

 شكل )7-11(: النحل والعذارى امليتة ُتحجز فوق السلك بينما تمر من خالله 

املخلفات والفاروا املتساقطة
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)أ(

)ب(

شكل )7-12(: أ- فحص املخلفات عىل ورقة بيضاء وتظهر الفاروا باللون البني ويمكن 

تميزها بالعني املجردة

ب- فحص املخلفات بالعدسة اليدوية 
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شكل )7-13(: حلم الفاروا طايف عىل سطح الكحول

Examination of brood  2-  فحص الحضنة

تزال األغطية الشمعية للحضنة املقفلة وخاصة حضنة الذكور، وتفضل املوجودة بالحواف 	 

الخارجية للقرص.

األبيض 	  السطح  عىل  داكن  بلون  بسهولة  الفاروا  مشاهدة طفيل  يمكن  اإلصابة  حالة  يف 

للعذارى )شكل 14-7(.

أوضح  Sezaboيف عام 1989م أنه ىف حالة اإلصابة الضعيفة ولم تشاهد الفاروا بعد إزالة 	 

وكذلك  العذارى،  وتفحص  السداسية،  العني  من  العذراء  إخراج  يجب  الشمعية،  األغطية 

البقايا املوجودة بالعني)شكل 15-7(.

تفحص أيضاً جدر العني التي أخرجت العذارى منها، إذ يمكن مشاهدة قشور بيضاء عىل 	 

جدر عيون الحضنة املصابة والتى تمثل براز الطفيل. 

يف حالة اإلصابة الشديدة، يمكن مشاهدة الفاروا تتحرك عىل األقراص بني العيون السداسية 	 

)شكل 16-7(. 



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

107

يمكن فتح عيون الحضنه المراد فحصها وجمع العذارى بأحد الطرائق اآلتية: 

إزالة األغطية الشمعية للعيون بواسطة ملقط ثم جمع العذارى. وُيعاب عىل طريقة فحص - 1

الحضنة أنها تستغرق وقتاً طويالً، ويالحظ أنه من أجل اكتشاف اإلصابة يجب فحص 450 

عني سداسية من الحضنة املغلقة، ويستغرق ذلك نحو ساعتني كاملتني.

هناك طريقة أكثر سهولة لفحص الحضنة وخاصة حضنة الذكور يتم بها فتح عدد كبري - (

من عيون الحضنة املغلقة وذلك باستخدام شوكة الكشط، فيتم رفع األغطية والحضنة وما 

عليها من فاروا معاً )شكل 17-7(.

شكل )7-14(: إناث الفاروا داخل عيون الحضنة بعد إزالة األغطية الشمعية
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شكل )7-15(: إناث حلم الفاروا ذات اللون البني الداكن عىل جسم عذارى النحل

 بيضاء اللون بعد إخراجها من العيون املصابة

شكل )7-16(: إناث الفاروا تتحرك عىل األقراص
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شكل )7-17(: إزالة األغطية الشمعية والعذارى من حضنة الذكور باستخدام شوكة الكشط

 Examination of adult bees   3-  فحص النحل البالغ

أ-  الفحص بالعين المجردة

يمكن أن يتم ذلك يف أثناء الفحص الدوري للخلية، فيفحص النحل بالعني املجردة، ويف 

حالة اإلصابة الشديدة يمكن مشاهدة اإلناث البالغة للحلم بشكلها املميز عىل النحل البالغ )شكل 

.)18-7

شكل )7-18(: إناث الفاروا عىل أجسام النحل البالغ
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 ب -  الفحص باستخدام الكحول

عىل 	  من  أخذها  ويفضل  األقراص  عىل  من  لكل طائفة  نحلة  من 300-200  نحو  تجمع 

أقراص الحضنة املفتوحة وتوضع يف برطمان زجاجي به كحول 70% )شكل 19-7(.

ترج العبوة بشدة ثم تفرغ محتوياتها إىل وعاء من خالل شبكة من السلك موضوعة أعىل 	 

قطعة من قماش النايلون أو املناديل الورقية البيضاء، يقوم السلك بحجز النحل )شكل 

7-20( بينما تمر الفاروا من خالله وُتحجز عىل قطعة القماش بينما يتجمع الكحول يف 

 De Jong et al., )1982a ( ولقد أوضح .)الوعاء أسفل السلك والقماش)شكل 7-21

أن رج النحل بهذه الطريقة ملدة دقيقة واحدة أدت اىل تساقط نحو 90% من الحلم املتعلق 

بجسم النحل. 

شكل )7-19(: جمع النحل يف برطمان زجاجي به كحول
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شكل )7-20(: فصل النحل بواسطة الشبكة السلك

شكل )7-21(: أفراد الفاروا بعد فصلها من املحلول عىل قطعة القماش األبيض
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ج -   الفحص باستخدام الماء والصابون

من أبسط طرائق الكشف عن اإلصابة، وتستخدم بغرض الفحص الفوري الرسيع، كما 

يمكن بها تحديد نسبة اإلصابة وتتم كما يأتي:

املراد 	  للطائفة  املفتوحة  الحضنة  أقراص  عىل  من   )300-200( النحل  من  عدد  يؤخذ 

فحصها.

 يوضع النحل يف برطمان زجاجي به ماء مضاف إليه بضع نقاط من صابون سائل، ثم 	 

يغلق ويرج مرات عدة.

تسقط أفراد الحلم من عىل النحل، وتستقر يف قاع الربطمان اململوء باملاء والصابون. 	 

يفصل النحل الطايف من عىل سطح املاء بواسطة مصفاة سلك، ويمكن أن ُتحىص أعداد 	 

الحلم من خالل قاعدة الربطمان.

هذه الطريقة تمكن من اكتشاف اإلصابة كما يمكن بها تحديد نسبة اإلصابة للنحل البالغ 	 

وذلك بأن تحىص أعداد النحل التي تم رفعها يف املصفاة السلك، وتنسب أعداد الحلم ألعداد 

النحل املستخدم يف العينة، ويرضب الناتج يف املئة للحصول عىل النسبة املئوية.

د -  الفحص باستخدام األثير

الكحول  باستخدام  الكشف  بطريقة  مقارنة  والجهد  الوقت  توفر  فعالة ورسيعة  طريقة 

وتتم عىل النحو اآلتي:

يجمع 200-300 نحلة يف برطمان أو وعاء زجاجي، ويتم تخديرهم بواسطة قطعة من 	 

القطن مبللة باألثري توضع يف الوعاء ثم يغلق. كما يمكن استخدام األثري املعبأ يف صورة 

رشاشة وُيكتفى بتعريض النحل داخل الوعاء لرذاذ األثري ملدة 1-2 ثانيه ثم يقفل.
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ُيلف الوعاء وهو ىف وضعه الرأيس ملدة 10 ثواني فتسقط معظم أفراد الحلم من عىل النحل 	 

وتلتصق بالجدار الدخيل للوعاء ويمكن مشاهدتها بسهولة )شكل 22-7(.

مما 	  بعضه  عن  ويبعد  بيضاء  ورقة  اىل  الوعاء  من  النحل  يفرغ  الفحص،  عملية  وإلتمام 

يساعد عىل سقوط أي أفراد باقية من الحلم عىل الورقة.

ينبغي أن يتم تفريغ النحل من الوعاء برسعة حتى ال تعاود الفاروا الساقطة التعلق بجسم 	 

النحل مرة أخرى.

شكل )7-22(: أفراد الفاروا الساقطة من عىل النحل وامللتصقة بجدر الوعاء 

الزجاجى بعد املعاملة باألثري 

هـ -  طريقة التسخين

فيها 	  تم  الفاروا  عن  للكشف  وبسيطة  سهلة  طريقة  باتباع  1987م  عام   Crane قامت 
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استخدام أقفاص لها قواعد سلكية ذات عيون ضيقة ال تسمح بمرور النحل من خاللها 

وتتم هذه الطريقة باتباع اآلتي:

والذي 	  القفص  داخل  املراد فحصها وتوضع  الطائفة  من  نحلة  يؤخذ حوايل 300-200 

يوضع بدوره عىل قطعة من الورق األبيض بحيث تواجه قاعدة القفص ألسفل.

يعرض القفص لدرجة حرارة 46-47°م ملدة 10-15 دقيقة.	 

ىف حالة اإلصابة بالفاروا فإن إناث الحلم تتساقط عىل الورقة البيضاء ويمكن مشاهدتها 	 

بسهولة. 

و -  الفحص باستخدام سكر البودرة

تتميز هذه الطريقة التي قام بها Ellis عام 2000م ببساطتها ورسعة إجرائها، كما أنها ال 

ترض بالنحل املستخدم يف عملية الفحص، وتجرى عىل النحو اآلتي )شكل 7-23 أ-ح(:

يستخدم برطمان زجاجي سعة 500 ملل ذي فوهة واسعة وغطاء عىل شكل حلقة مجهزة - 1

بسلك شبكي خفيف )8 ثقوب يف السنتيمرت شكل 7-23أ(.

يرفع قرص شمعي مغطى بالنحل مع التأكد من عدم وجود امللكة عىل هذا القرص لتجنب - (

فقدها، وحدوث خسارة كبرية لهذه الطائفة )شكل 7-23ب( . 

يمكن - 3 كما  البالستيك،  من  دلو  أو  فارغ  أو صندوق  وعاء  إىل  القرص  عىل  من  النحل  يهز 

استخدام غطاء خلية مقلوب )شكل 7-23ج(.

تنقر قاعدة الوعاء حتى يتجمع كل النحل يف القاع ثم بواسطة كوب يؤخذ نحو 200 نحلة - 4

وتنقل إىل الربطمان، ثم يغلق الربطمان برسعة بالغطاء الشبكي؛ ملنع هروب النحل )شكل 

7-23د(.



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

115

من سكر - 5 كبرية  ملعقة   2 نحو  الربطمان  يف  النحل  عىل  يوضع  الشبكي  الغطاء  من خالل 

البودرة، ثم يهز النحل داخل الربطمان حتى يتم تغطية كل النحل بالسكر )شكل 7-23ه(.

يرتك الربطمان عىل قاعدتة ملدة 1-2 دقيقة حتى يسقط كل الحلم من عىل النحل.- 6

 يقلب الربطمان، بحيث تواجه فتحة الربطمان املغطاة بالسلك ألسفل، فوق لوحة من الورق 	- 

األبيض فينزل سكر البودرة من خالل الغطاء الشبكي ويسقط معه الحلم )شكل 7-23و(.

نستمر يف هز الربطمان ملدة دقيقة عىل األقل حتى تتأكد من سقوط كل أفراد الحلم.- 8

يحىص عدد الحلم املوجود يف سكر البودرة )شكل 7-23ز(، ويف حالة مواجهة أي صعوبة - 9

يف مشاهدة الحلم يمكن نقله اىل وعاء، ثم إضافة كمية قليلة من املاء إىل الوعاء إلذابة السكر، 

ومن ثم، يسهل رؤية الحلم.

ُيعاد النحل إىل خالياه، فيقوم النحـل بتنظيف نفسه، ويعـود رسيعـاً للقيـام بأعماله - 10

)شكل 7-23ح(.              

)  أ  (                                                         )  ب ( 
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)  ج (                                                         )  د ( 

) هـ  (                                                         )  و ( 

) ز (                                                         )  ح ( 

شكل )7-:23 أ-ح(: الخطوات املتبعة يف الكشف عن االصابة بالفاروا ىف النحل البالغ باستخدام سكر البودرة
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Chemical diagnosis   4-  التشخيص الكيماوي

تستعمل يف هذه الطريقة الرشائط املشبعة باملبيدات الكيماوية األكاروسية واملستخدمة   

يف املكافحة الكيماوية للفاروا كما سيأتي ذكرها الحقاً وذلك باتباع اآلتي:

تغطى قاعدة كل خلية مراد فحصها بقطعة من الورق األبيض املقوى، ويمكن أن يدهن 	 

املتساقطة  الفاروا  التصاق  الزيت تعمل عىل  أو  الورق بطبقة من مادة الصقة كالفازلني 

عليها )شكل 24-7(.  

يوضع فوق قطعة الورق إطار خشبىي مزود بسلك شبكي صغري ليمنع التصاق النحل 	 

بقطعة الورق.

تعامل الخلية بأحد رشائط املبيدات األكاروسية مثل األبيستان أو البيفارول وفقاً لطريقة 	 

وتعليمات االستخدام.

تسحب الورقة وعليها الفاروا املتساقطة من عىل أجسام النحل )شكل 7-25( مع مالحظة 	 

اآلتي:

أ- تستخدم هذه الطريقة بنجاح يف فصل الخريف، حيث توجد معظم أفراد الفاروا عىل 

جسم النحل البالغ وليست داخل الحضنة املغطاة.

ب-  ال يفضل استخدام هذه الطريقة يف األوقات التي يكون بالخلية عسل عىل وشك الفرز 

حتى ال يتلوث باملادة الكيماوية.

      ج- تتوقف مدة املعاملة ونجاح هذه الطريقة أيضاً عىل نوع املادة الكيماوية املستخدمة   

...........وعىل كفاءتها ورسعتها يف قتل الفاروا.
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شكل )7-24(: قاعدة الخلية وعليها قطعة ورق بيضاء تدهن بمادة الصقة

شكل )7-25(: أفراد الفاروا الساقطة من عىل النحل وامللتصقة بقطعة الورق 

املحتوية عىل املادة الالصقة
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 Symptoms أعراض لإلصابة

وجود نحل زاحف غري قادر عىل الطريان، ونحل ميت عىل أرضية املنحل أمام الخاليا )شكل - 1

.)26-7

مشاهدة إناث الفاروا بشكلها املميز عالقة عىل أجسام النحل بني حلقات البطن، وعىل منطقة - (

الصدر قريبة من الرقبة. 

حركة النحل بصورة عصبية بهدف إزالة الفاروا العالقة بأجسامه.- 3

صغر حجم األفراد الناتجة من النحل وقلة وزنها ونشاطها وقرص عمرها. - 4

خروج أفراد قزمية قصرية البطن مشوهة األرجل واألجنحة.- 5

وجود يرقات وعذارى نحل ميتة ملقاة عىل قاعدة الخلية وأمام مدخل الخلية )شكل 27-7(.- 6

الحضنة غري منتظمة املظهر، وأغطية الحضنة مثقبة ومشوهة.- 	

عند فتح الحضنة وخاصة حضنة الذكور تشاهد الفاروا داكنة اللون عىل أجسام العذارى - 8

البيضاء.

ظهور بقع محمرة عىل العذارى.- 9

بفحص جدر العيون السداسية بعد خروج النحل البالغ منها، تشاهد بقع بيضاء تمثل براز - 10

الفاروا. 
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شكل )7-26(: سقوط النحل املصاب عىل األرض وزحفه وعدم قدرته عىل الطريان
 وتجمعه أمام الخاليا

شكل )7-27(: يرقات وعذارى مصابة ملقاة عىل قاعدة الخلية
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 Spread  االنتشار

يرجع االنتشار الواسع للفاروا إىل املمارسات الخاطئة لعمليات النحالة، إىل جانب النقل   

غري املقنن لطوائف النحل من منطقة إىل أخرى أو من بلد إىل آخر، وفيما يأتي أهم األسباب التي 

ساعدت يف انتشار هذا املرض:

أوال: انتشار الفاروا بين طوائف المنحل الواحد

الرسقة، إذ ينتقل الطفيل بسهولة من وإىل النحل السارق أثناء مهاجمة الطوائف.- 1

مصابة، (-  غالباً  تكون  والتي  العام،  من  األوقات  بعض  الذكور يف  أعداد  يف  الكبرية  الزيادة   

ويمكنها دخول الطوائف املختلفة.

دخول نحل مصاب إىل طوائف سليمة عن طريق الخطأ.- 3

نقل أقراص حضنة مقفلة أو نحل من طوائف مصابة إىل أخرى سلمية عند القيام بعمليات - 4

النحالة املختلفة كالتقوية والضم والتقسيم لطوائف املنحل.

انتقال الطفيل بني الشغاالت املوجودة عىل األزهار يف أثناء جمع الغذاء.- 5

ثانيا: انتشار الفاروا من منحل إلى آخر

تنتقل اإلصابة بني املناحل يف املناطق املختلفة من خالل: 

النحالة املرتحلة.- 1

الطرود التي قد يمكنها الطريان ملسافات بعيدة.- (

استرياد طرود النحل من مناطق مصابة.- 3

الشغاالت املصاحبة للملكات عند رشائها من مناحل مصابة.- 4

استرياد ملكات نحل مصابه.- 5
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التمييز بين الفاروا وقمل النحل

للطفيل  الكاملة  النحل، واألطور  النحل طفيل حرشي خارجي يعيش عىل جسم  قمل   

صغرية الحجم، ولكن يمكن رؤيتها بالعني املجردة متعلقة عىل منطقة الصدر لكل من الشغالة 

وامللكة )شكل 7-28 أ & ب(. والقملة بنية اللون أصغر حجماً من الفاروا. وعىل خالف الفاروا ال 

يتغذى القمل بامتصاص دم العائل ولكن يشارك النحل يف غذائه، إذ ُيدخل القمل أجزاء فمه بني 

أجزاء فم النحل يف أثناء التغذية أو جمع الرحيق ويسحب منه غذاءه. والقمل ال يصيب الحضنة، 

وعىل ما سبق، فإنه أقل خطورة بكثري من حلم الفاروا. 

أ
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ب

شكل )7-28(: أ- الطور الكامل من القمل متعلق بشعر النحل 

        ب- قملة النحل عىل جسم الشغالة 

التفريق بني الفاروا وقمل النحل، ويوضح  وألن كثرياً من النحالني يصعب عليهم أحياناً 

جدول )2( أهم النقاط التي يمكن للنحال أن يميز بها بني الفاروا وقمل النحل: 



124

أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعريف - التشخيص - العالج

جدول )2(: الفروق بني اإلصابة بقمل النحل والفاروا )شكل 7-29 أ & ب(

الفارواالقملوجه املقارنة
أفراد النحل املُتََطَفل 

عليها 
األطوار الكاملة من امللكة 

والشغاالت وقليالً ما تصاب 
الذكور وال تصاب الحضنة

الريقات والعذارى واألطوار الكاملة 
للملكة والشغالة والذكر

أماكن وجود الطفيل 
عىل جسم النحل

منطقة الصدر بالقرب من 
الرأس 

توجد غالباً عىل أو بني حلقات 
البطن كما توجد أحياناً عىل الصدر

طبيعة التغذية 
والرضر

مشاركة النحل يف الغذاء بدفع 
أجزاء الفم لها بني أجزاء فم 

النحل وامتصاص الغذاء

تثُقب جسم النحل بأجزاء الفم  يف 
منطقة غشاء ما بني حلقات البطن 

وامتصاص دم النحل )الهيموليمف(
أصغر حجماً وطول الجسم شكل الجسم

أكرب من عرضه
أكرب حجماً والعرض أكرب من الطول

عدد أرجل الطور 
الكامل

لها ثمانية أرجللها ستة أرجل

يصعب تميزها عىل جسم تمييز اإلصابة
العائل لتقارب لون جسم 

العائل والطفيل.

يصعب تميزها عىل جسم الطور 
الكامل للعائل لتقارب لون جسم 

العائل والطفيل، يف حني يسهل 
تمييزها عىل الريقات والعذارى، ألن 

لون الطفيل بني والعائل أبيض المع 

) أ (                             ) ب ( 

شكل )7-29(: رسم توضيحي يبني مواضع حرشة 

قمل النحل )أ( وحلم الفاروا )ب( عىل جسم النحل
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   Preventive and control methods طرائق الوقاية والمكافحة

أواًل: الوقاية

والتي  ذكرها،  السابق  العوامل  تجنب  يراعى  الفاروا  بمرض  اإلصابة  للوقاية من حدوث 

تساعد عىل انتشار املرض سواء بني أفراد الطائفة الواحدة أو بني الطوائف املختلفة داخل املنحل 

الواحد أو بني املناحل املختلفة املتجاورة.

ثانيًا: المكافحة 

هناك كثري من الطرائق املستخدمة ملكافحة حلم الفاروا، وغالباً ما يلجأ النحالون إىل طرائق 

املكافحة الكيماوية رغم تعدد طرائق املكافحة األخرى التي يمكن أن يضمها برنامج مكافحة 

باستخدام  واملكافحة  والسلوكية  وامليكانيكية  والبيولوجية  الكيماوية  الطرائق  يشمل  متكامل 

الوقت  الواحد يف  باملنحل  املصابة  الطوائف  تأكيد رضورة عالج جميع  الطبيعية. ويجب  املواد 

نفسه، وكذلك العالج الجماعي للمناحل باملنطقة الواحدة؛ ملا لذلك من أهمية كبرية يف القضاء 

عىل الطفيل ومنع انتشاره.

وفيما يأتي أهم الطرائق املتبعة يف املكافحة: 

 21	 Chemotherapy العالج الكيماوي 

املكافحة باستخدام املبيدات الكيماوية هى أكثر الطرائق املستخدمة شيوعاً بني النحالني، 

وذلك لقدرتها العالية عىل مكافحة املرض، والتقليل من الخسائر التي يسببها الطفيل يف وقت 

رسيع. وهناك الكثري من املركبات الكيماوية املستخدمة يف املكافحة.

ويجب قبل معاملة الطوائف املصابة بأي من املبيدات األكاروسية مراعاة اآلتي:- 

أن تتم املعامالت الكيماوية يف موسم الشتاء خالل الفرتة من شهر سبتمرب إىل يناير، حيث 	 

تكون معظم إناث الحلم عىل جسم النحل فيؤثر فيها املبيد، وليست محمية داخل الحضنة 

املغلقة، التي عند وصول املبيد إىل بعض منها وعدم القضاء عليها يؤدى إىل خطر تكوُّن 
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سالالت مقاومة من حلم الفاروا لفعل هذا املبيد.

تتم املعاملة يف الفرتات التي ال يكون بالطائفة عسل سوف يستخدم لالستهالك اآلدمي. 	 

عدم استخدام املبيد األكارويس لفرتة طويلة داخل الخلية؛ لتجنب تكوُّن سالالت مقاومة 	 

لفعل املبيد.

يجب اتباع التعليمات اإلرشادية املدونة عىل عبوات املبيدات األكاروسية من قبل الجهات 	 

املصنعة لها، لتوفري األمان يف االستخدام؛ وتحقيق أقىص فاعلية للمبيد.

وضع قطعة من الورق املقوى أو البالستيك عىل قاعدة الخلية عىل أن يدهن السطح املواجه 	 

للحافة السفلية لألقراص بطبقة رقيقة من مادة الصقة مثل الفازلني لتلتصق بها أفراد 

الحلم بعد سقوطه نتيجة املعاملة، وال تستطيع التعلق بالنحل مرة أخرى عند مالمسته 

)شكل 30-7(.

ُيفضل وضع شبك سلك أسفل األقراص وأعىل قاعدة الخلية ليفصل بني النحل والطبقة 	 

واملزودة بسلك  الجاهزة  املزدوجة  القواعد  استخدام  النحل، كما يفضل  لحماية  الالصقة 

شبكي فوق القاعدة )شكل 31-7(.

يمكن يف الخاليا البلدية )العيدان( تجهيز قطع من الورق أو البالستيك املغطى بالطبقة 	 

الالصقة بمقاسات تسمح بإدخالها يف الخلية البلدية أسفل األقراص.

 

شكل )7-30(: تزويد قاعدة الخلية 
بقطعة  من البالستيك األبيض بمساحة 

القاعدة نفسها مدهونة بمادة الصقة
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شكل )7-31(: تزويد الخاليا بالقاعدة الجاهزة املزدوجة املزودة بسلك شبكي موضوع أسفله فرخ الصق

هناك كثري من املركبات الكيماوية التي استخدمت بنجاح يف كثري من دول العالم، وبطرائق 

متعددة رشاً أوتعفرياً وبعضها اآلخر عن طريق التدخني أو البخر وكذلك املركبات التي تستخدم 

عن طريق التغذية كمبيدات جهازية. ومن أهم املعامالت التي تستخدم يف عالج مرض الفاروا 

بنجاح ما يأتي:

 Apitol أ- اإلبيتول

مبيد جهازي systematic poison يضاف إىل غذاء النحل، وبعد التغذية ينفذ إىل الدم، 

ويظل محتفظاً بفاعليته لفرتة طويلة، وعندما يمتص الطفيل دم النحل يصل املبيد إليه فيؤثر 

فيه ويقتله. مستحرضات األبيتول تباع يف صورة  بلورات يف أكياس بكل منها 2جم تستخدم 

كاآلتي:

تذاب محتويات الكيس يف 1لرت محلول سكري دافئ )1سكر: 2ماء( يقدم لتغذية الطوائف 	 

املصابة، واملحلول املجهز يكفي ملعاملة طائفتني.

يمكن ايضا إضافة محتويات الكيس إىل100 ملل محلول سكري ُتعامل به طائفتان، وذلك 	 

النحل مبارشة يف املسافات بني األقراص، ويمكن استعمال  بتنقيط 50 ملل/طائفة عىل 

رسنجة لهذا الغرض )شكل 32-7(. 
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يقوم النحل بتنظيف نفسه، ويتغذى عىل املحلول فيصل املبيد إىل الجهاز الهضمي، ومنه 	 

إىل الدم.

تكرر املعاملة مرة أخرى بعد أسبوع. 	 

ويالحظ أنه وفقاً لطبيعة النحل يف مشاركة الغذاء؛ فإن املركب يمكن أن يصل إىل كل فرد 

من النحل يف الطائفة )شكل  33-7(. 

شكل )7-32(: التنقيط عىل النحل بني األقراص يستخدم يف املعاملة باملبيدات الجهازية
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شكل )7-33(: النحل املصاب يشارك بعضه يف الغذاء فيصل املبيد الجهازي لكل أفراد الطائفة

 Perizin ب - البيريزين

Organo phosphorus com- مبيد جهازي من مجموعة املركبات العضوية الفسفورية

pounds  يستخدم يف صورة مستحلب مائي كما يأتي:

تتم إضافة عبوة 10 ملل من املركب إىل490 ملل محلول سكري إلنتاج 500 ملل محلول 	 

مجهز ملعاملة الطوائف. 

بني 	  بالتنقيط  وذلك  ملل/ طائفة،  بمعدل 50  ملعاملة 10 طوائف  الناتج  املحلول  يكفي 

األقراص كما يف حالة املعاملة باألبيتول. 

تكرر املعاملة مرة أخرى بعد أسبوع من املعاملة األوىل. 	 
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 Apistan جـ-  شرائط األبيستان 

كبرية  بدرجة  النحالون  عليها  ويقبل  الفاروا،  مكافحة  يف  املستخدمة  الطرائق  أنجح  من 

لسهولة التطبيق. الرشائط من البالستيك املسامي ومحملة باملادة الفعالة املستخدمة يف العالج، 

وهو مستحرض Fluvalinate  وهو من البريوثرويدات املصنعة، التي تحاكي يف تأثريها وأمان 

فعالة  مادة  الرشيط عىل %10  الطبيعية )شكل 7-34أ(. يحتوي  النباتية  املبيدات  استخدامها 

النحل  يالمس  أن  يجب  ولذا   ،  contact poison باملالمسة  مهلكة  مادة  وهي  وزن(  )وزن/ 

الرشائط املستخدمة داخل الخاليا حتى ُيحدث املبيد تأثريه، ثم تنتقل املادة بني أفراد الطائفة 

الواحدة يف أثناء تالمس النحل مع بعضه بعضاً خالل العمليات املختلفة، ومنها ينتقل إىل الطفيل 

)شكل 7-34 ب(.

) أ (                                                  ) ب (

شكل )7-34(: أ- رشائط األبيستان البالستيكية

ب- النحل يف وضع تالمس مع رشيط األبيستان املوضوع بني األقراص



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

131

ويتم المعاملة بشرائط االبيستان على النحو اآلتي:

يعلق رشيط واحد بالطائفة يف منتصف عش الحضنة )شكل 7-35 أ(. ويرتك بها عىل األقل 	 

تزال بعدها الرشائط، وهي الفرتة الكافية الكتمال دورتني للحضنة، حيث  مدة 32 يوماً 

تستغرق الواحدة 16 يوماً )12 يوماً دورة الحضنة باالضافة إىل فرتة راحة إلناث الفاروا 

النحل،  العيون، وتتعلق بجسم  الفاروا من  أيام والتي تخرج فيها  بأربعة  امللقحة، تقدر 

وتكون معرضة للمبيد( ومن ثم، ضمان تأثري املبيد يف الفاروا التي كانت محمية بالحضنة 

املغلقة عند خروجها مع األفراد الكاملة من النحل، وال ترتك الرشائط يف الخلية ألكثر من 

42 يوماً. 

يفضل استخدام رشيط واحد لكل 5 أقراص مغطاة بالنحل، ويف حالة استخدام رشيطني 	 

القرصني 7-8 )شكل  بني  والثانى  القرصني 4-3،  بني  أحدهم  الواحدة، يوضع  بالخلية 

7-35 ب(. 

الربيع، 	  بداية  يف  املعاملة  تجرى  أن  الفيض، عىل  أثناء موسم  يف  الطوائف  معاملة  تتم  ال 

وأيضاً خالل فصيل الخريف والشتاء وقت أن يكون معظم أفراد الطفيل عىل النحل لعدم 

وجود مساحات كافية من الحضنة، وأيضاً عدم وجود مخزون من العسل ىف الخلية فيحدث 

له تلوث باملبيدات. 

ولنجاح عملية المكافحة يجب مراعاة اآلتي:

وضوء 	  الحرارة  عن  بعيداً  مناسبة  تخزين  ظروف  يف  استخدامها  لحني  الرشائط  تحفظ 

الشمس املبارش؛ حتى ال تتأثر املادة الفعالة سلباً، وتقل كفاءة الرشائط عند االستخدام.  

يحذر معاملة الطائفة باملبيد نفسه أكثر من مرة يف العام الواحد، ويستخدم الرشيط مرة 	 

واحدة فقط، ويجب عدم إعادة استخدامه مرة أخرى يف السنوات اآلتية توفرياً يف التكاليف، 

ألن االستخدام بهذه األساليب يؤدى إىل وصول كمية أقل من املادة الفعالة إىل الحلم بدرجة 

غري كافية للقضاء عليه كليًة، فيكون هذا سبباً يف بناء مقاومة للمادة الكيماوية من أفراد 

الحلم.
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ىف 	  الخفض  نسبة  بلغت  حيث  الفاروا  مكافحة  يف  االبيستان  برشائط  العالج  ساعد  وقد 

اإلصابة إىل نحو Moosbeck and Kohlich, 1989( %99¸9(، ويستخدم األبيستان أيضاً 

يف معاملة النحل املرزوم قبل القيام بعملية التصدير.

) أ (                                                                      ) ب (

شكل )7-35 (: املعاملة برشائط األبيستان

أ - املعاملة برشيط واحد يف منتصف عش الحضنة

ب - املعاملة برشيطني من األبيستان يوضع األول بني القرصني3-4 والثاني بني 8-7

 Bayvarol د -  البيفارول

املادة  وتؤثر  املصنعة،  البريوثرويدات  من  أكارويس  بمبيد  مشبعة  البالستيك  من  رشائط 

الفعالة وهى الفلوميثرين Flumethrin  يف الحلم بطريقة تأثري األبيستان نفسها كمواد مهلكة 

باملالمسة. 

تستخدم الرشائط بنفس الطريقة املتبعة يف حالة العالج برشائط األبيستان، ولكن يستخدم 

ضعف أعداد الرشائط املستخدمة يف حالة اإلبيستان.

يجب أيضاً مراعاة االحتياطات السابق ذكرها يف حالة األبيستان.
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يف دراسة ملقارنة فاعلية املواد السابقة يف مكافحة حلم الفاروا قام بها Mohamed يف   

عام 1998م، تبنّي أن رشائط اإلبيستان والبيفارول كانت األكثر فاعلية يف مقاومة اآلفة ومأمونة 

االستخدام عىل النحل، يليها البرييزين وتراوحت نسبة الخفض يف اإلصابة من 93- %100.

 CheckMite Plus هـ-  شرائط تشيك مايت بلس

organophos-( املادة الفعالة نفسها coumaphos  رشائط تحتوى عىل مادة الكمفوس

phate( املوجودة يف مستحرض البرييزين املبيد الجهازي، أما رشائط الكمفوس فتأثريها مهلك 

للفاروا عن طريق املالمسة وهى شديدة الفاعلية ضدها.

املوجودة  الفلوفالينات  مادة  لفعل  مقاومة  أظهرت  التي  الطوائف  يف  الرشائط  تستخدم 

سالالت  بظهور  تفيد  إيطاليا  شمال  من  التقارير  من  كبري  عدد  ورد  فقد  األبيستان،  برشائط 

 Loglio, 1993; Ritter, 1994; Faucan et al.,(   من حلم الفاروا مقاومة لفعل األبيستان

أن  and Milani, 1995 ;1995( ولقد وجدElzen  وآخرون يف عام 1998م وعام 2000م 

رشائط التشيك ميت بلس تفوقت عىل غريها من املستحرضات املستخدمة يف مكافخة الفاروا مثل 

األبيستان واألميرتاز، اللذين أظهرت الفاروا مقاومة لتأثريهما.

توجد رشائط الكمفوس يف األسواق باالسم التجارى +CheckMite والتي تنتجها رشكة 	 

Bayer )شكل36-7(

تستخدم الرشائط بمعدل رشيط لكل 5 أقراص.	 

ال تستخدم الرشائط يف وجود عسل  يف الخلية.	 

يف حالة وجود عسل ترفع األقراص من الخلية، وتعاد بعد إنتهاء املعاملة تماماً بأسبوعني.	 

توضع الرشائط يف الخلية، وترتك مدة 36 يوماً وتعلق بني أقراص الحضنة كما هو الحال 	 

يف املعاملة باألبيستان.
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تبدأ املعاملة يف الربيع املبكر قبل موسم الفيض بشهرين )56-59 يوماً( عىل أن توقف 	 

املعاملة قبل وضع العاسالت بأسبوعني عىل األقل.

ومما هو جدير بالذكر أنه هناك تقارير حديثة تفيد ظهور سالالت من الفاروا   

Pettis, 2004 and Lodesani & Cos-  ( مقاومة لفعل الكمفوس يف كولومبيا الربيطانية 

)ta, 2005

شكل )7-36(: رشائط الكمفوس ومعاملة الطوائف بها

الكشف عن مقاومة الفاروا لإلبيستان والتشيك ميت بلس:

هناك طريقة يمكن بها الكشف عن مقاومة الفاروا لفعل اإلبيستان أو التشيك ميت بلس، 

ويمكن للنحال أن ُيجرى هذه الطريقة عىل النحو اآلتي:

 قم بتجهيز برطمان زجاجي سعة نصف لرت ذي فوهة واسعة وضع فيه قالباً من السكر 1- 

وجزءاً من رشيط اإلبيستان أو التشيك ميت بلس أبعاده 1×2سم مثبتة يف قطعة مستطيلة 

من الورق املقوى تصل إىل قرب حافة الربطمان )شكل 37-7(.

 استبدل سلك شبكي بالجزء املركزي من غطاء الربطمان يسمح بمرور الحلم من خالله وال (- 

يسمح بمرور النحل )8 ثقوب يف السنتيمرت الطويل(.

 اجمع من 250-300 نحلة من خلية شديدة االصابة بالفاروا، وضعها يف الربطمان املجهز، 3- 

واتركه مدة 24 ساعة يف مكان دافئ مظلم. إقلب الربطمان عىل قطعة من الورق األبيض مع 
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هز الربطمان بشدة مرات عدة حتى يسقط كل الحلم امليت عىل قطعة الورق، احص أعداد 

الحلم الساقطة املبدئية )أ(.

الربطمان يف حضانة عىل درجة 4-  اإلبيستان، ضع  تأثري  بفعل  امليت  الحلم  بعد سقوط كل   

حرارة 60°م حتى يموت كل النحل.

 قم بهز الربطمان مرة أخرى عىل قطعة من الورق للحصول عىل الحلم، الذي لم يمت بفعل 5- 

االبيستان، احص عدد الحلم الساقط بعد قتل النحل )ب(.

الحلم 6-  أعداد  يتم قسمة  بلس  التشيك ميت  أو  اإلبيستان  بفعل  امليت  الحلم  نسبة   لحساب 

الخطوة  يف  املسجل  ]العدد  للحلم  الكيل  العدد  عىل  )أ(  الثالثة  الخطوة  يف  املسجلة  املبدئية 

الثالثة )أ( + العدد املسجل يف الخطوة الخامسة )ب([

النسبة املؤية للحلم امليت بفعل اإلبيستان = العدد املبدئي للحلم ÷ العدد الكيل للحلم × 100

 هذا االختبار يعطي مؤرشاً جيداً ملدى كفاءة وفاعلية رشائط اإلبيستان أو التشيك ميت بلس 	- 

عند استخدامها يف عالج طوائف املنحل املصابة بالفاروا، فإذا كانت نسبة الحلم امليت بفعل 

اإلبيستان أقل من 50 % فهذا دليل عىل أن الحلم مقاوم لتأثري األبيستان.

شكل )7-37(: األدوات املستخدمة للكشف عن مقاومة حلم الفاروا 
لفعل مبيد األبيستان أو التشيك ميت بلس
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 المكافحة باستخدام األحماض العضوية والمواد الطبيعية النباتية 	(2 
 Control with organic acids and natural plant materials

أبحاث  له سلبيات كثرية كشفت عنها  الكيماوية  املبيدات  استخدام  فإن  بصفة عامة،   

كثرية أهتمت بهذا الشأن، وأهم عيوب املعاملة باملبيدات ما يأتي:

تلوث منتجات الطائفة من عسل، وشمع، وبروبوليس، وغذاء ملكي، وحبوب اللقاح.	 

اإلرضار بالبيئة بصفة عامة.	 

غالباً ما ترض بالنحل وامللكات والحضنة.	 

 ظهور سالالت من الفاروا مقاومة لفعل كثري من املبيدات التي استخدمت آنفاً وحققت 	 

نجاحاً كبرياً يف مكافحة الفاروا.

تكلفة املكافحة عالية يف غالبية األحيان.	 

تحتاج أن يكون النحال عىل قدر مناسب من التعليم تكفي للتطبيق اآلمن للمبيدات.	 

يتعني استخدامها يف أوقات معينة من السنة، ويجب عدم استخدامها يف مواسم الفيض.	 

العضوية  األحماض  بعض  مثل  األقل خطورة  املواد  باستخدام  املطالبة  إىل  أدى  هذا  كل 

واملواد الطبيعية النباتية كطريقة لتقليل الرضر الذي تحدثه الفاروا، وإجراء األبحاث املختلفة 

من أجل التأكد من فاعلية هذه املواد كطريقة من طرائق املكافحة.

  

أواًل: األحماض العضوية

تكلفة  بانخفاض  تتميز  كما  للبيئة،  ملوثة  وغري  طبيعية  مواد  العضوية  األحماض  تعدُّ 

انتشار  الكيميائية األخرى، أدى هذا إىل  املواد  استخدامها يف مكافحة اآلفات مقارنة بكثري من 
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استخدام األحماض العضوية كبدائل فاعلة ملكافحة الفاروا. ومن أمثلة هذه االحماض الشائعة 

االستخدام ما يأتي:    

  Formic acid أ- حمض الفورميك

حمض الفورميك يستخدم يف عالج مرض الفاروا، فيؤثر يف إناث الفاروا  املتعلقة بجسم 

حمض  ويؤثر  املقفلة.  الحضنة  بداخل  املوجودة  املختلفة  الحلم  أطوار  وكذلك  الكامل،  النحل 

يف  استخدامه  ويؤدي  املختلفة،  الحرارة  درجات  تحت  منه  املتصاعدة  األبخرة  بفعل  الفورميك 

فهو  الخاطىء  االستخدام  أما  بطريقة صحيحة،  استخدم  إذا  نتائج طيبة  إىل  الفاروا  مكافحة 

يرض بالنحل وأحياناً النحال نفسه أو القائم بعملية املكافحة، فيؤدي تداوله بطرائق غري آمنة 

إىل حدوث حروق شديدة بالجلد، والتهابات بالعني، كما أن أستنشاق أبخرته تؤثر يف الجهاز 

التنفيس، ولذا يجب الحذر يف أثناء تداوله ومعاملة الطوائف به.

حمض الفورميك يعدُّ من املواد الطبيعية املستخدمة عىل نطاق واسع يف مجال التصنيع 

الغذائي، ولهذا فال يخىش من حدوث تلوث للعسل به، كما أن استخدامه حقق فاعلية عالية يف 

مكافحة الحلم يف دول كثرية من العالم كما يف أملانيا وتونس وتركيا وتشيكوسلوفاكيا، وعىل الرغم 

من ذلك فهناك بعض النقاط التي تؤخذ عىل استخدامه يف عملية املكافحة نوجزها فيما يأتي:

فاعليته 	  تتأثر  ثم،  ومن  تطايره،  درجة  عىل  الفاروا  يف  التأثري  يف  الحمض  كفاءة  تتوقف 

بظروف الطائفة من حجم الخاليا ونوعها، وأعداد النحل بالطائفة، وكذلك الظروف البيئية 

املختلفة داخل الخلية وخارجها من حرارة ورطوبة وغريها.

تحت 	  تطايره  معدل  زيادة  بسبب  الصيف،  فصل  يف  الفورميك  حمض  استخدام  تجنب 

تأثري الحرارة املرتفعة، ويفضل استخدامه يف الخريف أو الشتاء لسهولة التحكم يف معدل 

تطايره، والذي يقدر بنحو 10 ملل يومياً حتى يحدث تأثريه الفعال.

الرتكيز العايل أو املعدالت املرتفعة لتطاير الحمض ترض بامللكات والحضنة، ويسبب خسائر 	 

بالطوائف املعاملة. 
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كفاءة حمض الفورميك تتوقف عىل الصورة املستخدمة منه، وكذا عىل طريقة التطبيق.	 

وهناك طرائق مختلفة ُتتبع عند املعاملة بحمض الفورميك، وسنعرض فيما يأتي أكثر هذه 

الطرائق شيوعاً:

 استخدام حمض الفورميك في صورته السائلة1- 

 العبوات الزجاجية	

يستخدم حمض الفورميك السائل برتكيز 98% يف زجاجات سعة 280 ملل تمأل بالحمض، 	 

ويخرج من فوهة الزجاجة طرف فتيل من القطن بطول 1 سم والطرف اآلخر منغمس يف 

الحمض داخل الزجاجة. يمكن التحكم يف معدل تطاير الحمض من خالل طول الجزء من 

الفتيل الخارج من فوهة الزجاجة.

تستخدم زجاجة/خلية توضع يف أحد أركان الخلية، بجانب عش الحضنة، وترتك يف الخلية 	 

تعبئة  إعادة  اليوم، مع مراعاة  الحمض 10 ملل يف  ليكون معدل تطاير  أسابيع،  مدة 4 

الزجاجة إذا احتاج األمر.

 الشرائط الورقية	

املقوى 	  الورق  من  رشيط  عىل  منه  ملل   25 بإضافة  السائل  الفورميك  حمض  يستخدم 

أبعاده 30×20×2 سم. 

يوضع رشيط/طائفة يف املساء فوق األقراص يف الجو البارد وتحت األقراص يف الجو الحار 	 

عىل أن ترفع يف صباح اليوم التايل.

التي 	  أيام حتى يمكن القضاء عىل أفراد الطفيل  تكرر املعاملة 4 مرات  بفرتة فاصلة 4 

توجد بداخل العيون السداسية املغطاة بمأمن من العالج، وذلك عند خروجها من العيون.

استخدم يف مرص جهاز من البالستيك يتم بواسطته التحكم يف معدل بخر حمض الفورميك 	 

السائل واملستخدم يف مكافحة الفاروا برتكيز 60% بحيث يكون معدل التطاير 7-9 مل/اليوم 
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للصندوق الواحد من الخلية. ويتم تثبيت الجهاز يف إطار فارغ يوضع بني آخر قرصني 

يف صندوق الرتبية، وتستمر املعاملة مدة 10 أيام متتالية، تكرر املعاملة مرتني خالل كل 

من موسمي الشتاء والصيف بفاصل زمني مقداره 20-30 يوماً يف املوسم الواحد حسب 

شدة اإلصابة. وتؤدي هذه الطريقة إىل حدوث خفض يف نسب االصابة بالفاروا تراوح بني 

 %50-40

    
 استخدام حمض الفورميك في صورة شبه الصلبة(- 

أسفرت املحاوالت التي قام بها Kochansky and Shimanuki يف عام 1999م الختبار 

فاعلية كبرية  الفاروا عن ظهور  الفورميك يف صورة جيل ملكافحة حلم  مستحرض من حمض 

للمستحرض يف مكافحة الحلم. قامت رشكة)Natural Optimized Designes )NOD يف عام 

تحتوي عىل حمض  بالبالستيك  مغلفة  بإنتاج رشائط ورقية  املستحرض  هذا  بتطوير  2009م 

التجـاري  االسم  عليه  نباتي وأطلقت  فعالة محملة يف صورة جيل من أصل  الفورميك كمادة 

)Mite Away Quick Strips )MAQS وتستخدم كاآلتي:

منطقة عش 	  يف  الخلية  داخل  األقراص  قمة  فوق  توضع   MAQS من يستخدم رشيطان 

الحضنة بالطريقه املوضحة يف شكل 38-7. 

ترتك الرشائط مدة أسبوع.	 

تقيض أبخرة الحمض عىل إناث الفاروا املوجودة عىل النحل الكامل، كما تتخلل األغطية 	 

الشمعية لعيون الحضنة املغلقة وتقيض عىل أطوار الحلم بداخلها.

يمكن استخدام الرشائط يف أثناء موسم الفيض. 	 

أشار Mitchell and Vanderdussen يف عام 2010م إىل أن املعاملة بهذه الطريقة أدت إىل 

موت حلم الفاروا بنسبة %95,5. 

وتتميز طريقة الرشائط عن استخدام حمض الفورميك يف الصورة السائلة باآلتي:
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االستخدام املبارش للرشائط يف الخاليا يقلل من مخاطر تداول الحمض يف صورته السائلة 	 

عىل النحل واإلنسان.

املستحرض يف صورة جيل يقلل من انطالق أبخرة الحمض، ومن ثم، تستمر فاعليته فرتات 	 

طويلة فيسُهل تطبيقة وبصورة آمنة.

)MAQS( املعاملة بحمض الفورميك يف صورة رشائط  ميت أواي :)شكل )7-38

 Oxalic acid ب - حمض األكساليك

مكافحة  يف  املستخدمة  الطبيعية  األكاروسية  املبيدات  أهم  من  واحد  األكساليك  حمض 

الفاروا يف أوروبا، وله فاعلية معروفة، وهو شائع االستخدام خاصة يف أوروبا الغربية. أثبتت 

يف  السكري  املحلول  إىل  مضافاً  استخدامه  عند  خاصة  الفاروا  ضد  فاعليته  األبحاث  من  كثري 

.)Nanetti et al, 2003( معاملة الطوائف عديمة الحضنة
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طريقة المعاملة

يحرض محلول سكري 1:1 وذلك بإذابة 1 كجم سكر يف 1 لرت ماء ثم . 1

شكل  )عىل  دهيدرات  األكساليك  حمض  من  75جم  للمحلول  يضاف 

بودرة تحتوي عىل 71,4% حمض أكساليك(، والخلط جيداً، واملحلول 

الناتج يحتوي عىل 3,2% حمض أكساليك )وزن/حجم(، ويكفي ملعاملة 

28 خلية تحتوي كل منها يف املتوسط عىل 10 أقراص.

تعامل كل خلية بنحو 30-50 ملل بواسطة رسنجة كبرية سعة 150 . (

كل  يف  مبارشة  النحل  عىل  املعد  املحلول  من  ملل   5 تنقيط  فيتم  ملل، 

مسافة من املسافات البينية بني األقراص.

الشتاء مع . 3 بداية  أو  الخريف  الخاليا مرة واحدة فقط يف نهاية  تعامل 

عدم وجود حضنة بالخاليا.

يستمر سقوط الحلم من عىل النحل مدة 4-5 أسابيع بعد املعاملة.. 4

يعطي . 5 ملل/للقرص   5 بمعدل  السابقة  بالطريقة  الطوائف  معاملة 

نسبة خفض للفاروا بمعدل 96,8%، مع مالحظة أن املعاملة برتكيزات 

بالنحل وامللكة، ويقلل من  املعاملة ألكثر من مرة يرض  أو تكرار  أعىل 

قدرة بناء الطائفة ملجموعها يف الربيع التايل.

هناك صور أخرى الستخدام حمض األكساليك، إذ يستخدم أيضاً يف صورة محلول يرش 

به النحل عىل األقراص، ولكنها عمليه معقدة ومجهدة وتستهلك وقتاً كبرياً، كما يمكن استخدام 

حمض األكساليك يف صورة بلورات يتم تسخينها بأجهزة معينة فتتصاعد أبخرة الحمض، التي 

.)Gumpp et al., 2003( تؤثر يف الفاروا
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 Lactic acid ج -      حمض الالكتيك

حمض الالكتيك يؤثر يف الفاروا كمبيد مهلك باملالمسة، ولذا يجب رشه مبارشًة عىل النحل. 

يوجد يف األسواق يف صورة مستحرض جاهز لالستخدام يحتوي عىل 15% حمض الكتيك.

 طريقة التطبيق	

تعامل الطوائف املصابة بحلم الفاروا بحمض الالكتيك من 2-4 مرات يف السنة عىل أن 

باستخدام رشاشة  رشاً  األقراص  عىل  املوجود  النحل  يعامل  والربيع.  الخريف  يف  املعاملة  تتم 

.)Imdorf et al., 1996( يدوية، وتصل الجرعة املوىص بها 5-6 ملل لكل وجه من القرص

مقارنة  فاعليـة  أكثر  تكـون  الخـريف  يف  الالكتيـك  بحمـض  الطـوائف  معـاملة        

 %99-80 بنسبة  الفـاروا  مـوت  إىل  الخـريف  يف  مرتني  املعـاملـة  تـؤدي  إذ  بالربيـع، 

)Kraus,1992; Kraus & Berg, 1994; Mutinelli et al., 1996(  بينما تبلغ هذه النسبة 

.)Frilli et al., 1991( 41% يف الربيع

فأظهرت  الفورميك،  بحمض  مقارنة  الفاروا  يف  التأثري  يف  فاعلية  أقل  الالكتيك  حمض 

دراسات مقارنة الفاعلية أن نسب موت الفاروا بلغت 68,5% و91,7% لنوعي الحمض بالرتتيب 

)Eguaras et al.,1996(، كما أوضحت الدراسة التي قام بها  )Greatti et al., 1992( أن 

حمض الالكتيك أكثر أماناً عىل النحل من الفورميك، إذ إن موت النحل كان أقل بكثري يف حالة 

املعاملة بحمض الالكتيك )1,1 نحلة/خلية/اليوم( عنه يف حالة حمض الفورميك )35,5 نحلة/

خلية/اليوم(.

 التأثيرات العكسية	

معامالت  يف  به  املوىص  باملعدل  استخدامه  عند  االستخدام  مأمون  الالكتيك  حمض   

الخريف، ويمكن استخدامه يف معاملة الربيع حتى 4 أسابيع قبل بداية موسم الفيض. زيادة 

املعدل إىل 8 ملل/للقرص يرض بالنحل والبيض، فأدت املعاملة إىل موت 60% من البيض بعد 

 .)Kraus, 1992( يومني من املعاملة، كما أن أعداد النحل امليت زادت بمقدار 4 أمثال
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          وبصفة عامة،  فإن األحماض العضوية املستخدمة يف مكافحة الفاروا يمكن استخدامها 

بفاعلية وال يخىش من تلوث العسل بها، ألنها موجود طبيعياً يف العسل، كما ال توجد تقارير 

لعملية  طبيعية  نواتج  إنها  إذ  األحماض،  هذه  لفعل  مقاومة  الفاروا  من  سالالت  ظهور  عن 

التمثيل الغذائي يف كل الكائنات الحية، وال يخىش من تأثري االنزيمات الهاضمة بالطفيل عليها 

.)Fries et al., 1997(

ثانيًا: المواد الطبيعية النباتية

يف  عالية  فاعلية  وأثبتت  الفاروا،  حلم  ضد  استخدمت  النباتية  الطبيعية  املواد  من  كثري 

املواد  استخدام  ويفضل  املستخدمة.  للمادة  تبعاً  تتفاوت  نجاحها  نسبة  كانت  وإن  املكافحة، 

النباتية يف املكافحة، عىل الرغم من كونها غالباً أقل كفاءة من املبيدات الكيماوية، وذلك ملا لها 

من مميزات مثل:

− إمكانية االستخدام يف أي وقت من السنة من دون خوف من تلوث العسل بها.	

− ليس لها أرضار إذا ما وصلت ملنتجات نحل العسل التي يستهلكها اإلنسان.	

− مأمونة االستخدام بالنسبة إىل القائمني بعملية املكافحة.	

− صعوبة تكّون سالالت من الحلم لها صفة املقاومة للمواد الطبيعية النباتية.	

− انخفاض تكاليف العالج لتوافرها يف البيئة، ورخص ثـمنها.	

− عالية األمان بالنسبة إىل النحل مقارنة باملبيدات.	

باملبيدات  مقارنة  نسبياً،  قليالً  يعدُّ  لإلصابة  خفضها  نسبة  أن  عليها  ُيعاب  كان  وإن 

الكيماوية؛ مما يتطلب تكرار املعاملة عدة مرات خالل العام.

أو   Volatile oils طيارة  زيوت  عىل  املحتوية  النباتية  املواد  باستخدام  وينصح 

البلدي،  والشيح  والكافور،  والكراوية،  والحلبة،  النعناع،  ومنها  كفاءتها  لزيادة  مستخلصاتها 
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والزعرت، والربدقوش، والزنجبيل والقرنفل وغريها. كما يجب تجهيز الخاليا قبل املعاملة، كما 

سبق ذكره يف املكافحة الكيماوية. 

طرائق استخدام المواد الطبيعية النباتية

بالفاروا  املصابة  الطوائف  ملعاملة  النباتية بطرائق عدة  الطبيعية  املواد  استخدام  يمكن 

منها التدخني والتعفري، كما يمكن عمل مستخلصات مائية من هذه املواد وتستخدم إما رشاً أو 

بتغذية النحل عليها بإضافتها ملحاليل التغذية، وفيما يأتي رشح لهذه الطرائق:

التدخين. 1

توضع كمية من أي مادة من هذه املواد أو خليط منها يف املدخن.	 

التدخني عىل الطوائف املصابة بمعدل 6-8 دفعات من الدخان إىل داخل الخلية.	 

سد مدخل الخلية مدة ساعة بقطعة قماش أو أسفنج رطبة أو بورق الجرائد، ثم يفتح 	 

بعدها للتهوية.

يراعى أن تتم هذه العمليات يف املساء وبعد عودة النحل السارح. تكرر املعاملة أربع مرات 	 

بفاصل أربعة أيام يف كل مرة )شكل 39-7(.

شكل )7-39(: التدخني باملواد النباتية الجافة بواسطة املدخن ملكافحة الفاروا
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التعفير. (

هذه الطريقة أقل كفاءة من الطريقة السابقة وفيها:

 تطحن املواد السابقة لتكوين مساحيق. 	 

يوضع مسحوق املادة املستخدمة عىل قطعة من الورق املقوى، وينقر عىل حافتها.	 

ينثر املسحوق عىل النحل مبارشة يف املسافات البينية املوجودة بني األقراص )شكل 40-7(.	 

شكل )7-40(: نثر مسحوق املادة النباتية يف املسافات بني األقراص

 كما يمكن وضع املسحوق يف كيس من الشاش يوضع فوق أقراص الحضنة يف املناطق 	 

وعند   ،)41-7 )شكل  الدافئة  املناطق  يف  الخلية  قاعدة  عىل  األقراص  تحت  أو  الباردة 

استخدامها يف العيدان توضع من الخلف أسفل األقراص.
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شكل )7-41(: وضع الكيس املحتوي عىل. مسحوق املادة النباتية يف خاليا النحل

تجهيز مستخلصات مائية من المواد النباتية. 3

ويتم ذلك عن طريق غيل املواد النباتية تبعاً للخطوات اآلتية:

أ- يغىل نحو واحد كجم من املادة أو املواد املستخدمة يف إناء به 20 لرت ماء، ومغطى حتى 

ال ُتفقد الزيوت الطيارة يف أثناء الغليان مع البخار.

عبوات،  يف  النباتي  املستخلص  ويوضع  الشاش،  من  قطعة  بواسطة  التصفية  يتم  ب- 

ويستخدم إما رشاً أو يف تغذية الطوائف باملعدالت اآلتية:
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أواًل: الرش

يوضع املستخلص يف رشاشة يدوية.

عىل 	  املوجود  النحل  عىل  رشاً  النباتي  املستخلص  من  ملل   100 بنحو  طائفة  كل  ُتعامل 

األقراص يف الخاليا الحديثة.

ملل 	   5 بمعدل  القرص  من  وجه  كل  عىل  النحل  ويرش  بالنحل،  املغطاة  األقراص  ُترفع 

)شكل 42-7(.

تتم هذه العملية يف الجو الدافئ حتى ال تحدث أرضاراً من الربودة للنحل املعامل.	 

تكرر املعاملة أربع مرات بني املعاملة واألخرى أربعة أيام.	 

شكل )7-42(: استخدام الرشاشة اليدوية يف معاملة النحل بمستخلصات املواد النباتية

ثانيًا: التغذية

يف هذه الطريقة تنتقل املادة النباتية الفعالة من الجهاز الهضمي إىل دم النحل وتؤدي   

إىل موت الفاروا عند التغذية بامتصاص دم النحل دون أن يؤثر يف النحل أو الحضنة.
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املائي 	  النباتي  املستخلص  إىل  السكر  بإضافة  للتغذية  الالزم  السكري  املحلول  ُيحرض 

أو 2:1  الربيع والخريف  - 1:1 يف  للموسم املستخدم فيه )1:2 شتاءاً  املناسب  بالرتكيز 

صيفاً(.

ُتغذى الطوائف املصابة بمحلول التغذية مرتني أسبوعياً وملدة أسبوعني.	 

هى 	  الطريقة  هذه  أن  املجـال  هذا  يف  أجريت  التي  األبحاث  من  كثري  أثبتت  ولقـد 

كبرية،  أعـداد  مـوت  إىل  وتؤدي  الفاروا،  يف  تأثرياً  املستخـدمة  الطـرائق  أكثر 

       %72 الكامـل بنسبة  68% والنحـل  الحضنـة بنسبه تصل إىل  وتخفـض اإلصابة يف 

  )Seleim et al., 1992; Mohmed and Hassan, 2003(

 مكافحة الفاروا باستخدام المواد النباتية المصنعة	23 

يف  املستخدمة  للنباتات  الفعالة  املواد  من  أساساً  املصنعة  املستحرضات  بعض  هناك   

الفعال واملؤثر يف هذه  ڤار، واملكون  األبى اليف  األبيجارد ومركب  الفاروا مثل مركب  مكافحة 

األسواق  يف  الثيمول  ويوجد  الزعرت،  نبات  من  املستخلص  الثيمول،  هو  املصنعة  املستحرضات 

تجارياً.  مصنعة  مستحرضات  شكل  عىل  أو  بلورات  شكل  عىل  أو  زيتي  مستخلص  صورة  يف 

وسنعرض هنا بعض من هذه املواد وطرائق استخدامها.

استخدام المستخلص الزيتى للثيمول- 1

تتم املعاملة بوضع 10ملل من زيت الثيمول عىل قطعة من الورق املقوى 20 × 5 سم   

توضع عىل قمة األقراص يف الخلية الحديثة أو تعلق يف العيدان.

تعاد  ثم  أسبوع،  مدة  لها  الخارجي  الغطاء  أسفل  الخلية  داخل  املعاملة  الكرتون  قطعة  ترتك 

املعاملة مرة أخرى مدة أسبوع ثاٍن.
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استخدام بلورات الثيمول- (

تتم املعاملة بنحو 5 جم من بلورات الثيمول لكل خلية، إذ توضع يف كيس من الشاش   

فوق قمة األقراص يف الخاليا األفرنجية وأسفل األقراص يف العيدان، عىل أن ترتك مدة 15 يوماً. 

تكرر املعاملة بعد 20 يوماً يف فصل الشتاء و30 يوماً يف فصل الصيف. وتؤدي هذه الطريقة إىل 

خفض االصابة بنسب تراوح بني %67-59. 

3 -Apiguard األبيجارد

مستحرض يف صورة جيل منتج من مادة الثيمول املستخلصة من نبات الزعرت، ومعبأ   

يف عبوات من األملنيوم عىل صورة أطباق مغلقة تحوي كل منها 50 جم من مادة الثيمول، تفتح 

وتستخدم مبارشًة يف الخاليا عىل النحو اآلتي:

قمة 	  فوق  الحديثة  الخاليا  يف  األبيجارد  املحتوي عىل  الطبق  العبوة، ويوضع  ينزع غطاء 

الجزء  يف  فيوضع  البلدية  الخاليا  يف  أما   ،)43-7 )شكل  ألعىل  متجهة  وفتحته  االقراص 

األمامي أو الخلفي من الخلية.

ترتك األطباق بالخاليا ملدة 10 أيام، ثم تفحص، فإذا كانت العبوة فارغة تستبدل بالعبوة 	 

الثانية، أما يف حالة بقاء جزء من املستحرض بالعبوة فترتك حتى تكتمل املدة أسبوعني.

ترتك العبوة الثانية بالخاليا مدة 2-4 أسابيع.	 

شكل )7-43(: األطباق املحتوية عىل األبيجارد يف صورة جيل ومعاملة الطوائف املصابة بها

 )Vita Europe Ltd نقالً عن(
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− طريقة تأثير األبيجارد في الفاروا	

− املستحرض ليس له أى تأثري ضار يف النحل.	

− تؤثر املادة املتطايرة يف الحلم، وتسبب موته.	

− يؤثر املركب أيضاً يف الفاروا باملالمسة عند وصوله إىل الشعر املغطي لجسم النحل، ومن 	

ثم، للفاروا املوجودة عليه.

− يصل املركب إىل الجهاز الهضمي يف أثناء تنظيف النحل لجسمه، فيمتص باملعي الوسطي 	

فيصل إىل دم النحل، وعند امتصاص الطفيل لدم النحل يؤثر فيه، ويسبب موته.

− ولذا 	 املغلقة،  الحضنة  داخل  املوجودة  الفاروا  يف  للمستحرض  املتطايرة  املادة  تؤثر  ال 

فاستخدام عبوتني بينهما 14 يوماً يسمح بخروج النحل املصاب، وتعرض الحلم لتأثري 

املستحرض.

− تقل كفاءة املستحرض إذا كانت درجة حرارة الجو أثناء املعاملة أقل من 515م، إذ يقل 	

تطاير املادة الفعالة من املستحرض، كما يجب اال تزيد عن 540م حيث أن ارتفاع درجة 

الحرارة عن ذلك قد يؤدى اىل هجرة النحل وىف هذه الحالة ينصح باستخدام نصف الكمية 

أى 25جم، والنصف اآلخر من املمكن استخدامه يف خلية أخرى بوضعه يف طبق صغري 

مماثل للطبق األصيل أو عىل لوحة من الورق املقوى مساحتها 10 × 10 سم.

−  يفضل أن تكون املكافحة يف بداية موسم النشاط يف فصل الخريف بعد فرز العسل. 	

األبيجارد فعال أيضاً يف مكافحة حلم القصبات الهوائية ومرض الحضنة الطباشريية.

Api Life Var  أ- مركب األبى اليف ڤار

أقراص جاهزة لالستعمال، وهي مخلوط من املواد والزيوت النباتية الفعالة يف مكافحة 

الفاروا. 
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التركيب:

يتكون األبى اليف ڤار بصفة رئيسة من الثيمول، الذي يمثل 76% من املركب باإلضافة إىل 

زيوت الكافور16%، واملنثول )زيت النعناع( 4% ، والكمفر4% )زيت الكافور الرتكيبي( 

طريقة االستخدام

يؤثر املستحرض يف الفاروا كمدخن عن طريق تطاير مكوناته من زيوت طيارة كما يؤثر 

عن طريق املالمسة.

تستخدم أقراص األبى اليف ڤار كاملة أو تجزأ إىل جزأين أو أربعة أجزاء توضع جميعها 	 

فوق قمم األقراص يف منطقة عش الحضنة، ويفضل أن يوضع كل منها عىل قطعة من 

الشبك السلكي لتساعد عىل حركة الهواء، وتصاعد األبخرة. ترتك األقراص يف الخاليا مدة 

7-10 أيام )شكل 44-7(.

ويؤثر 	  أسابيع،  ثالثة  مدة  باألقراص  املعاملة  تستمر  بحيث  أخرى  مرة  العملية  تكرر 

املستحرض يف الفاروا بفاعلية تراوح ما بني 91,7- 99,1 %.

وتعامل 	  18-35°م  بني  املعاملة  أثناء  يف  الحرارة  درجة  ترتاوح  عندما  الفاعلية  تزداد 

الطوائف يف الجو الدافئ عقب انتهاء موسم جمع العسل مبارشًة. 

املستحرض فعال أيضاً يف مكافحة حلم القصبات الهوائية.	 

شكل )7-44(: معاملة الطوائف بأقراص األبي اليف ڤار
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ومما يجدر ذكره أن االختبارات التي تجرى لتحديد كفاءة كثري من املواد النباتية املتاحة 

بالبيئة مستمرة، ويراعى عدم استخدام أي مادة طبيعية بطريقة عشوائية قبل اختبارها، والتأكد 

من سالمتها بالنسبة إىل اإلنسان والنحل وكفاءتها عىل حلم الفاروا.

املواد  بعض  وتعفري  رش  تأثري  مرص  يف  1995م  عام  يف  وآخرون   Eshbah اخترب  ولقد 

النباتية يف مقاومة حلم الفاروا، وقد خلصت النتائج إىل إمكانية استخدام مستخلصات البابونج، 

والزعرت، والخيار شمر رشاً وتعفرياً يف مكافحة اآلفة، إذ تراوحت نسب خفض اإلصابة بني 34-

Ox-يف عام 1994م أن لكل من حامض األوكساليك Eshbah and Ahmed  45% . كما أوضح

alic acid  10% وحامض التانيك Tannic acid 5% تأثري إبادي بنسب تراوحت بني %78-75. 

 24	 Biotechnical control المكافحة باستخدام التقنية الحيوية 

تستند هذه الطريقة من املكافحة إىل حقيقة أن حضنة النحل عائل أسايس لنمو وتكاثر   

الفاروا، إذ تتم دورة حياة الحلم بأكملها بداخلها، ولقد أوضح Ruttner وآخرون يف عام 1980م 

أن إزالة الحضنة املصابة وإعدامها يكون له تأثري فعال يف القضاء عىل إناث الحلم وكرس دورة 

حياة الطفيل؛ مما يتبعه خفض ألعداده بدرجة معنوية. وهناك طريقه شائعة االستخدام تعرف 

بنجاح يف  الطريقة  استخدم Fries and Hansen يف عام 1993م هذه  الذكور وقد  بمصيدة 

السويد، وتجرى كاآلتي:

تختار بعض الطوائف السليمة القوية، وتزود برباويز بها أساسات شمعية لعيون الذكور، - 1

مع االعتناء بتغذية هذه الطوائف.

عندما تنتهي الشغاالت من بناء العيون السداسية للذكور يقفص عىل امللكة فوق القرص، - (

لحني انتهاء امللكة من وضع البيض فيه، ثم تنقل امللكة إىل قرص آخر جديد،  فتكرر العملية.

قبل - 3 يرفع  ثم  الذكور،  يرقات  برتبية  الشغاالت  لتقوم  أيام   9 مدة  الخلية  يف  القرص  يرتك 

وصول الريقات إىل اكتمال النمو.
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تجذب - 4 كمصيدة  يعمل  حيث  قرص/طائفة  بواقع  األقراص  بهذه  املصابة  الطوائف  تزود 

إليها إناث الحلم لكى تضع البيض.

بعد غلق أغطية الحضنة، يرفع القرص وتعدم الحضنة وما تحتويه من حلم بداخلها.   - 5

الحلم  الطائفة من نحو 55% من  الطريقة تعمل عىل تخليص  الرغم من أن هذه  عىل   

املوجود بها إال أنها غري كافية بمفردها للقضاء الكامل عىل الحلم؛ ألنها عالية التكاليف ومجهدة 

للنحل، كما أوضح Marletto وآخرون عام يف عام1990م أنه يف حالة اإلصابة الشديدة تصاب 

حضنة الشغاالت أيضاً، ومن ثم، يستمر تكاثر الفاروا بالطائفة مع التخلص من حضنة الذكور، 

ولكن يمكن اتباع هذه الطريقة لتكون وسيلة مساعدة يف برامج املكافحة املتكاملة، مع وسائل 

املكافحة األخرى.

	5 2 Behavioral control المكافحة السلوكية 

هناك بعض الخصائص السلوكية الوراثية التي تتميز بها بعض سالالت النحل والتي   

تمكنها من التخلص من حلم الفاروا يف بداية اإلصابة به، وُتَجنِّب الطائفة أرضاراً بالغة يمكن 

حدوثها يف حالة انتشار املرض. وتتباين سالالت النحل املختلفة فيما بينها من حيث تركز هذه 

الخصائص فيها، وسوف نتناول هذا تفصيلياً يف جزء آخر من هذا الكتاب.

	6 2 Heat treatments استخدام المعامالت الحرارية 

تستخدم هذه الطريقة بنجاح ملعاملة النحل املَُعد لتكوين طرود النحل املرزوم قبل بيعه 

للتأكد من خلوه من الفاروا. تعتمد الطريقة عىل حقيقة أن إناث حلم الفاروا تفقد قدرتها عىل 

التعلق بجسم العائل وتسقط من عليه عند تعرضها لدرجة حرارة أعىل من 38مº وتموت عند 

درجة 40-43مKhrust, 1978 and Komissar, 1978( º( وتجرى الطريقة عىل النحو اآلتى:
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يوضع النحل الذي تم تجميعه لتكوين طرود النحل املرزوم يف أقفاص سلكية.	 

ُتعرض األقفاص إىل درجة حرارة 43-46مº يف غرفة أو كابينة ملدة 4 ساعات.	 

 	 ºالحرارة عن 49-50م ارتفاع درجة  الحرارة، ألن  الكبرية يف ضبط درجة  الدقة  تراعى 

يؤدي إىل موت النحل نفسه.

) . Tropilaelaps clareae  الحلم اآلسيوي

حلم يتطفل خارجياً عىل أفراد طائفة نحل العسل والعائل األسايس للطفيل هو حضنة 

النحل، ويمكن للحلم أن يوجد عىل أفراد النحل البالغة، ولكن فقط كوسيلة لالنتقال. والطفيل 

صغري الحجم ويمكن رؤية اإلناث بالعني املجردة يف حالة اإلصابة الشديدة تتحرك برسعة فوق 

أقراص الحضنة. وإصابة الطوائف بحلم الفاروا والحلم اآلسيوي معاً شائعة الحدوث.

تنترش اإلصابة بهذا النوع من الحلم يف دول جنوب رشق آسيا، إذ يوجد الطفيل بصفة   

أساسية عىل النحل العمالق Apis dorsata العائل األصيل للطفيل كما ُسجل وجوده يف أفغانستان، 

)Kumar, 1993(، كما  والصني)Woyke, 1984; Fan and Li 1988( كما ُسجل يف كينيا 

ُوجد متطفالً عىل حضنة النحل الهندي Delfinado-Baker, 1982( A. cerana(. أما طوائف 

النحل الغربي A. mellifera فكثرياً ما تصاب بهذا النوع من الحلم يف أنحاء متفرقة من العالم، 

والذي يسبب لها خسائر كبرية.

انتشار الطفيل بالمملكة

 ،)Al-Ghamdi, 1990( لم يشمل الحرص الذي تم يف عام 1989م هذا النوع من الحلم  

ولم يسجل وجوده باململكة إىل اآلن.
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صفات الطفيل وخصائصه

أنثى الطفيل أكرب حجماً من الذكر، لها جسم بيضاوي طولها 1مم وعرضها 5‚0مم وهي 	 

أصغر حجماً من أنثى الفاروا )شكل 7-45(. واألنثى لونها بني محمر، والجسم مغطى 

والذي  لألنثى،  البطني  السطح  عىل  الجسم  بطول  أحمر  خط  ويوجد  قصرية،  بشعريات 

يمكن تمييزه باستخدام امليكروسكوب )شكل46-7(. 

الطفيل ال يستطيع املعيشة خارج العيون التي بها الحضنة ألكثر من 2-3 أيام.	 

تستطيع 	  ال  ولكنها  النحل  لجسم  الخارجي  السطح  عىل  تعيش  أن  يمكنها  الطفيل  إناث 

ثقب جدار جسم النحل البالغ للتغذية، ويمكنها الحصول عىل غذائها بسحبه من أجزاء فم 

النحل العائل يف أثناء تغذيته كما هو الحال بالنسبة للقمل األعمى. 

حضنة 	  إىل  أكرب  بدرجة  وتنجذب  النحل،  حضنة  عىل  أساسية  بصفة  الحلم  إناث  تعيش 

الذكور، إذ تقوم اإلناث فقط بامتصاص دم يرقات وعذارى النحل. وكما هو الحال بالنسبة 

نتيجة  العائل  دم  عىل  التغذية  اآلسيوي  الحلم  من  البالغة  الذكور  تستطيع  ال  للفاروا، 

لتحورات أجزاء الفم لنقل الحيوانات املنوية إىل األناث يف أثناء التلقيح.

شكل )7-45(: منظر ظهري ألنثى الحلم اآلسيوي )يمني( وأنثى حلم الفاروا )يسار(
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شكل )46-7(: 

منظر ظهري وبطني ألنثى الحلم اآلسيوي الحظ الخط األحمر الواضح عىل السطح البطني

 Life cycle دورة الحياة

دورة حياة الحلم اآلسيوي مشابهة لدورة حياة الفاروا

تدخل أنثى الطفيل امللقحة إىل العيون السداسية املحتوية عىل يرقات النحل التامة النمو 	 

قبل غلق العيون مبارشة وتقوم بوضع من 1-2 بيضة عىل جسم الريقة.

تفقس البيضة إىل يرقة ذات ستة أرجل، ثم تتحول إىل حورية أولية لها ثمانية أرجل ثم 	 

أيام، وتوجد   6 كاملة  الحياة  الكامل، وتستغرق دورة  الحيوان  إىل  ثم  ثانوية  إىل حورية 

كل هذه األطوار داخل عيون الحضنة املغلقة، وتتغذى جميعها - فيما عدا الطور الكامل 

للذكر- بامتصاص دم العذارى.

تقوم الذكور بتلقيح اإلناث ثم تموت. وتبدأ اإلناث البالغة امللقحة بعد خروجها من العيون 	 

السداسية يف البحث عن يرقات تامة النمو جديدة لتتطفل عليها، وتعيد دورة الحياة.
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وقد سجل Woyke  يف عام 1994م أن اإلناث يمكنها أن تتكاثر أكثر من مرة خالل فرتة 	 

حياتها.

 Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

تتشابه أعراض اإلصابة بالحلم اآلسيوي مع اإلصابة بالفاروا يف كثري من املظاهر مثل:

وجود نحل ميت وعذارى ميتة خارج الخلية أو عىل قاعدة الخلية ولوحة الطريان.	 

وجود حضنة مشوهة غري منتظمة.	 

ظهور أفراد من النحل قزمية مشوهة ال تستطيع الطريان )شكل 47-7(.	 

قرص عمر األفراد الناتجة من الحضنة املصابة وضعفها وقلة إنتاجيتها.	 

شكل )7-47(: شغالة قزمية مشوهة األرجل واألجنحة نتيجة االصابة بالحلم اآلسيوي يف الطور الريقي
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وللكشف عن وجود الحلم اآلسيوي يمكن اتباع الخطوات اآلتية

فحص أقراص الحضنة املغلقة ومشاهدة إناث الحلم بالعني املجردة أحياناً يف أثناء تحركها 	 

فوق األقراص، ويفضل االستعانة بعدسة مكربة لتسهيل رؤية اإلناث صغرية الحجم، التي 

يتوافق لونها مع لون األقراص واألغطية الشمعية.

إزالة أغطية الحضنة وخصوصاً حضنة الذكور، إذ تخرج إناث الحلم من العيون ُمرسعًة. 	 

فحص العذارى ومشاهدة الفاروا داكنة اللون عىل أجسام العذارى البيضاء )شكل 48-7(.	 

يمكن أيضاً بعد إزالة األغطية الشمعية هز األقراص عىل قطعة بيضاء اللون من الورق أو 	 

البالستيك ومشاهدة إناث الحلم داكنة اللون عليها بوضوح.

شكل)7-48(:إناث الحلم اآلسيوي عىل أجسام يرقات وعذارى النحل

 Spread االنتشار

هناك بعض العوامل التي تحد من انتشار الطفيل ومنها:	 

انخفاض معدل تكاثره، فيبلغ متوسط نسل اإلناث 1,2 فرد/ أنثى. 	 
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تختفي اإلصابة بالحلم خالل فصول الشتاء يف املناطق الباردة، حيث ال يمكن للطفيل أن 	 

 .Woyke )1994b( يظل عىل قيد الحياة يف حالة عدم وجود الحضنه

وقد بني ,Rath et al  يف عام 1995م أن حضنة النحل يمكن أن تصاب بالحلم اآلسيوي   

وحلم الفاروا يف الوقت نفسه، ولكن يتفوق األول عىل الفاروا بسبب قلة معدل تكاثرها، وهناك 

عوامل أخرى تساعد عىل انتشار الحلم اآلسيوي وبقائه ومنافسته للفاروا يف املناطق والطوائف 

التي تصاب بهما معاً، منها ما يأتي: 

ميزة خاصة 	  األول  يعطي  مما  الفاروا؛  بحلم  مقارنة  اآلسيوي قصرية  الحلم  حياة  دورة 

ملضاعفة أعداده. 

عدم قدرة الطفيل للمعيشة عىل طور النحل البالغ يقلل من احتمالية موت أعداد كبرية منه 	 

بموت النحل السارح. 

الطفيل له عوائل أخرى غري النحل، مثل: الحيوانات الثديية صغرية الحجم كالفرئان، إذ 	 

يمكنه املعيشة عليها، وينترش عن طريقها من مكان إىل آخر. 

آسيا،  بالحلم اآلسيوي يف كثري من دول  انتشار اإلصابة  السابقة ساعدت عىل  والعوامل 

ومنها الهند، والفلبني، وفيتنام، وهونج كونج، وبنجالديش، إذ يصيب طوائف كثرية من نحل 

من  أكرب  اآلسيوي  بالحلم  اإلصابة  معدالت  تكون  ما  وعادًة  بالغة.  لها أرضار  ويسبب  العسل، 

مثيلتها يف حالة الفاروا إذ تبلغ 46% و 5% لنوعي الحلم بالرتتيب.

 Preventive and control methods طرائق الوقاية والمكافحة

أواًل : الوقاية

− تربية سالالت مقاومة لإلصابة بالطفيل، ألن بعض سالالت النحل يمكنها كشف الحضنة 	

املصابة، ورفع أغطيتها،  وإزالة العذارى بما عليها من طفيل، وإلقاءها خارج الخلية.
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− عدم استخدام أقراص حضنة من طوائف مصابة يف العلميات النحلية املختلفة من ضم، 	

أو تقسيم أو تقوية الطوائف.

−  رشاء طرود النحل من مناطق غري مصابة أو رشاء طرود نحل مرزوم من دون حضنة.	

ثانيًا : المكافحة

1 - Biotechnical control  المكافحة باستخدام التقنية الحيوية

أنثى  ألن  الحضنة،  من  خالية  بيئة  توفري  حالة  يف  املكافحة  من  النوع  هذا  نجاح  يمكن 

الطفيل ال تستطيع املعيشة من دون حضنة ملدة تزيد عىل 2 – 3 أيام. ويمكن  استخدام إحدى 

الطرائق اآلتية:

− استخدام طريقة مصيدة الذكور بالطريقة السابق ذكرها يف مكافحة طفيل الفاروا.	

− نقل الحضنة املغلقة إىل صندوق نوية يوضع بجوار الخلية األصلية، وبعد 3 أيام من 	

 .)Woyke, 1993( خروج النحل البالغ من الحضنة، تضم الخلية والنوية من جديد

−  التقفيص عىل امللكة 9 أيام حتى تتم تغطية كل الحضنة املوجودة، ثم تزال األغطية، 	

ويهز القرص فتسقط منه إناث الحلم.

− التقفيص عىل امللكة ملدة 21 يوماً حتى تفقس كل الحضنة املوجودة.	

− تلقيحها 	 يتطلب  إذ  امللقحة،  امللكات  من  بدالً  ملكات  ببيوت  الجديدة  الطرود  تزويد 

والبدء يف وضع البيض وتوافر الريقات البالغة القابلة لإلصابة، وقتاً كافياً ملوت إناث 

الطفيل جوعاً؛ بسبب عدم وجود حضنة تتغذى عليها.
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 -) Chemotherapy العالج الكيماوي 

− يمكن استعمال معظم املبيدات األكاروسية املستخدمة ملكافحة الفاروا، وبالطريقة نفسها، 	

للقضاء عىل الحلم اآلسيوي. 

− سجل أن املعاملة بحمض الفورميك بالطرائق السابق ذكرها يف مرض الفاروا لها تأثري 	

فعال يف القضاء عىل إناث الحلم اآلسيوي املوجودة داخل الحضنة املقفلة.

− يمكن استخدام املبيدات الجهازية السابق ذكرها يف مكافحة الفاروا، وذلك بإضافتها إىل 	

محاليل التغذية، ومن الطريف أن هذه املبيدات يمكن أن تصل إىل إناث الحلم اآلسيوي عند 

قيامها بسحب الغذاء من فم الشغاالت يف  أثناء تغذيتها فيقىض عليها.

− يالحظ أن املواد التي تؤثر يف الفاروا عن طريق األبخرة املتصاعدة منها ال تفيد يف مكافحة 	

الثاني عىل  الحلم اآلسيوي بالدرجة نفسها، وذلك بسبب قرص املدة التي يقضيها النوع 

النحل البالغ.
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الفصل التاسع

أمراض يسببها الحلم المتطفل داخليًا 

 Endoparasitic mite diseases

 Acarine disease  مرض األكارين

يعرف أيضاً بمرض Acariosis  ويصيب النحل البالغ دون الحضنة. سجلت أول إصابة 

باملرض يف اململكة املتحدة، حيث انترش منها بعد ذلك إيل كثري من دول العالم يف آسيا وأفريقيا 

العسل  نحل  طوائف  يف  كبرية  خسائر  املرض  يسبب  أسرتاليا.  عدا  الشمالية  وأمريكا  وأوروبا 

خاصة يف فصل الشتاء، حيث يتفاقم املرض يف املناطق ذات األجواء الباردة. 

مناحل  عىل  القضاء  إىل  أدت  باملرض  اإلصابة  أن  1963م  عام  يف   Bailey أوضح  وقد 

بأكملها يف بعض املناطق مثل مقاطعة ويلز بربيطانيا، حيث بلغت نسبة اإلصابة يف الطوائف 

املوجودة بها عام1926 نحو 65%. ولم ُتسجل وجود إصابة بمرض األكارين باململكة العربية 

السعودية خالل الحرص الذي أجراه الغامدي يف عام 1989م.
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 Cause المسبب

 Tarsonemus يسبب املرض نوع من الحلم يتطفل داخلياً يف جسم النحل، عرف باسم 

 .  Acarapis woodi )Rennie( باسم إعادة تصنيفه أصبح يعرف حالياً  woodi ولكن بعد 

ويطلق عىل هذا النوع من الحلم أيضاً حلم القصبات الهوائية Tracheal mite، وذلك ألنه يعيش 

فقط داخل الجهاز التنفيس وخصوصاً القصبات الهوائية للنحل. 

يدخل الطفيل جسم النحل البالغ عن طريق الثغور التنفسية للزوج األمامي من القصبات 

الهوائية، ومنها ينترش خالل الجهاز التنفيس حتى يصل إىل األكياس الهوائية Air sac للرأس 

والبطن.

وصف الطفيل

عام  يف   Delfinado-Baker and Baker أوضح  ولقد  الشكل  بيضاوي  الطفيل  جسم 

1982م أن األنثى أطول من الذكر، فيرتاوح طول األنثى بني 143-174 ميكروناً بينما الذكر بني 

125-136 ميكروناً، والجسم أبيض ناعم المع، ويوجد عليه شعريات قليلة، وكذلك عىل األرجل 

والحلم له أجزاء فم ثاقبة ماصة )شكل 49-7(.

يحصل الطفيل عىل غذائه بامتصاص دم النحل من خالل َثقب جدر القصبات الهوائية.

أ                                                                                        ب

شكل )7-49(: الطور الكامل لحلم القصبات الهوائية أ- األنثى،  ب- الذكر
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 Life cycle دورة حياة الطفيل

يقيض الطفيل دورة حياته كاملة يف القصبة الهوائية، فيمكن مشاهدة جميع أطوار الحلم 

من بيض، ويرقات، وحوريات، والحيوانات الكاملة يف قصبة هوائية واحدة يف الوقت نفسه )شكل 

.)57-7 & 50-7

شكل )7-50(: رسم تخطيطى يوضح دورة حياة حلم القصبات الهوائية
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امللقحة 	  الحلم  إناث  بهجرة  1991م  عام  يف   Mohamed وصفها  كما  الحياة  دورة  تبدأ 

للقصبات الهوائية املصابة للنحل من خالل الثغر التنفيس.

تتسلق أنثى الحلم الشعريات املوجودة عىل صدر العائل وُتمسك بأرجلها الخلفية الشعريات، 	 

بينما تحاول بأرجلها األمامية أن تتلمس العائل الجديد، وتكون بذلك يف وضع االنقضاض

ambush position  )شكل 51-7(.

عندما يحدث تالمس بجسم النحل صغري السن، تقبض األنثى عىل شعريات النحلة الجديدة 	 

بأرجلها األمامية، وتنتقل إليها، ثم تنجذب األنثى إىل الثغر التنفيس األول عىل الصدر بتأثري 

تيارات الهواء الناتجة عن التنفس وتدخل فيه. وال تستطيع أنثى الحلم أن تعيش خارج 

جسم العائل أكثر من 24 ساعة، فإن لم تصل إىل القصبات الهوائية للعائل الجديد خالل 

هذه الفرتة فإنها تموت.

تبدأ األنثى بعد 1-2 يوم من دخولها يف القصبة الهوائية يف وضع البيض حيث تضع من 	 

5-7 بيضات. يفقس البيض وتخرج منه يرقات لها ثالث أزواج من األرجل.

تقوم الريقات بالتغذية عىل دم النحل عن طريق ثقب جدار القصبة الهوائية بواسطة أجزاء 	 

فمها، وبعد 2-3 أيام تتحول إىل حورية تظل داخل جلد الريقة، والحورية لها أربع أزواج 

من األرجل وهى طور غري متغٍذ.

تتحول الحورية إىل حيوان كامل بعد 2-3 أيام يف حالة الذكر أو 4-5 أيام يف حالة األنثى. 	 

تتلقح األنثى من الذكر، وبعدها إما ان تظل داخل القصبة الهوائية ذاتها، أو تهاجر لتصيب 

نحالً جديداً صغري السن، وتعيد دورة الحياة.

دورة الحياة من البيضة إىل الحيوان الكامل تستغرق نحو 8-12 يوماً بالنسبة إىل الذكر 	 

و10-14 يوماً بالنسبة إىل األنثى.
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شكل )7-51(: أنثى حلم األكارين تمسك بشعر العائل بواسطة أرجلها الخلفيه 

متخذًة وضع االنقضاض

 Symptoms and diagnosis األعراض والتشخيص

تتميز االصابة بمرض األكارين بكثري من األعراض التي توضح إصابة النحل باملرض، مثل:

انتفاخ بطن الشغاالت.- 1

تهدل األجنحة، وعدم انتظام وضعها عىل جسم النحلة، إذ تتباعد األجنحة، ويصبح وضع - (

األجنحة عىل الجسم عىل شكل حرف K )شكل 52-7(.

يفقد النحل قدرته عىل الطريان مع سقوطه وزحفه أمام الخلية يف جماعات ومحاولته تسلق - 3

أرجل الخاليا والدخول، وغالباً ما يفشل فيموت نتيجة للربد والجوع )شكل 53-7(.
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للتأكد من اإلصابة يتم ذلك ترشيحياً بفحص الزوج األمامي من القصبات الهوائية الصدرية - 4

ميكروسكوبياً باتباع الخطوات اآلتية:

نزع الرأس ومعها الزوج األمامي من األرجل، ثم تنزع حافة الحلقة الصدرية األوىل بامللقط 	 

)شكل 54-7 & 55(.

لتقدم االصابة 	  بألوان تتدرج من األصفر إىل األسود وفقاً  تظهر بالقصبات املصابة بقع 

)شكل 7-56( عىل خالف القصبات الهوائية السليمة، التي تكون عادًة ذات لون أبيض 

المع.

بجلود 	  وتمتلئ  أغشيتها  وتتصلب  القصبات  تجف  املتقدمة،  الشديدة  اإلصابة  حالة  يف 

تسد  التي  للحلم،  املختلفة  األطوار  عن  فضالً  التغذية،  عن  الناتجة  واملخلفات  االنسالخ 

القصبة وتعيق عملية التنفس )شكل 57-7(.

قد تصاب إحدى القصبات الهوائية، ويطلق عىل هذا النوع من اإلصابة unilateral  وهو 

.bilateral األكثر شيوعاً، أو قد تصاب القصبتان عىل جانبي الصدر، ويطلق عليها

شكل )7-52(: عدم انتظام وضع األجنحة عىل الجسم ىف النحل املصاب
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شكل )7-53(: نحل مصاب زاحف متجمع عىل األرض وغري قادر عىل الطريان

أ                                                                                       ب

شكل )7-54(: رسم تخطيطي يوضح نزع حافة الحلقة الصدرية األوىل )مظللة باللون األحمر( لكشف القصبات 

الهوائية كاملًة

أ-   قبل نزع حافة الحلقة تظهر القصبة الهوائية اليمنى واليرسى ولكن بشكل غري الكامل

)melliferabees.net  ب -   القصبات عىل الجانبني تظهر كاملة وبوضوح بعد نزع حافة الحلقة )نقالً عن
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أ                                                                                       ب

شكل )7-55(: فحص زوج القصبات الهوائية األمامية ميكروسكوبياً 

أ- قبل نزع حافة الحلقة الصدرية األوىل واألسهم تشري إىل املواضع التي يبدأ النزع منها 

ب- القصبات الهوائية تظهر كاملة بعد نزع حافة الحلقة، وتظهر القصبات سليمة بيضاء اللون.  

شكل )7-56(: القصبة اليمنى يف مرحلة متأخرة من اإلصابة وتظهر بلون أسود
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أ                                                                                       ب

شكل )7-57(: جزء من القصبة الهوائية يف النحل املصاب بالحلم

أ-  قبل فتحها وتبدو مسدودة بأطوار الحلم املختلفة ومخلفاته

ب -  بعد فتحها وتظهر جميع أطوار الحلم التي كانت بداخلها

)Mohamed, 1991 نقالً عن(

 Spread  االنتشار

عادة ما يصاب النحل صغري السن بالحلم بمجرد خروجه من العيون السداسية، وتقل 

 guard الحارس الشعر  لتصلب  العمر، وذلك  األول من  اليوم  بعد  الحساسية لإلصابة برسعة 

إىل  الحلم  إناث  دخول  إعاقة  إىل  يؤدي  مما  السن،  بتقدم  األول  التنفيس  بالثغر  املحيط   hairs

القصبة الهوائية، ولقد أوضح Mohamed عام 1991م أن النحل الذي تجاوز عمره 10 أيام قد 

أصبح مقاوماً لإلصابة. 

السليم 	  العائل  إىل  السن  كبري  املصاب  العائل  من  الحلم  أنثى  النتقال  يلزم  أنه  وجد  وقد 

حديث الخروج من العني السداسية حدوث احتكاك مبارش بينهما يف منطقة الصدر، كما 

الحلم  انتقال  يمنع  السلك  من  بواسطة شبكة  السليم  النحل  عن  املصاب  النحل  عزل  أن 

للنحل السليم عىل الرغم من تبادل الغذاء بينهم من خالل الشبكة. 

ال ينتقل الحلم عن طريق الحضنة أو األقراص الشمعية أو األزهار أو أدوات النحالة حيث 	 

تعدُّ كل هذه األشياء غري مسؤولة عن نقل العدوى.



172

أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعريف - التشخيص - العالج

وتزداد فرص انتقال العدوى بين النحل داخل الخلية الواحدة في الظروف اآلتية:

 زيادة نسبة النحل صغري السن الحساس لإلصابة يف الطوائف.	 

الفقرية، فتزداد 	  الرحيق  الجو، وكذلك يف مواسم  النحل نتيجة لربودة   قلة نشاط رسوح 

انخفاض نسبة اإلصابة  بالطائفة، والعكس يفرس  بالسليم  النحل املصاب  فرص تالمس 

 foraging يف موسم النشاط مع توافر النحل الصغري بأعداد كبرية، لزيادة نشاط الرسوح

.activity

ويساعد على انتشار المرض بين الطوائف في المنحل الواحد ما يأتي:

− الرسقة، حيث تزداد يف أثنائها فرص االحتكاك بني نحل الطوائف الضعيفة واملصابة غالباً 	

و النحل السارق السليم.

− التوهان ودخول النحل املصاب إىل طوائف سليمة عن طريق الخطأ.	

− دخول الذكور املصابة إىل طوائف أخرى سليمة يف الفرتات التي تزداد فيها أعداد الذكور 	

خاصة يف مواسم تلقيح امللكات.

− التطريد إذ قد ينضم إىل الطرد يف أثناء طريانه أفراد من طوائف أخرى مصابة.	

− ضم الطوائف املصابة إىل السليمة.	

Damage الضرر

ضعف الطوائف وقلة إنتاجيتها نتيجة لضعف النحل وموته بأعداد كبرية المتصاص 	 

الطفيل للدم مما ينتهي بهالك الطائفة.

البكرتية 	  املرضية  املسببات  دخول  نتيجة  األخرى،  باألمراض  اإلصابة  فرص  زيادة 

والفريوسية من خالل الثقوب التي تحدثها أطوار الحلم بالقصبات املصابة.

ضعف امللكات نتيجة إلصابتها وقلة وضعها للبيض، مما يؤدي إىل رسعة إحاللها. 	 
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 Preventive and control methods طرائق الوقاية والمكافحة

أواًل: الوقاية

تغيري امللكات املسنة بأخرى حديثة.	 

تقوية الطوائف.	 

تجنب حدوث الرسقة بني الطوائف.  	 

ترك مسافات كافية بني الخاليا ملنع حدوث التوهان.	 

التخلص من الذكور يف حالة عدم الحاجة إليها.	 

منع التطريد.	 

تقليل التزاحم داخل الخلية عن طريق تشجيع النحل عىل الرسوح بتعريض الخاليا ألشعة 	 

الشمس، فينشط النحل يف الرسوح مبكراً.

هناك 	  أن  1998م  عام  يف   Danka and Villa الحظ  إذ  للمرض،  مقاومة  سالالت  تربية 

سالالت من النحل يمكنها التخلص من إناث الحلم من عىل جسم النحل يف أثناء هجرتها إىل 

عائل جديد، نتيجة لقيامها بعملية تنظيف الجسم بواسطة األرجل الوسطي.

ثانيًا : المكافحة

1 - Biotechnical control  المكافحة باستخدام التقنية الحيوية

باتباع هذه الطريقة يمكن إنتاج طائفة سليمة من الطائفة املصابة بحلم القصبات، أخذاً 

يف الحسبان أن الطفيل ال ينتقل إىل عائل جديد إال باالحتكاك املبارش بني النحل املصاب والسليم، 

وأن األقراص والعسل وأدوات النحالة وأجزاء الخلية ال تنقل املرض، وتتم هذه الطريقة يف بداية 

موسم الربيع، وقد قام Mazeed يف عام 1900م بإجرائها وذلك باتباع الخطوات اآلتية:
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أ-    نضع صندوق تربية إضايف فوق صندوق تربية الطائفة املصابة عىل أن يفصل بني االثنني  

       حاجز سلكي.

ب-  ترفع أقراص الحضنة املقفلة بعد إزالة ما عليها من نحل من صندوق الرتبية السفيل  

       وتنقل إىل الصندوق العلوي، وتستمر هذه العملية خالل األيام الالحقة، فال ترتك حضنة  

       مقفلة يف صندوق الرتبية السفيل. 

ج-  تتم تدفئة الحضنة يف الدور العلوي بواسطة الحرارة املنبعثة من النحل املوجود يف الدور  

        السفيل. وبعد فقس الحضنة وخروج النحل الجديد، يمكن للنحل الحديث أن يتبادل الغذاء 

      بعد ذلك مع النحل القديم املصاب يف الدور السفيل، من خالل الحاجز دون خوف من انتقال  

     الحلم إليه.

د-  عند خروج النحل البالغ من الحضنة بالدور العلوي، يعمل مدخل للصندوق العلوي، 

       ويكون يف عكس اتجاه مدخل الخلية األصلية.

هـ- تنقل بعض األقراص املحتوية عىل عسل وحبوب لقاح ومن دون نحل إىل الدور العلوي. 

     ومن ثم، فإن النحل حديث الفقس يمكنه التغذية عىل العسل وحبوب اللقاح املخزنة يف  

      األقراص حتى البدء يف الرسوح من الصندوق العلوي لجمع الغذاء.

و-  ينقل الصندوق العلوي بما فيه من أقراص ونحل سليم إىل مكان بعيد، ويتم إدخال ملكة 

       حديثة ملقحة وسليمة إليه ليعمل كطائفة مستقلة.

ز-  يعدم النحل املريض املوجود يف الصندوق السفيل وكذلك امللكة باستخدام سيانيد الكالسيوم، 

     وال رضر من أخذ أقراص الحضنة والعسل الباقية، وتزويد الخلية الجديدة بها.

2 - Chemotherapy العالج الكيماوي

 Methyl salicylate سلسالت المثيل

يمكن استخدامه بملء زجاجة سعه60 ملل بسائل املادة وتغطى بسدادة بها فتحة يخرج 

السائل،  الزجاجة يف  اآلخر منغمس داخل  القطن بطول 1سم، والطرف  فتيل من  منها طرف 
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وتوضع الزجاجة يف أحد أركان الخلية. تتصاعد أبخرة املادة والتي تدخل إىل الجهاز التنفيس 

للنحل فتؤدي إىل موت الحلم. تستخدم زجاجة/خلية عىل أن يعاد ملؤها عند الحاجة وترتك يف 

الخلية وُيجرى أسبوعياً فحص القصبات الهوائية للنحل املعامل ميكروسكوبياً حتى التأكد من 

اختفاء الحلم من القصبات الهوائية أو موت جميع أطواره بداخلها.

ويراعى يف أثناء فرتة العالج الكيماوي االعتناء بتغذية النحل، وأن يجري العالج يف غري 

فرتات نشاط النحل منعاً لتلوث العسل بالكيماويات فيرض بصحة اإلنسان عند تناوله للعسل 

امللوث، ويفضل أن تتم املعاملة خالل الفرتة املمتدة من أوائل سبتمرب حتى نهاية شهر يناير.

المكافحة باستخدام المواد الطبيعية النباتية- 3

يمكن استخدام بعض النباتات الطبية والعطرية أو مستخلصاتها من الزيوت النباتية يف 

مكافحة طفيل األكارين، ومن هذه املنتجات التي أعطت نتائج جيدة يف املكافحة ما يأتي:

أ- زيت النعناع الخام، ويمكن استخدامه بنفس الطريقة السابق ذكرها يف املعاملة بسلسالت 

املثيل.

 ب - الشيح البلدي، ويستخدم بإحدى الطرائق اآلتية: 

الفاروا، 	  مكافحة  ُذكر يف  كما  النحل  تغذية  إىل محلول  ثم يضاف  الشيح ويصفى،  يغىل 

فينتقل من املعي إىل الهيموليف، وعندما تتغذى أطوار الحلم عىل دم العائل تموت.

وضع الشيح البلدي يف أكياس من الشاش توضع فوق أقراص الحضنة أو تحت األقراص 	 

عىل قاعدة الخلية.

وضع الشيح يف املدخن واستخدامه يف أثناء فحص الطوائف.	 

وتعمل رائحة الشيح وكذلك النعناع عىل عدم نجاح الطفيل يف االنتقال من العائل املصاب 	 

إىل العائل السليم الصغري يف السن، والذي يتعرف عليه الطفيل من خالل رائحته. كما وجد 

أن هذه الروائح أيضا تشل حركة الطفيل.
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4 - Menthol crystals بلورات مادة المنثول

توجد بلورات املنثول حديثاً يف األسواق بمسمى Mite-A-Thol وهى مادة تشبه السكر 

يف مظهرها ولها رائحة قوية جداً ونفاذة )شكل 7-58(. استخدمت هذه البلورات وبنجاح كبري 

يف القضاء عىل حلم األكارين وذلك بوضع 30 جم منثول/خلية يف عبوة من الشاش أو السلك 

توضع فوق أقراص الحضنة يف املناطق الباردة أو تحت األقراص يف املناطق الدافئة، والرائحة 

املنبعثة من مادة املنثول تقتل جميع أطوار الحلم. وقد وجد Mohamed عام 1991م أن وضع 

هذه العبوة يف الخلية ملدة شهر تقيض عىل اإلصابة بالحلم وبصورة فعالة )شكل 59-7(.

إذ  العسل بها،  النحل، وال يخىش من تلوث  إىل  بالنسبة  املنثول مأمونة االستخدام  ومادة 

األسنان  معجون  مثل  والدوائية  الغذائية  الصناعات  من  كثري  يف  أساسية  بصفة  تستخدم  إنها 

والحلويات وأدوية الكحة والتهاب الحنجرة. 

لعالج  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  باستخدامها  املسموح  الوحيدة  املادة  املنثول  ويعدُّ 

مرض األكارين.

وعىل عكس املواد الكيماوية، فإن العالج باملواد الطبيعية يمكن اللجوء إليه يف أي وقت من 

السنة حتى يف موسم الفيض من دون أدنى خوف من تلوث العسل به.

 المكافحة باستخدام المواد النباتية المصنعة- 5

الثيمول  من  واملصنع  األبيجارد  مستحرض  استخدام  األكارين  حلم  ملكافحة  أيضاً  يمكن 

ڤار واملصنع من مخلوط من مواد  األيبى اليف  الزعرت وكذلك مستحرض  نبات  املستخلص من 

وزيوت نباتية طبيعية، وهى الثيمول والكافور والنعناع؛  وذلك بنفس الطرائق املتبعة السابق 

ذكرها ىف مكافحة حلم الفاروا.
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شكل )7-58(: عبوة بلورات املنثول ويف أسفل الصورة تظهر البلورات

 وقد وضعت يف عبوة من السلك قبل معاملة الطوائف بها مبارشًة

شكل )7-59(: معاملة الطوائف ببلورات املنثول ملكافحة حلم القصبات الهوائية
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فطائر الزيوت النباتية

يمكن استخدام الزيوت النباتية الطبيعية يف معاملة الطوائف املصابة بحلم األكارين عىل 

عىل  استخدامها  فكرة  بنيت  وقد   .Grease patties الدهنية   بالفطائر  تعرف  فطائر  صورة 

املالحظة التي توصل إليها Gary and Page يف عام 1988م اللذان وجدا أن إناث الحلم املهاجرة 

من النحل املصاب، لم تنجح يف إصابة النحل صغري السن الحساس لإلصابة عندما حدث لها 

تلوث بأحد الزيوت النباتية. ومن املعروف أن جليد النحل الصغري يحتوي عىل مواد كربوهيدراتية 

جاذبة إلناث الحلم املهاجرة، والزيوت النباتيه تقلل من جاذبية العائل للطفيل.

وتتلخص هذه طريقة في المكافحة على النحو اآلتي: 

يخلط الزيت النباتي مع سكر البودرة بنسبة 3:1 )وزن/ وزن( خلطاً جيداً لعمل عجينة 	 

تقسم إىل فطائر دهنية مستديرة وزن الواحدة 100 جرام تفرد عىل قطعة من البالستيك.

تقدم الفطائر الدهنية إىل الطوائف املصابة للتغذية عليها بواقع فطرية/خلية توضع فوق 	 

األقراص يف منطقة عش الحضنة )شكل 60-7(.

الربيع 	  فصيل  طوال  مستمرة  بصورة  عليها   للتغذية  الدهنية  بالفطائر  الطوائف  تزود 

والخريف، عىل أن يتم متابعة معدل استهالكها بوسطة النحل كل 4-6 أسابيع، عىل أن 

تستبدل عند الحاجة للحفاظ عىل التعرض املستمر لتأثريها طوال فصيل الربيع والخريف.

وهناك بعض الدراسات التي أجريت عىل استخدام الفطائر الدهنية لخفض اإلصابة بحلم 

 Liu, and Nasr, 1993; Sammataro et al., 1994; Calderone and  القصبات الهوائية

تبذل  التي  الجهود  نجاحها ضمن  وأثبتت   Shimanuki, 1995 Mohamed, et al., 2013

للتقليل من اآلثار الضارة الناتجة عن استخدام املبيدات الكيماوية املصنعة من تلوث ملنتجات 

النحل بصفة خاصة وتلوث البيئة بصفة عامة، ومن احتمال ظهور سالالت من الحلم مقاومة 

بالنسبة لالنسان  ثمنها وكونها مأمونة  النباتية ورخص  الزيوت  توافر  أن  املبيدات، كما  لفعل 

يرجح استخدامها.
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شكل )7-60(: املعاملة بالفطائر الدهنية فوق قمة أقراص الحضنة ملكافحة حلم القصبات الهوائية
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الفصل العاشر

حلم األكارين المتطفل خارجيًا

 Exoparasitic acarine mites 

 Acarapis أنواع الحلم التابعة لجنس

توجد أنواع أخرى من الحلم تقيض كل فرتة حياتها عىل جسم النحل من الخارج، مع أنها 

أطوار  أي طور من  التنفيس يف  الجهاز  أنها ال تعيش داخل  إال    Acarapis أيضاً جنس  َتتْبع 

عىل  الخارجي  الحلم  من  املتطفلة  األنواع  تحصل  خارجية.  فإنها طفيليات  ذلك  وعىل  حياتها، 

غذائها من خالل جدار الجسم، فتقوم بثقبه بواسطة أجزاء فمها الثاقبة املاصة وتقوم بسحب 

الدم.

توجد ثالثة أنواع من جنس حلم األكارابس هى:

1- A. externus   2- A. dorsalis  3- A. vagnas

التابع  الهوائية  القصبات  وحلم  الخارجي  األكارابس  حلم  أنواع  بني  كبري  تشابه  وهناك 
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القياسات املظهرية )شكل61-7(.

 Acarapis شكل )7-61(: االختالفات املوفولوجية بني األنواع الثالثة من الحلم الخارجى التابعه لجنس

)Shimanuki and Knox, 2000 نقالً عن(



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

183

كما يمكن التفرقة بني األنواع املختلفة من األكاروسات التابعة لجنس Acarapis حسب 

مكان املعيشة، ألن لكل منهم مكاناً محدداً يعيش فيه عىل جسم النحل )شكل7-62( وتقسم 

أنواع الحلم من جنس أكارابس وفقاً ألماكن معيشتهم عىل النحو اآلتى:

A. woodi  يعيش فقط داخل الجهاز التنفيس.. 1

بحلم . ( أيضاً  ولذا يسمى  الرأس والصدر،  الواقعة بني  املنطقة  A. externus يوجد يف 

.neck mite الرقبة

 A. dorsalis يعيش عىل الصدر يف تجويف بني الصفائح الحلقية.. 3

A. vagnas يوجد عىل الحلقة البطنية األوىل، وكذلك بالقرب من جذوع األجنحة الخلفية . 4

للنحل.

شكل )7-62( : مواضع وجود األنواع الثالثة لحلم Acarapis الخارجي

) Bailey and Ball, 1991 نقالً عن(
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 Life cycle دورة الحياة

تشابه كثرياً دورة حياة حلم القصبات الهوائية، وإن كانت أقل منها بمقدار 4 أيام تقريباً، 

وقد وجد أيضاً أن إناث الحلم الخارجي الناتجة حديثاً وامللقحة تنجذب أكثر للنحل صغري السن، 

الذي يكون أكثر حساسية لإلصابة.

 Spread االنتشار

النوع             أن  إال  النحل بشدة،  الحلم  A. externus يصيب طوائف  أن نوع  الرغم من  عىل 

يف  التباين  هذا  وراء  والسبب  وانتشاراً  شيوعاً  أكثر  الجغرافية  الناحية  من  يعدُّ   A. dorsalis

التوزيع الجغرايف للنوعني غري معروف.

Al-( لم يشمل الحرص الذي أجراه الغامدي يف عام 1989م أنواع حلم األكاربس الخارجي

Ghamdi, 1990( واىل اآلن لم يسجل باململكة وجود أى من أنواع حلم األكارابس سواء الداخيل 

منها أو الخارجي.

 Preventive and control methods طرائق الوقاية والمكافحة

يمكن اتباع نفس الطرق السابق رشحها واملستخدمة يف مكافحة حلم القصبات الهوائية.
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الباب الرابع

حماية النحل من المخاطر
إنتاج سالالت نحل العسل املقاوم 	 

لألمراض والطفيليات

حماية النحل من التسمم باملبيدات	 

إعداد عينات النحل وإرسالها 	 
لتشخيص األمراض والطفيليات
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الفصل الحادي عشر

إنتاج سالالت نحل العسل المقاوم لألمراض والطفيليات

عىل  القضاء  يف  النحل  مربي  من  كثري  عليها  يعتمد  التي  الكيماوية  العالجات  تعددت 

املسببات املرضية والطفيليات أو االقالل منها، والتي تهاجم طوائف النحل وتهدد صناعة تربية 

النحل يف كثري من أنحاء العالم.

 وعىل الرغم من النجاح النسبي لبعض هذه املركبات يف مكافحة كثري من األمراض والطفليات إال 

أن صناعة تربية النحل قد تتعرض إىل مخاطر جسيمة من جراء التوسع يف استخدام املكافحة 

الكيماوية وذلك ملا يأتي:

تلوث منتجات النحل باملبيدات الكيماوية بما يرض بصحة البرش، ويؤثر سلبياً يف عملية 	 

التسويق، بجانب ما لها من آثار جانبية يف طائفة النحل نفسها.

يحتاج تنفيذها إىل تكلفة عالية ووقت ومجهود كبري. 	 

املبيدات 	  لفعل  كبرية  تحمل  قوة  لها  والطفيليات  املرضية  املسببات  من  سالالت  ظهور 
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واملركبات الكيماوية املستخدمة يف املكافحة حتى يف حالة استخدامها برتكيزات أعىل من 

املويص بها.

ضعف طوائف النحل أو تعرضها للفقد كليًة إذا ما فشلت طرائق العالج الكيماوي.	 

اإلرضار بالبيئة.	 

خالل  كبري،  اهتمام  هناك  كان  املشكالت،  لهذه  املدى  طويلة  حلول  إليجاد  محاولة  ويف 

السنوات األخرية، بظاهرة تحمل بعض سالالت النحل للمسببات املرضية واآلفات عن غريها من 

السالالت األخرى الحساسة لإلصابة.

السالالت.  الوراثية بني هذه  االختالفات  إىل  التحمل  القدرة عىل  التباين يف  ُعزيَّ هذا  وقد 

كانت هناك مطالبات كثرية لتنمية عوامل املقاومة الوراثية يف نحل العسل كخط دفاع طبيعي عند 

التعرض لعوامل الهدم املختلفة من املسببات املرضية والطفيليات، وأجريت كثري من الدراسات 

للكشف عن هذه العوامل التي تساعد النحل يف التصدي ملجموعة من األمراض التي تصيبه، كما 

والتحسني  الرتبية  برامج  العوامل من خالل  لتنمية وتركيز هذه  بمحاوالت عدة  الباحثون  قام 

الوراثي للنحل، والتي أسفر بعضها عن إنتاج سالالت من النحل يمكنها التعايش مع املسببات 

املرضية والطفيليات من دون أن تسبب للنحل أرضاراً أو خسائر كبرية.

وقد توصلت األبحاث والدراسات التي أجريت يف هذا املجال إىل التعرف إىل بعض العوامل 

والصفات الوراثية التي من شأنها زيادة قوة تحمل النحل، ومقاومته لالصابة باألمراض. 

والعوامل  السلوكية  العوامل  هى  رئيسة  عوامل  تحت  العوامل  هذه  إدراج  ويمكن 

الفسيولوجية، وهي كاآلتي:

عوامل المقاومة الوراثية لألمراض والطفيليات : 

أواًل: العوامل السلوكية والمسؤولة عن:

السلوك الصحي.. 1

سلوك التنظيف.. 2
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ثانيًا: العوامل الفسيولوجية والمسؤولة عن:

التأثري املثبط لخصوبة إناث الحلم.. 3

مدة طور الحضنة املغطاة.. 4

جاذبية العائل للحلم.. 5

السابقة يف  املقاومة  توافر عامل واحد من عوامل  نتيجة  املقاومة  أن تحدث  املمكن  ومن 

النحل املقاوم، كما يمكن أن تكون املقاومة متعددة العوامل ويف هذه الحالة تكون أكثر فاعلية.  

1 .Hygienic behavior السلوك الصحي

ويعرف أيضاً بسلوك اإلزالة، وهو استجابة معينة لشغاالت النحل املقاوم تجاه الحضنة 

العيون  يف  املصابة  العذارى  اكتشاف  عىل  القدرة  املقاومة  للشغاالت  يكون  إذ  املصابة،  املغلقة 

وصول  قبل  العيون  من  العذارى  وإزالة  عنها،  الشمعية  األغطية  برفع  فتقوم  برسعة  املغلقة 

املسببات املرضية إىل أطوارها املُحدثة للعدوى )شكل 1-8(.

وقد أشار كثري من الدراسات إىل أن هذا السلوك يساعد عىل وقف انتشار اإلصابة بكثري 

من األمراض والطفيليات التي تهاجم الحضنة مثل أمراض تعفن الحضنة األمريكي، والحضنة 

الطباشريية، وتكيس الحضنة والحلم اآلسيوي وحلم الفاروا. ولقد أُطلق حديثاً عىل هذا الخاصية 

 Varroa Sensitive Hygiene )VSH( للفاروا  الحساسة  النظافة  الفاروا،  مقاومة  حالة  يف 

  .)Harbo and Harris, 2009(

اآلسيوي                     النحل  طوائف  يف  1987م  عام  يف   Peng هو  السلوك  هذا  الحظ  من  أول 

Apis cerana املقاوم لحلم الفاروا، ثم أشارت التقارير بعد ذلك إىل وجود هذا السلوك أيضاً، 

ولكن بدرجة أقل، يف ساللتي النحل الغربي والنحل األفريقي.

 Boecking الحظ  وقد  النحل،   تصيب  التي  لآلفة  تبعاً  السلوك  هذا  كفاءة  تختلف  وقد 

وآخرون يف عام 1992م عندما قاموا بإحداث عدوى صناعية للنحل بكال النوعني حلم الفاروا 

والحلم اآلسيوي، أن النحل املقاوم قد تخلص من 20% من حلم الفاروا ونحو 50% من الحلم 
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اآلسيوي، وذلك خالل 10 أيام من إحداث العدوى الصناعية.

شكل )8-1(: الشغاالت املقاومة تقوم بالكشف عن العذارى املصابة بالفاروا وإزالتها من العيون السداسية

طرائق تقييم عامل المقاومة

هناك طريقتان هما األكثر شيوعاً للكشف عن مدى وجود هذا العامل يف الطائفة بقياس 

والطريقتان  بالتجميد.  وامليتة  املقفلة  الحضنة  رسعة تخلص شغاالتها من مساحة معينة من 

كاآلتي:

أواًل: طريقة التجميد باستخدام الفريزر

وهى الطريقة التي اتبعها Kefus وآخرون عام 1996م وهي كاآلتي:

بها - 1 العذارى  قتل  سبق  والتي  سم   5×5 أبعادها  املقفلة  الحضنة  قرص  من  قطعة  تؤخذ 

بالتجميد بوضعها يف الفريزر ملدة 24 ساعة، ثم يعاد تثبيتها يف القرص يف موضعها األصيل 

ويوضع القرص يف أحد الطوائف املراد اختبارها )شكل 2-8(.

تحسب الفرتة الزمنية التي تستغرقها الشغاالت يف عملية إزالة كل الحضنة املوجودة يف هذا - 2

الجزء، إذ ُتعرب الرسعة التي يتم بها اإلزالة عن درجة تركيز صفة املقاومة يف النحل املخترب.
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صفة 3-  بها  الطائفة  تعدُّ  ساعة،   48 قبل  امليتة  الحضنة  من   %95 من  أكثر  إزالة  تمت  إذا   

الجينات  التي تستغرق فرتة أطول من ذلك فهي ربما تحتوي عىل  الطوائف  أما  املقاومة، 

الوراثية املسؤولة عن هذه الصفة، ولكنها ال تظهر بوضوح.

وقد اعرتض Liebig يف عام 1997م وأيضاً Eischen يف عام 1997م عىل هذه الطريقة يف - 4

حالة استخدامها الختبار مدى مقاومة النحل لنوعي الحلم الفاروا واآلسيوي، ألنها ال تقيس 

قدرة النحل املقاوم عىل البحث عن الحضنة املصابة وإحداث الرضر بالفاروا، إال أن هناك 

كثريين ممن يفضلون الطريقة السابقة؛ ألنها جيدة وموفرة للوقت وسهلة التطبيق، إذ يمكن 

أن يقوم 4 أفراد بفحص واختبار 250 طائفة يف نحو 8 ساعات.

  أ                                                        ب                                                       جـ

شكل )8-2(: قياس سلوك اإلزالة كعامل ملقاومة النحل ألمراض الحضنة وتوضح الصورة:

أ- قطع جزء من الحضنة املقفلة أبعاده 5×5 سم ليتم وضعه يف الفريزر ملدة 24 ساعة لقتل العذارى

ب - إعادة تثبيت الجزء املعامل من الحضنة واملحتوي عىل العذارى امليتة بالتجميد إىل مكانه يف القرص

ج- بعد 48 ساعة من املعاملة وقد قامت الشغاالت املقاومة برفع أغطية الحضنة وإزالة العذارى امليتة 

ثانيًا: طريقة التجميد باستخدام النيتروجين السائل

حضة  قرص  من  محدد  جزء  يف  املبارش  بالتجميد  العذارى  قتل  فيها  يتم  الطريقة  هذه 

الطائفة املراد اختبارها وذلك باستخدام النرتوجني السائل.

 وقد أجرى Reuter and Spivak يف عام 2005م هذه الطريقة )شكل 8-3: أ- و( عىل النحو اآلتي:
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يتم اختيار قرص حضنة من الطائفة املراد اختبارها، ليحتوي عىل مساحة مستديره من . 1

الحضنة املقفلة ال يقل قطرها عن 3 بوصة وال تحتوي عىل أكثر من 30 عيناً مفتوحة.

يوضع القرص عىل صندوق خلية فارغ بحيث يكون يف وضع أفقي. . 2

تستخدم اسطوانة من البالستيك مفتوحة الطرفني بقطر 3 بوصات وطول 4 بوصات عىل . 3

األقل، توضع االسطوانة عىل املساحة املحددة من الحضنة املقفلة، ثم الضغط حتى تتعمق 

حافة االسطوانة يف القرص ُمحددًة الجزء الذي سيتم معاملته )شكل 8-3 : أ(.

يتم تسجيل عدد العيون املقتوحة يف املنطقة املحددة.. 4

ُيصب نحو 60-80 ملل من النرتوجني السائل يف االسطوانة عىل الحضنة املقفلة وتركة حتى . 5

يتبخر وذلك خالل 3-5 دقائق )شكل 8-3: ب-ج(.

إىل . 6 القرص  يعاد  بعدها  املعاملة،  واملساحة  القرص  لتحديد  اإلطار  قمة  توضع عالمة عىل 

خليته ويوضع يف منتصف عش الحضنة )شكل 8-3 : د(.

داخل . 7 املتبقية  املغلقة  العيون  عدد  ويسجل  املعاملة،  من  ساعة   48 بعد  القرص  يفحص 

الدائرة املعاملة، وتحسب نسبة اإلزالة )شكل 8-3: هـ- و(.

وبصفة عامة تتميز هذه الطريقة بأنها أسهل يف التطبيق وأقل إرضاراً بقرص الحضنة 

املخترب وأقل تكلفًة عن السابقة والتي يتم فيها قطع، وتجميد، ثم إعادة تثبيت الجزء من الحضنة 

املعاملة.

وجدير بالذكر أن الطائفة التي يتم تغيري ملكاتها ال تخضع لالختبار إال بعد مرور 8-6 

امللكة  نسل  من  املختربة  الخلية  يف  املوجودة  الشغاالت  أن  من  للتأكد  امللكة  تغيري  بعد  أسابيع 

الجديدة.  
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أ- ضغط االسطوانة عىل مساحة محددة من الحضنة املقفلة

ب- صب النيرتوجني السائل ىف االسطوانة

ج- االنتظار حتى تمام تبخر النيرتوجني السائل
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د- وضع القرص املعامل بمنطقة عش الحضنة للطائفة املراد إختبارها

هـ                                                                و

املنطقة املعاملة بعد 48 ساعة من املعاملة

هـ - ىف طائفة مقاومة حيث أزالت الشغاالت أكثر من 95% من الريقات امليتة

و- ىف طائفة ال تمتلك صفة املقاومة

شكل )8-3: أ- و(: خطوات الكشف عن سلوك اإلزالة يف حضنة ميتة بالتجميد باستخدام النرتوجني السائل 
)Reuter and Spivak, 2005 نقالً عن(
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2 . Grooming behavior سلوك التنظيف

أول من الحظ هذا السلوك هو Peng يف عام 1987م يف النحل اآلسيوي كصفة مميزة له 

يف مقاومة حلم الفاروا.

فرته  تقيض  التي  للطفيليات  النحل  مقاومة  عىل  تساعد  وراثية  صفة  التنظيف  وسلوك 

تخليص  من  السلوك  هذا  بواسطة  للنحل  ويمكن  الجسم.  عىل  خارجياً  منها  جزءاً  أو  حياتها 

أجسامها  بتنظيف  املقاومة  الشغاالت  قيام  خالل  من  عليه  املوجود  املتطفل  الحلم  من  جسمه 

تقوم  الذاتي Autogrooming )شكل 8-4( حيث  بالتنظيف  ما يعرف  أرجلها وهو  بواسطة 

الشغالة بتمشيط منطقة الرأس باستخدام األرجل األمامية واألرجل الوسطى تمشط بها منطقة 

الصدر أما األرجل الخلفية فتمشط بها منطقة البطن. كما يمكن أن يتم تنظيف جسم الشغالة 

Allogroom-  بالتعاون مع شغالة أخرى أو أكثر وهو ما يعرف بالتنظيف الجماعي أو املشرتك

ing )شكل 8-5( حيث تقوم كل منهم بتنظيف جسم األخرى بواسطة الفكوك وخاصة منطقة 

برقصة  الشغالة  وتقوم  بنفسها،  تنظيفها  الشغالة  تستطيع  ال  والتي  األجنحة  وقواعد  الخرص 

تعرف برقصة التنظيف لجذب انتباه الشغاالت األخرى للمشاركة يف سلوك التنظيف الجماعي، 

وغالباً ما ينتهي هذا السلوك بإحداث تشوهات بالحلم.

 Buchler الحظ  وقد  الفاروا،  لحلم  النحل  مقاومة  يف  كبرياً  دوراً  التنظيف  سلوك  يؤدي 

يف عام 1992م ظهور هذا السلوك يف النحل اآلسيوي بدرجة أكرب عنها يف النحل الغربي، كما 

أن  عام 1992م  يف   Ruttner and Hanel وأيضاً  عام 1992م  يف   Moosbekhofer أوضح 

النحل اآلسيوي املقاوم للفاروا أكثر قدرة عىل إحداث تشوهات بجسم الحلم يف أثناء قيام النحل 

بتنظيف الجسم، إذ  يقوم بقرض أرجل الفاروا، التي حدث بها تحورات مورفولوجية تمكنها 

من االلتصاق الشديد بالعائل عن طريق املمصات Suckers املوجودة يف نهاية الرسغ األقىص. 
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يشري السهم إىل شغالة تستخدم األرجل األمامية لتنظف منطقة الرأس

األرجل الوسطي تنظف منطقة الصدر

األرجل الخلفية تنظف منطقة البطن

Autogrooming شكل )8-4(: شغاالت تقوم بتنظيف أجسامها بأرجلها
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يف منتصف الصورة شغالة تؤدي رقصة التنظيف بينما تراقبها باقي الشغاالت

شغاالت تشرتك يف تنظيف أجسام بعضها بعضاً

امللكة محاطة بالشغاالت التي ترعاها وتنظف جسمها

Allogrooming شكل )8-5(: سلوك التنظيف الجماعى
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طرائق تقييم عامل المقاومة

توصل Hoffman يف عام 1993م إىل طريقة بسيطة يمكن بها اختبار وجود هذه الصفة 

يف طوائف النحل من عدمه، وتجرى عىل النحو اآلتي:

تستخدم أقفاص معملية خاصة ذات قاعدة سلكية، ويزود كل منها بقطعة من قرص عسل.أ. 

 نضع داخل كل قفص ملكة واحدة داخل قفص منفصل، ونحو 300 شغالة من الطائفة ب. 

املراد اختبارها.

يتم إحداث عدوى صناعية بإضافة 30 من إناث الحلم لكل قفص.ت. 

بعد مرور أسبوع من إحداث العدوى، يجمع الحلم الساقط من عىل النحل، والذي اليستطيع ث. 

النحل الوصول إليه من خالل القاعدة السلكية.

الفاروا ج.  أعداد  وتقدر  ميكروسكوبياً،  وتفحص  املتساقطة  الفاروا  حلم  إناث  أعداد  تقدر   

املشوهة ونوع التشوه الحادث لها.

3 . Inhibitory influence on fertility of female mites التأثير المثبط لخصوبة إناث الحلم

املختلفة يف درجة مقاومتها  النحل  الواضح بني سالالت  التباين  الدراسات  أظهر كثري من 

العائل، والتي تفقد  التغذية عىل دم  الناتجة من  العقيمة  الحلم  إناث  لنسبة  تبعاً  الفاروا  لحلم 

قدرتها عىل وضع البيض.

 ويف دراسة مقارنة بني ساللة النحل اآلسيوي والنحل الغربي قام بها Boot  وآخرون يف عام 

1996م وجدوا أن نسبة إناث الحلم العقيمة التي تغذت عىل هيموليمف يرقات النحل اآلسيوي 

املقاوم بلغت 90% من إناث الحلم بينما بلغت 20% يف حالة ساللة النحل الغربي.

كما توصل Harbo and Hoopingarner يف عامي 1995م و 1997م يف أمريكا إىل نتائج 
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مشابهة عند القيام بدراسة مقارنة بني طوائف النحل الغربي الحساسة وأخرى أظهرت مقاومة 

لحلم الفاروا، وأرجعوا التباين بني الطوائف إىل االختالف يف تركيب الهيموليمف والكمية املتاحة 

منه يف النحل يف وقت معني، والالزمة لتنظيم توالد الطفيل. 

وقد عزا الباحثون انخفاض خصوبة حلم الفاروا إىل األسباب اآلتية:

− انخفاض تركيز هرمون الشباب يف يرقات النحل اآلسيوي املقاوم بدرجة ال تكفي لتكوين 	

.)Hanel and Koeniger, 1986( املح يف بيض إناث الحلم

− 	 Fuchsيف عام 1992م و Rosenkranz and Strumer أوضحت الدراسات التي أجراها

يف عام 1994م عىل تغذية إناث الحلم عىل هيموليمف الطور الكامل من النحل املقاوم 

ولفرتة طويلة أن التأثري املناعى للهيموليمف أدى إىل إنتاج ذكور عقيمة من الحلم ليس 

لها القدرة عىل إخصاب اإلناث، وقد ال يسمح أيضاً بوصول اإلناث االبنة إىل مرحلة النضج 

كنتيجة لتأخر إناث الحلم األم يف وضع البيض.

طرائق تقييم عامل المقاومة:

هناك طرائق عدة لتحديد ما إذا كان للعائل تأثري يف خصوبة إناث الحلم من عدمه أهمها 

الطريقة التي أجراها Langenbach يف عام 1992م، وقام فيها باآلتى:

أ.     فحص عيون الحضنة وقت خروج النحل مرة كل 4 ساعات. 

ب.   تقدير أعداد وأطوار نسل الحلم الناتجة من كل عني سداسية )شكل 6-8(

جـ. حساب معدل التكاثر معرباً عنه بأعداد النسل لكل أم.

د.      إذا كان معدل التكاثر منخفضاً عن الطبيعي، فإن هذا النحل يمكنه مقاومة اإلصابة بالفاروا.
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أما الطريقة التي قام بها Boecking and Drescher يف عام 1993م فتتلخص يف تحديد 

أعداد النسل الناتجة عن األنثى الواحدة عن طريق عد جلود االنسالخ املوجودة يف العني السداسية 

الواحدة لحظة خروج النحل البالغ منها، وتعدُّ هذه الطريقة أكثر سهولة، ويمكن االعتماد عليها 

أكثر من السابقة.

شكل )8-6(: فحص عيون الحضنة وتقدير أعداد نسل الفاروا املوجودة بالعني 

 .4Duration of postcapping stage  مدة طور الحضنة المغطاة 

يتأثر مجموع أعداد الحلم يف األنواع التي تتكاثر وتتضاعف يف حضنة النحل املغلقة تبعاً 

لطول فرتة طور الحضنة املغطاة، والتي تؤثر بدورها يف معدالت تكاثر الحلم بدرجة كبرية، إذ 

 Harbo يف عام 1990م و  Buchler and Drescher إن نتائج الدراسات الكثرية التي أجراها

يف عام 1993م و Bienefeld  يف عام 1996م و Wilde وآخرون يف عام 1997م أشارت إىل 

وجود عالقة موجبة بني مجموع أعداد الحلم بالطائفة ومدة  طور الحضنة املغطاة يف النحل.

وعند حساب معدل تكاثر الحلم يف النحل الغربي، والذي تبلغ مدة طور الحضنة املغطاة له 

12 يوماً وجد أنه 2,5 فرد/األم، حيث يخرج 2-3 فرد من النسل مع األم. يف حني أن مدة طور 

الحضنة املغطاة تستمر يف النحل األفريقي Apis millefera adonsoni لفرتة 11 يوماً، مما 

يسمح بإنتاج 1-2 فرد من النسل أى بمعدل تكاثر 1,5 فرد/األم. 
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ولتوضيح أهمية هذا العامل نستعرض اآلتي:

إذا فرضنا أن هناك أنثى من حلم الفاروا معدل تكاثرها 1,2 فرد/األم وأنثى أخرى لها 	 

معدل تكاثر 2,7 فرد/األم استمرتا يف التكاثر مدة 4 أشهر، فإن أعداد أفراد اإلناث الناتجة 

من نسلهما يكون 6 أفراد لألوىل، يف حني يكون هذا العدد 200 فرد للثانية.

الكاب 	  الفاروا يف نحل  أرجع Mortiz & Mautz يف عام 1990م، مقاومة اإلصابة بحلم 

Apis millefera capensis  إىل نقص مدة طور الحضنة املغطاة بمقدار 2,4 يوم عن 

.Apis millefera carnica مثيالتها يف النحل الكرنيويل

أشار Boecking and Drescher يف عام 1993م وBoecking and Ritter عام 1994م 	 

إىل حدوث انخفاض يف مجموع أعداد حلم الفاروا بمقدار 8,7% نتيجة لنقص مدة طور 

الحضنة املغطاة بمقدار ساعة واحدة.

وهناك عالقة عكسية وتتحكم فيها عوامل وراثية بني مدة طور ما قبل التعذر ومدة طور 

الحضنة املغطاة. ومن ثم، تهدف برامج تربية النحل املقاوم إىل انتخاب سالالت من نحل العسل 

تتميز بقرص مدة طور العذراء، وطول فرتة ما قبل التعذر، ومن ثم إعاقة توالد الحلم.

طرائق تقييم عامل المقاومة

ملعرفة مدى مقاومة النحل لإلصابة بحلم الفاروا والحلم اآلسيوي تمكن بعض الباحثون 

من تقدير مدة طور الحضنة املغطاة باتباع إحدى الطرائق اآلتية:

تقوم 	  الخلية  داخل  فيديو  كامريا  بتثبيت  عام 1990م  Buchler and Drescher يف  قام 

بتصوير قرص الحضنة عىل فرتات معينة خالل فرتة تغطية الحضنة، وأيضاً يف أثناء خروج 

الحرشات الكاملة للنحل ثم حساب مدة التعذر.

 كما لجأ Sammataro يف عام 1996م إىل تعليم العيون السداسية بعد مرور 5 أيام من 	 

وضع البيض، وذلك يف بداية القفل عليها، ثم تفحص مرة أخرى يف اليوم الحادي عرش من 

بداية القفل عند خروج الطور الكامل، ويحسب متوسط مدة طور الحضنة املغطاة. 
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 استخدم Bienefeld يف عام 1996م تقنية متقدمة تم فيها إخضاع كل عني من العيون 	 

السداسية املغلقة تحت الدراسة للمالحظة من خالل نظام دائرة من األشعة تحت الحمراء 

النحل من  أوقات خروج  النظام بجهاز كمبيوتر يقوم بتسجيل  ليتم ربط هذا   Infrared

العني السداسية عندما يحدث قطع لدائرة األشعة الحمراء. 

5 .Host attractiveness for female mites  جاذبية العائل للحلم

ُيعد االختالف يف جاذبية العائل من أهم العوامل املحددة ملقاومة النحل لإلصابة بالطفيليات، 

 Smmataro and إذ توجد عالقة موجبة بني جاذبية العائل للطفيل ونسبة اإلصابة. وقد فرس

Neddham يف عام 1996م إصابة حضنة الذكور بكل من حلم الفاروا والحلم اآلسيوي بدرجة 

أكرب من حضنة الشغاالت إىل زيادة جاذبية حضنة الذكور لنوعي الحلم.

وعادة ما يحتوي جليد العائل الحساس لإلصابة عىل مواد كيماوية معينة تعمل عىل جذب 

الطفيل إليه، وهذه املواد توجد برتكيز أقل يف العائل املقاوم. 

ولقد عزا بعض الباحثون انجذاب إناث حلم الفاروا إىل العمر الريقي الخامس يف النحل 

الحساس لإلصابة إىل وجود إسرتات بعض األحماض الدهنية )Trouiller et al., 1992( أو إىل 

مشتقات البنتان )Zetlmeist and Rosenkranz, 1994; De Guzman et al., 1995( يف 

جليد هذا العمر الريقي بالذات برتكيزات معينة.

كما أشار Sammataro يف عام 1996م إىل أن النحل األفريقي A. m. adonsni والنحل 

ألن  الفاروا؛  بحلم  إصابة  الغربي  النحل  سالالت  أقل  هما   A. m. mellifera األسود  األملاني 

يرقاتهما أقل جاذبية للحلم من يرقات باقى سالالت النحل الغربي.

 ولقد  الحظ Mohamed يف عام 1991م أن النحل البالغ الذي تعدى عمره 10 أيام ال 

النحل حديث الفقس والحساس  الهوائية املهاجرة، يف حني أن  اليه إناث حلم القصبات  تنتقل 

لإلصابة بالحلم يكون أكثر جاذبية لها. وقد عزا Gray & Page عام 1988م ذلك إىل احتواء 
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جليد النحل الصغري السن عىل املواد الهيدروكربونية الجاذبة إلناث الحلم، والتي تقل تدريجياً 

بتقدم النحل يف السن. 

طرائق تقييم عامل المقاومة

− قطع 	 تثبيت  يتم  وفيها  1989م،  عام  يف   Buchler بها  قام  التي  الطريقة  اتباع  يمكن 

متساوية من الحضنة السليمة املفتوحة، ومن العمر نفسه للسالالت املختلفة املختربة يف 

إطار واحد، ثم يوضع يف طائفة شديدة اإلصابة بالفاروا، وتقدر نسبة اإلصابة بالحلم يف 

كل منها بعد القفل عليها.

− ويمكن أيضاً اتباع الطريقة التي نفذها De Guzman وآخرون يف عام 1995م واملبنية 	

عىل الفكرة نفسها، فيتم فيها تطعيم 25 يرقة عمر 3 أيام من كل طائفة أو ساللة يراد 

اختبارها يف مركز قرص واحد. يوضع القرص بعد تعليم عيون الريقات املطعمة يف طائفة 

شديدة اإلصابة، ويتم فحصه بعد أسبوعني، وتقدر أعداد الحلم املوجود عىل كل عذراء.

ثانيًا : تربية نحل العسل المقاوم لألمراض والطفيليات وانتخاب

 Breeding and selecting honeybee resistant to diseases and parasites

ويمكن  الكروموسومات،  من  زوجاً   16 عىل  محمولة  جني  آالف   10 العسل  نحل  يمتلك 

بواسطة الهندسة الوراثية إدخال جينات جديدة بطريقة خاصة، وذلك إلنتاج سالالت من النحل 

مقاومة لفعل األمراض والطفيليات. 

وقد ُبذلت جهود كبرية  يف تنفيذ برامج الرتبية واالنتخاب إلنتاج سالالت من نحل العسل 

لها صفة تحمل ومقاومة األمراض والطفيليات، وكلل بعض هذه الجهود بالنجاح، وأمكن إنتاج 

سالالت مقاومة تمتلك عوامل املقاومة السابقة، وأصبحت متداولة اآلن بني مربي النحل يف أنحاء 

كثرية من العالم. ومازالت املحاوالت يف هذا املجال مستمرة، وكل نجاح يف املستقبل يعني فرصة 

أكرب يف الحد من استخدام الكيماويات يف برامج مكافحة األمراض. 
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لألمراض  املقاوم  النحل  تربية  مجال  يف  عليها  املتحصل  النتائج  ألهم  أمثلة  يأتي  وفيما 

والطفيليات:

 Buckfast bees يف عام 2000م من إنتاج ساللة نحل الباكفاست Brother Adam تمكن

املقاومة لحلم القصبات الهوائية، وهي ناتج من تهجني النحل اإليطايل  A. m. ligustica مع النحل 

األسود املحيل A.m. mellifera  و ساللة الباكفاست أفضل من النحل اإليطايل، لتميزها بالهدوء، 

ولكن يعاب عليها أنها ميالة بشدة إىل جمع الربوبوليس، كما أنها تنمو ببطء خالل موسم الربيع.

من خالل التعاون بني قسم الزراعة بالواليات املتحدة األمريكية )USDA( واملعهد الزراعي 

الفاروا  الكرنيويل مقاومة لحلم  النحل  ببلجراد بيوغسالفيا تم تنفيذ برنامج لرتبية ساللة من 

استمر من عام 1983م وملدة 6 سنوات. أثمر الربنامج عن إنتاج ساللة يوغسالفية أطلق عليها 

املتحدة األمريكية يف عام 1989م، وباختبارها  الواليات  إىل  أُدخلت  أسم ARS-Y-C-1 والتي 

ثبت تفوقها عىل السالالت املحلية املوجودة هناك يف مقاومة حلم الفاروا وأيضاً حلم القصبات 

.)Rinderer et al., 1993( الهوائية

 أوىل Wallner يف عام 1996م اهتماماً خاصاً لطوائف النحل الغربي التي أظهرت قدرة عىل 

مقاومة الفاروا وإحداث تشوهات يف جسمها عن طريق قرضها بفكوكها القوية، وهو ما أطلق 

عليه العامل القاتل للفاروا )Varroa Killer Factor )VKF. ومن خالل برنامج تربية استطاع 

زيادة هذا العامل الوراثي يف نحل العسل الغربي من 27% ليصل إىل 77% وأصبحت الطوائف 

الناتجة ال تحتاج إىل أي مكافحة كيماوية، إذ أظهرت قدرة عالية يف القضاء كليًة عىل مجموع 

الفاروا بالطائفة.

قام Wilde and Koeniger يف عام  1992م و Wilde وآخرون يف عام 1997م  بتنفيذ 

 A. m. وساللة النحل الكرنيويل  A. m. capensis برنامج تربية وانتخاب بني ساللة نحل الكاب

carnica وتبنّي أن الهجني الناتج كان أكثر مقاومة للفاروا من النحل الكرنيويل.
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قام Spivak يف جامعة مينيسوتا بالواليات املتحدة األمريكية بتطوير ساللة أُطلق عليها

أمراض  تجاة  الصحي  السلوك  من  عالية  بدرجة  تتميز    Minnesota Hygienic Italians

.)Spivak and Reuter, 2001( الحضنة مثل تعفن الحضنة األمريكي والحضنة الطباشريية

تمكن مربوا النحل بأوهايو بالواليات املتحدة األمريكية يف عام 2002م من إنتاج ساللتني 

Kar- واألخري من النحل الكرينويل Aurea Strain  إحداهما من النحل االيطايل تعرف باسم

أن  ثبت  وقد  منهما،  كل  كوردوفان Cordovan gene عىل  بإدخال جني  وذلك   nica Strain

يف  النشاط  مثل  للساللة  االقتصادية  الصفات  تأثر  عدم  مع  الفاروا  حلم  تتحمالن  الساللتني 

والهدوء                   التشتية  عيل  والقدرة  اللقاح  حبوب  وجمع  األمراض  ومقاومة  العسل  محصول  جمع 

.)Rinderer et al., 2010(

ومقاومة النحل ملرض أو طفيل معني ينتج عن واحد أو تركيبة معقدة لكثري من عوامل 

املقاومة الوراثية، وعىل ذلك، فإن تربية وانتخاب نحل ذي درجة عالية من املقاومة لكثري من 

األمراض أو اآلفات يمثل أمالً كبرياً يف املعركة املستمرة بني النحل وأعدائه من املسببات املرضية 

والطفيليات. 
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الفصل الثاني عشر

حماية النحل من التسمم بالمبيدات 
Protection of bees from pesticides poisoning

يعدُّ تسمم النحل باملبيدات من أكثر املخاطر التي تواجه صناعة النحل يف العالم، والتي قد 

تؤدي إىل فقد شديد يف طوائف نحل العسل بدرجة مقاربة أو قد تفوق ما تسببه بعض األمراض 

الخطرية املُعدية، التي تصيب طوائف النحل، ومما يزيد املشكلة تعقيداً أنه غالباً ما يحدث خطأ 

يف التشخيص نتيجة الخلط بينهم.

ولقد أصبح معظم القائمني عىل صناعة املبيدات الكيماوية وعىل مكافحة األمراض واآلفات 

والكائنات  املبيدات، وما تسببه من أرضار لإلنسان  الوعي بمخاطر هذه  عىل درجة كبرية من 

األخرى النافعة املوجودة بالبيئة.

 selective وهناك مساٍع مستمرة وجهود متزايدة للوصول إىل مبيدات ذات تأثري اختياري

pesticides، حتى تؤثر يف اآلفة املستهدفة دون غريها من الحرشات النافعة، وذلك من خالل 

طريقة استخدامها وطبيعتها الكيماوية.
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)Anderson and Atkins, 1968( بإجراء كثري من البحوث  وقد قام بعض الباحثني  

ولقد  العسل،  نحل  يف  املتداولة  املبيدات  من  كثري  تأثري  ملعرفة  والحقلية  املعملية  واالختبارات 

أسفرت الجهود املبذولة إىل تقسيم املبيدات حسب تأثريها السام يف النحل إىل ثالث مجموعات، 

هي:

 -1 Highly toxic pesticides مبيدات شديدة السمية 

إذ يؤدي  السارح،  النحل  املبارش يف  تأثريها  النحل ويظهر  الخطورة عىل  مبيدات شديدة 

تعرضه لها يف الحقول يف أثناء املعاملة إىل موته وعدم عودته إىل خالياه، كما أن متبقيات هذه 

املبيدات تظل فعالة فرتة طويلة بعد املعاملة، فيستمر تأثريها يف النحل. وتبلغ الجرعة املميتة 

إىل أقل من واحد ميكروجرام/نحلة ومن 
 
LD

50
لنصف عدد النحل املعرض لها، والتي تسمى 

أمثلة هذه املبيدات: ليندين، الدرين، دايلدرين، املركبات الزرنيخية، بارثيون، امليثيل بارثيون، 

ديازينون، سيفني والكلورودين. ولخطورة هذه املبيدات وتأثريها املميت عىل النحل، قامت كثري 

السعودية وإن كانت هناك مبيدات أخرى  العربية  اململكة  الدول بحظر استخدامها ومنها  من 

املالثيون،  مثل  النحل  يف  سام  تأثري  لها  الوقت  نفس  وىف  الجراد  ملكافحة  اململكة  ىف  تستخدم 

الفنرتوثيون والفيربونيل إال أن وزارة الزراعة ىف الدليل الذى أصدرته عام 2011م بشأن املبيدات 

الزراعية ىف اململكة العربية السعودية أوردت تحذير من استخدام مثل هذه املبيدات ىف املناطق 

القريبة من املناحل وتوجب اتخاذ االجراءات واالحتياطات التى تمنع وصولها اىل النحل ىف حالة 

استخدامها )وزارة الزراعة السعودية، 2011م(.

2 -Moderately  toxic pesticides مبيدات متوسطة السمية

تتسبب هذه املجموعة من املبيدات يف موت النحل السارح يف املسافة الواقعة بني منطقة 

الرسوح واملنحل، وتؤثر يف النحل، إذا تعرض لها مبارشًة يف أثناء املعاملة، أما تأثريها بعد ذلك 

ميكروجرام/نحلة ومن  لها من 100-1  النحل  عدد  لنصف  املميتة  الجرعة  وتراوح  فمحدود، 

امثلتها: توكسافني، أندرين،TEPP ،TDE، DDT وأيضاً فإن هذه املبيدات محظور استخدامها 

ىف اململكة. 
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3 - Relatively nontoxic pesticides  مبيدات غير سامة نسبيًا

وتسبب تلك املجموعة من املبيدات موت النحل، إذا تعرض لها مبارشة وقت املعاملة، وليس 

لها أي تأثري فيه بعد ذلك، وتبلغ الجرعة املميتة لنصف عدد النحل لها أكرب من 100 ميكروجرام/

أمثلتها مبيدات  النحل ومن  أماكن تواجد  نحلة. ويمكن استخدام مبيدات هذه املجموعة حول 

التوسيد،  ميثوبرين،  لثرين،  ومنها:  والعناكب  الحلم  ومبيدات  الفطرية،  واملبيدات  الحشائش، 

بريثرين،  ترتام،  ديملني،  فوسفكس،  النحاس،  كربيتات  دبرتكس،  كالثني،  نيكوتني،  كربيت، 

سيلكاجيل.

Symptoms األعراض

تختلف أعراض تسمم النحل باملبيدات باختالف تركيب املبيدات التي يتعرض لها، والتي 

يلخصها الجدول اآلتي:
جدول )3(: األعراض التي تظهر عىل النحل نتيجة التسمم باملبيدات

أعراض التسمم عىل النحل مجاميع املبيدات

قيء– ارتباك – كسل – امتداد البطن –  محاوالت غريبة لتنظيف 

الجسم – تمايل – شلل ثم موت يف النهاية. األجنحة عادة ما تكون 

مبتعدة عن الجسم ولكنها تظل متصلة ببعضها.

نسبة كبرية من النحل املسمم تموت بجوار خالياها عقب عودتها 

من الحقل أو عىل أرضية الخلية )شكل1-9(.

املبيدات العضوية 

الفسفورية

Organophosphorous

خلف  جرها  مع  الخلفية  األرجل  ارتعاش   – طبيعي  غري  تحرك 

الجسم كما لو كانت مشلولة – األجنحة مبتعدة عن الجسم ولكنها 

تظل متصله ببعضها. 

نسبة كبرية من النحل املسمم تموت بالحقل وأيضا بجوار خالياها 

أو عىل أرضية الخلية.

املبيدات الكلورونية

 Chlorinated

hydrocarbons
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رشاسة –  تحرك غري طبيعي– عدم القدرة عىل الطريان – سكون 
– احتضار – موت.

عن  امللكة  تتوقف  ما  وغالباً  بالخلية  يموت  املسمم  النحل  معظم 
وضع البيض وتقوم الشغاالت املنزلية بإحاللها.

املبيدات الكاربماتية

Carbmate

نفس أعراض التسمم باملبيدات الكلورونية، ولكن تكون مصحوبة 
الحال  هو  كما  تماماً  الهضمية  القناة  يف  املوجودة  املواد  بتقيوء 

بالنسبة للمبيدات الفسفورية العضوية.

معظم النحل املسمم يموت بجوار خالياه أو عىل أرضية الخلية.

املبيدات النرتوفينولية

Dinitrophenyl

ربما يحدث قيء من املبيدات البريوثرويدية ذات السمية العالية – 
ويكون مصحوباً بحركة غري طبيعية – عدم القدرة عىل الطريان 
– سكون – شلل – احتضار – النحل املسمم يموت يف املسافة بني 

منطقة الرسوح والخلية.

املبيدات النباتية

Botanical

شكل )9-1(: أعداد كبرية من النحل امليت املسمم باملبيدات أ- عىل قاعدة الخلية الحديثة 

ب- وأسفل األقراص يف الخاليا البلدية
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 Damage  األضرار

تؤدى املركبات شديدة السمية إىل فقد نحو نصف قوة الطائفة خالل يوم أو يومني نتيجة - 1

ملوت أعداد كبرية من النحل السارح foragers مبارشًة عقب التعرض للمبيد أو خالل فرتة 

النحل  أعداد  يف  وملحوظ  رسيع  انخفاض  إىل  هذا  يؤدى  الخلية.  إىل  العودة  وقبل  بسيطة 

بالطائفة، الذي قد يرتتب عليه موت الحضنة بسبب الجوع والربودة. وقد تستطيع امللكة 

من  الطوائف  هذه  إنتاج  ولكن  الحضنة،  تأثر  عدم  حالة  يف  النحل  يف  الفقد  هذا  تعويض 

العسل يكون ضعيفاً يف نهاية املوسم.

خليته، - 2 إىل  بها  يرجع  قد  فإنه  السمية،  متوسطة  ملبيدات  السارح  النحل  تعرض  حالة  يف 

فتموت الشغاالت يف أثناء عملية إنضاج الرحيق وتحويله إىل عسل، وتشاهد الشغاالت امليتة 

داخل الخلية وخارجها وعىل لوحة الطريان )شكل 2-9(.

نتيجة التغذية عىل حبوب لقاح ملوثة باملبيدات سبق جمعها وتخزينها داخل الخاليا قد 

تحدث للحضنة أرضار كبرية ويموت معظمها، كما أن النحل الحاضن Nurse bees يموت أيضاً 

يف أثناء إعداده لغذاء الريقات.

 Spraying ًعما لو استعملت رشا  Dustingًويزداد الرضر يف حالة استخدام املبيدات تعفريا

ألن مساحيق التعفري يمكن أن تنترش بواسطة الرياح، وتدخل إىل الخاليا، كما أن الشغاالت 

تحملها إىل خالياها عىل الشعريات املغطية للجسم.

شكل )9-2(: أعداد كبرية من النحل امليت بفعل املبيدات أمام الخلية
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 Reducing poisoning hazards اإلقالل من مخاطر المبيدات

تنظيم  خالل  من  الكيماوية  للمبيدات  النحل  تعرض  من  الناتجة  املخاطر  من  اإلقالل  يمكن 

العالقة بني القائمني بمكافحة اآلفات أو املزارعني من جهة وبني مربي النحل من جهة أخرى، 

ليتم التعاون فيما بينهم عىل النحو اآلتي:

االحتياطات التي يجب على القائمين بالمكافحة اتباعها

اتباع برنامج مكافحة متكاملة لآلفة ) Integrated Pest Management )IPM يراعى . 1

والطبيعية،  وامليكانيكية،  الحيوية،  املكافحة  مثل  األخرى،  املكافحة  إىل وسائل  اللجوء  فيه 

وغريها من الوسائل، عىل أن يكون استخدام املبيدات فيها كوسيلة للمكافحة أقل ما يمكن.

عند استخدام املبيدات يف برامج مكافحة اآلفات تكون األولية للمبيدات االختيارية أو الجهازية . (

أو املبيدات قليلة السمية للنحل.

استخدام مبيدات ذات أثر باٍق قليل، أو معدوم.. 3

أن يتم الرش باملبيدات يف األوقات التي يقل فيها نشاط رسوح النحل يف الحقول كاملعاملة يف . 4

الصباح الباكر أو بعد الغروب.

أن يكون استخدام املبيدات قبل مواسم التزهري، عىل أن يتم وقف استخدامها يف أثناء التزهري.. 5

الحد من انجراف املبيدات يف أثناء الرش بعيداً عن الحقول املعاملة، ووصولها إىل الطوائف . 6

باملناحل املجاورة أو تخللها إىل داخل الخاليا، وذلك باستخدام املبيدات رشاً وليس تعفرياً، 

وأن يكون الرش يدوياً باستخدام الرشاشات اليدوية أو املوتورات، وتجنب اللجوء إىل الرش 

املناطق  يف  مناحل  ،ووجود  صغرية  املنزرعة  املساحات  تكون  عندما  خصوصاً  بالطائرات 

القريبة منها )شكل 3-9(.

إضافة مواد طاردة  Repellants إىل املبيدات، لتعمل عىل إبعاد النحل عن الحقول املعاملة، . 	

وأن يستمر تأثريها فرتة يفقد فيها املبيد تأثريه السام يف النحل الجامع.
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عملية . 8 عىل  القائمون  يبلغ  بحيث  بينهما،  العالقة  وتنظيم  والنحال  املزارع  بني  التعاون 

التي  االحتياطات  التخاذ  ملناحلهم؛  املجاورة  الحقول  رش  بمواعيد  النحل  مربي  املكافحة 

تحول دون وصول املبيدات إىل طوائف مناحلهم أو رسوح النحل إىل هذه الحقول املعاملة 

باملبيدات.

أثناء تنفيذ . 9 توفري فنيني متخصصني يف مجال تربية النحل يف اإلدارات الزراعية، للمعاونة 

برامج املكافحة الكيماوية لآلفات، خصوصاً يف املناطق التي تشتهر برتبية النحل.

إصدار القوانني التي تمنع استعمال املبيدات الكيماوية عىل أشجار الفواكه يف أثناء تزهريها.  . 10

تنظيم ومراقبة تداول املبيدات حيث يجب تسجيل املبيدات الزراعية بعد اختبارها والتأكد من . 11

أن ليس لها تأثري ضار مبارش عىل اإلنسان والحيوان والبيئة وذلك قبل السماح باستخدامها 

واالتجار بها وتداولها.

التداول واالستخدام  إيضاح جميع االحتياطات والتحذيرات التي تتعلق باملبيدات املسجلة عند 

من قبل املزارعني.

شكل )9-3(: الرش اليدوي أفضل من استخدام الطائرات لإلقالل من انجراف املبيدات إىل املناحل القريبة

االحتياطات التي يجب على مربي النحل اتباعها لإلقالل من أضرار المبيدات

يجب أن يكون مربي النحل عىل قدر كاٍف من الدراية بعمليات املكافحة باملبيدات الكيماوية، - 1

التي سوف تتم يف املنطقة الواقع فيها منحله، من حيث نوعية املبيدات املستخدمة، ودرجة 
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سميتها، وتركيزها، ووقت االستخدام، وعدد مرات املعاملة، وفرتات التأثري الباقي لها حتى 

يتسنى له أخذ االحتياطات الالزمة لحماية طوائفه. 

يف حالة الرش بالطريان يجب وضع عالمات إرشادية مميزة عىل املناحل تكون ذات مدلول - 2

بني القائمني باملكافحة ومربي النحل يمكن بواسطتها معرفة أماكن املناحل وتفاديها )شكل 

 .)4-9

نقل الطوائف بعيداً عن أماكن املكافحة، خصوصاً إذا كان برنامج املكافحة يستلزم تكرار - 3

إليها الخاليا تبعد مسافة 3 كم عىل  التي تنقل  املعاملة ملرات متعددة، وأن تكون املنطقة 

األقل من منطقة املعاملة.

املبيدات - 4 كانت  إذا  تليها  التي  األيام  أو  الرش  أيام  يف  الحقول  إىل  الخروج  من  النحل  منع 

شديدة السمية، ولها أثر باٍق طويل. يف هذه الحالة يتم اإلغالق بإحدى الوسائل اآلتية:

أ- وضع حاجز سلكي عىل مدخل الخلية، فيمنع خروج النحل، عىل أن يتم ذلك قبل الرش 

بيوم، وأن يكون ذلك بعد الغروب وعودة الشغاالت من الرسوح )شكل9-5(، ويمكن تعزيز 

عملية اإلغالق، وذلك بإضافة صندوق علوي فارغ للتهوية، مع تزويد الطائفة بالغذاء واملاء 

الكافيني لها يف أثناء القفل عليها.

 ب- تغطية كل خلية بالكامل بقطعة من الخيش أو القماش قبل املعاملة باملبيدات مبارشة، 

عىل أن تبلل هذه القطعة باملاء وترك الخلية مغطاه مدة 24ساعة )شكل 6-9(.

وترتاوح الفرتة التي تظل الخاليا فيها مقفلة من 1-2 يوم يف حالة املبيدات قليلة السمية، 

ويمكن أن تزداد هذه الفرتة يف حالة املبيدات شديدة السمية لتصل من 4-5 أيام.

توفري مصدر ماء داخل املنحل لضمان عدم تلوث املاء باملبيدات.- 5

يراعى تسجيل املنحل لدى الجهة الزراعية املختصة يف املنطقة التي يقع بها، وتحديد مكان - 6

املنحل، مع وضع لوحة باملنحل تتوافر بها بيانات صاحب املنحل أو من يمكن االتصال به 

عند الحاجة مثل اسم صاحب املنحل، وعنوانه وأرقام الهواتف. 
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 شكل )9-4(: عالمة إرشادية توضح املنطقة املوجود بها املنحل لتفاديها عند رش املبيدات  

شكل )9-5(: وضع حاجز من السلك عىل مدخل الخلية ملنع خروج النحل وحمايته من تأثري املبيدات
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شكل )9-6(: تغطية الخلية بالقماش املبلل ملنع خروج الشغاالت وحمايتها من املبيدات 

معالجة الطوائف التي حدث بها تسمم بالمبيدات 

في الخاليا الحديثة

تنقل - 1 الخاليا،  داخل  الطوائف  إىل  املبيد  يصل  ولم  فقط  السارح  للنحل  الرضر  حدث  إذا 

املبيدات  كانت  إذا  خاصة  املعاملة،  الحقول  عن  بعيداً  جديد  مكان  إىل  املترضرة  الطوائف 

يف  الطوائف  بتغذية  يعتنى  أن  عىل  طويلة،  ملدة  باٍق  أثر  ولها  السمية،  شديدة  املستخدمة 

املكان الجديد لتعويض الفاقد من النحل.

تقوية الطوائف املترضرة باملنحل، واستبدال امللكة املسنة بأخرى صغرية السن بياضه؛ حتى - 2

لتأثري املبيدات، كما أن امللكة البياضة يمكنها تعويض  تكون الطوائف قوية وأكثر تحمالً 

الفاقد من النحل نتيجة للتسمم.

يف حالة وصول حبوب لقاح ملوثة باملبيد إىل الطائفة، ترفع األقراص املحتوية عىل حبوب - 3

اللقاح فقط وتغمر يف ماء مدة 24 ساعة، ثم تجفف يف مكان مظلل وفيه تهوية، فتنكمش 

حبوب اللقاح، ثم بالنقر عىل األقراص فوق قطعة من الورق تسقط حبوب اللقاح عىل الورقة 

ثم تطوى الورقة وتحرق. 
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في الخاليا البلدية

عامة  بصفة  ولكن  البلدية،  الخاليا  يف  املبيدات  بفعل  املترضرة  الطوائف  معاملة  يصعب 

النحل امليت منها، مع تقديم محلول  يمكن اإلقالل من األرضار، وذلك بتنظيف الخاليا وإزالة 

التغذية ومتابعة نشاط الخاليا.

احتمال تلوث العسل بالمبيدات

يف  املستخدمة  باملبيدات  العسل  تلوث  مدى  ملعرفة  أُجريت  التي  الدراسات  معظم  أثبتت 

مكافحة اآلفات أن حدوث التلوث يكون بدرجة بسيطة وبمعدالت أقل من املسموح بها عاملياً، 

وقد يرجع ذلك إىل األسباب اآلتية:

أ- موت معظم الشغاالت يف منطقة الرسوح املعاملة باملبيدات، وعدم عودتها إىل خالياها يف حالة 

املبيدات عالية السمية رسيعة التأثري.

ب-  إذا كان املبيد قليل السمية أو بطئ املفعول غالباً ما يحدث اآلتي:

تموت الشغاالت السارحة يف أثناء رحلة العودة إىل املنحل أو أمام الخاليا.	 

رائحتها 	  لتغري  الحارس  النحل  بواسطة  الخاليا  دخول  من  عودتها،  بعد  الشغاالت  ُتمنع 

بفعل املبيد. 

إذا دخلت الشغالة إىل الخلية بالرحيق املسمم، قد تموت يف أثناء إنضاج الرحيق، وتحويله 	 

إىل عسل.

فيها  يزداد  التي  املناطق  يف  العسل  من  بدالً  الطرود  إلنتاج  الطوائف  توجه  أن  وينصح 

التغذية  عىل  اإلعتماد  يتم  ثم،  ومن  طويلة،  فرتة  فيها  املعامالت  تستمر  أو  املبيدات  استخدام 

الصناعية بدرجة أكرب فيقل نشاط النحل يف الرسوح، فيقل تعرضه إىل أخطار املبيدات.
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 Colony Collapse Disorder )CCD( ظاهرة إنهيار طوائف النحل

يعاني نشاط تربية نحل العسل حالياً من ظاهرة تعرف بظاهرة إنهيار طوائف النحل والتى 

تحدث يف أنحاء كثرية من العالم وبصفة خاصة يف طوائف النحل الغربى  A. mellifera والتى 

النهاية اىل موت أعداد كبرية من الطوائف، وأكثر ما يميز هذه الظاهرة هو االختفاء  تؤدي ىف 

املفاجئ للشغاالت من الطوائف املترضرة ولذلك يطلق عليها أيضاً ظاهرة اختفاء النحل. ولقد 

سبق وأن تعرضت عملية تربية النحل يف كثري من الدول اىل مثل هذه الظاهرة عىل مر الزمان 

واالنهيار  مايو،  مرض  الربيعي،  التضاءل  االختفاء،  مرض  منها  مختلفة  أسماء  عليها  وأطلق 

 Colony Collapse Disorder  الخريفي  وأطلق عليها حديثاً متالزمة أنهيار طوائف النحل

Syndrome وذلك بالتزامن مع موت العديد من طوائف النحل الغربي يف أمريكا الشمالية أواخر 

عام 2006 وبداية عام 2007م )2(. ثم توالت التقارير الصادرة عن كثري من دول العالم تؤكد 

الربتغال، وأسبانيا  إيطاليا،  الظاهرة وبدرجة كبرية يف مناحل عديدة بها مثل  وجود مثل هذه 

وأيرلندا الشمالية )4( وكذلك سويرسا واملانيا وإن كانت بدرجة أقل.

أسباب حدوث الظاهرة

ال توجد أسباب مؤكدة وراء حدوث مثل هذه الظاهرة، ولكن هناك العديد من االجتهادات عن 

األسباب املحتملة وهي كالتايل:

- تعرض النحل للتسمم باملبيدات.

الشلل  وفريوس  والنوزيما،  الفاروا،  مثل  املختلفة  املرضية  املسببات  ببعض  النحل  إصابة   -

االرسائييل الحاد وأيضاً التالزم بني االصابة باألمراض الفريوسية والفطرية. 

- املمارسات التي يقوم بها النحالون وتساعد عىل نقل وانتشار املسببات املرضية مثل النحالة 

املرتحلة وتأجري الطوائف.

- استخدام املضادات الحيوية واملبيدات األكاروسية يف عالج طوائف النحل املصابة باألمراض.

- استخدام املحاصيل املعدلة وراثياً والتي ينتج عنها مواد تقلل من مناعة النحل.
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- تعدد مصادر التلوث البيئي مثل االشعاع الكهرومغاطييس، الغازات السامة واملخلفات الناتجة 

من املصانع واملعامل.

- عدم االهتمام بتغذية النحل يف األوقات التي تقل أو تنعدم فيها املصادر الغذائية من رحيق 

وحبوب اللقاح.

- تربية وانتخاب السالالت التجارية من النحل والذي يؤثر عىل التنوع البيئي.

السابق  االسباب  العالقة بني  أبحاث علمية واضحة تؤكد  أو  أدلة  أنه ال توجد  بالذكر  والجدير 

ذكرها وحدوث ظاهرة أنهيار الطوائف. 

  األعراض

هناك بعض األعراض التي تظهر يف الطوائف املضارة وهي كاآلتي: 

- االختفاء الكامل تقريباً للشغاالت من الطائفة مع عدم وجود نحل ميت عىل قواعد الخاليا أو 
حول الخلية.

- وجود حضنة مفتوحة يف األوقات التي تناسب امللكة يف وضع البيض مع وجود أعداد قليلة من 

الشغاالت صغرية السن والغري كافية لرعاية الحضنة.

- توفر الغذاء املخزن من عسل وحبوب اللقاح يف األوقات التي تتوفر فيها من السنة.

- عدم تعرض الطوائف املتأثرة لعملية الرسقة أو املهاجمة من آفات النحل مثل ديدان الشمع أو 

خنفساء الخلية أو النمل.

األمراض  أو  األجنحة  تشوه  أو  الشلل  مثل  باألمراض  النحل  إصابة  عىل  عدم وجود عالمات   -

األخرى التي تصيب النحل.

- وجود حضنة مغلقة غري منتظمة حيث توجد عيون فارغة بني العيون املغلقة.

هدوء النحل وعدم رشاسته. 
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الضرر

العالم  عىل مستوى  كبرياً  قلقاً  الطوائف  أعداد  الشديد يف  والخفض  النحل  اختفاء  تثري ظاهرة 

حيث أنها تمثل تهديداً لنشاط تربية النحل ال يمكن تجاهله خاصة فيما يخص تلقيح املحاصيل 

يساهم  والذي  للمزروعات  كملقح  النحل  يعتمد عىل  االنسان  غذاء  ُثلُث  بأن  العلم  مع  الزراعية 

بحوايل 26 مليار دوالر أمريكي يف االقتصاد العاملي.

وقد بلغت نسبة الخفض يف أعداد الطوائف املتاثرة يف دول العالم، وفقاً للتقارير الصادرة عنها 

يف السنوات املختلفة، اىل مستويات تسبب الكثري من القلق حيث بلغت هذه النسبة خالل عامي 

 2.4 من  أكثر  املنهارة  الطوائف  اعداد  وكانت  املتحدة  اململكة  يف   %30 نسبة  2008/2007م 

مليون طائفة، ويف املانيا وصلت نسبة الخفض اىل 40% ويف عام 2008م زادت هذه النسبة يف 

إيطاليا لتصل اىل 40-50%، بينما أوضح الحرص الذى أجرى يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

2011م وشمل 24 والية أن نسبة الفقد يف الطوائف بلغت %50 )20(.

وال شك أن التناقص املتنامي يف أعداد الطوائف يؤدي بدورة اىل انخفاض عملية تلقيح النباتات 

وكذلك االنتاج الزراعي.

الوقاية 

- املراقبة الواعية من قبل مربي النحل ورصد أي تدهور يحدث يف الطوائف مبكراً.

- إتباع عمليات النحالة والتي من شأنها حماية وتقوية الطوائف مثل التغذية، والتشتية وعالج 

اآلفات واألمراض التي تصيب النحل وتتسبب يف ضعفه وموته حتى ال تتعرض الطوائف لألنهيار.
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الفصل الثالث عشر

إعداد عينات النحل لتشخيص اإلصابة باألمراض والطفيليات 
والتسمم بالمبيدات

 Preparation of bee samples for diagnosis of diseases,
parasites and pesticides poisoning

أمراض نحل العسل والعالمات املميزة لها تعدُّ من أكثر األمور املربكة التي يواجهها مربو 

النحل من ذوي الخربة املتوسطة. والبد من اإلشارة إىل أن النحال يعدُّ خط الدفاع األول املسؤول 

عن حماية طوائفه من اإلصابة باألمراض والطفيليات املختلفة، وأن عملية التشخيص الخاطئ 

انتشار املرض إىل طوائف أخرى سليمة موجودة  النحال تمثل مشكلة كربى، ألنها تسبب  من 

باملنحل؛ مما يؤدي يف النهاية إىل:

 هالك معظم الطوائف باملنحل خاصة إذا كان املرض شديد الخطورة رسيع االنتشار.	 

منها 	  التخلص  أو  التكلفة،  عالية  واملعدات  األدوات  من  كثري  استخدام  عن  النحال  توقف 

مخافة تلوثها، وإسهامها يف انتشار املرض.  
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وبصفة عامة يمكن حماية املناحل من اإلصابة باألمراض باتباع طرائق للوقاية، والتي تكون 
يف الغالب هي خري من استعمال أساليب للعالج مثل:

− املحافظة عىل قوة الطوائف عىل مدار املوسم.	

−  تغيري امللكات املسنة أو املريضة، وإحالل أخرى سليمة حديثة السن بياضة.	

− تربية سالالت النحل املقاومة لإلصابة باألمراض والطفيليات.	

− رشاء طرود النحل من مصادر موثوق بها خالية من األمراض والطفيليات.	

− تجنب حدوث الرسقة والتوهان بني طوائف املنحل.	

− تجنب حدوث التطريد، أو الحصول عىل طرود ضالة من خارج منطقة املنحل وتسكينها يف 	
خاليا املنحل، قبل التأكد من خلوها من األمراض. 

− اتباع املمارسات الصحية يف املنحل بتجنب السلوك الخاطئ مثل:	

− إلقاء أو ترك األقراص الشمعية املستخرجة من الخاليا وغري املستخدمة باملنحل خارج 	
خالياها.

− األمراض 	 من  خلوها  من  التأكد  دون  باملنحل  املختلفة  الخاليا  بني  األقراص  تبادل 
والطفيليات املُعدية.

− انسكاب املحلول السكري يف املنحل يف أثناء القيام بعملية التغذية. 	

− استخدام أدوات نحالة ملوثة دون تعقيمها.	

− تبادل استخدام أدوات النحالة بني املناحل املختلفة .	

− تلوث األيدي واملعدات نتيجة هرس النحل يف أثناء التعامل مع الطوائف املختلفة باملنحل. 	

ومن القواعد املهمة التي يجب عىل النحال اإلملام بها هو تعلم كيفية التمييز بني الحضنة والنحل 
السليم وبني غريها من املصاب. 
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االختالفات في مظاهر الحضنة السليمة والحضنة المريضة

أواًل: المظهر العام للحضنة السليمة

تظهر الحضنة السليمة الطبيعية بمظهر عام منتظم بحيث تكون العيون املحتوية عىل 

الحضنة متجاورة ومرتاصة وال تضم فيما بينها عيون فارغة بكثرة أو تحتوي عىل يرقات أو 

عذارى ميتة، وهذا يدل بوضوح عىل جودة آداء امللكة وكفاءتها. كما ال توجد للحضنة السليمة 

رائحة غري طبيعية. تبدأ منطقة الحضنة من العيون املوجودة يف منتصف القرص ثم تتوسع يف 

صورة دائرة مركزية )شكل 10-1( حتى تمأل القرص كله. وفيما يأتي مظهر الحضنة السليمة 

املفتوحة واملغلقة:

شكل )10-1(: الحضنة املنتظمة تبدأ من منتصف القرص ثم االتساع يف صورة دائرة مركزية

مظهر الحضنة المفتوحة السليمة

 تحتوى الحضنة عىل اآلتى:

بيض يف منتصف قاعدة العني السداسية، بحيث تحتوى العني عىل بيضة واحدة )شكل2-10(.	 

يرقات متقاربة يف العمر ذات لون أبيض لؤلؤي المع ملتفة داخل العني السداسية عىل شكل 	 

حرف C )شكل 3-10(.

تحززات حلقات جسم الريقة واضحة )شكل 4-10(.	 
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شكل )10-2(: تضع امللكة بيضة واحدة يف منتصف قاعدة العني السداسية

الصورة عىل اليسار تمت فيها إزلة أجزاء من جدر العيون ليظهر وضع البيض يف قاعدة العني بوضوح

شكل )10-3(: يرقات بيضاء اللون نرضة المعة متماثلة يف العمر والريقة ملتفة داخل العني

C السداسية عىل شكل حرف 



أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف - التشخيص - العالج

225

شكل )10-4(: يرقة سليمة  تظهر بها تحززات حلقات الجسم

مظهر الحضنة المغلقة السليمة

أ.     أغطية الحضنة تكون محدبة ألعىل لونها كريمي أو بني فاتح، مع عدم حدوث تغري كبري يف 
       لونها وال توجد ثقوب بأغطية الحضنة )شكل 10-5 أ(.

املغلقـة  العيـون  بكثرة بني  أو مفتوحـة  فارغة  أي التوجـد عيـون  ب.  حضنة منتظمـة 

      )شكل 10-6 أ(.

ج.   عند إزالة األغطية تشاهد العذارى بلونها األبيض، الذي يتحول بالتدريج إىل اللون الداكن 

       وفقاً لدرجة نموها وتحولها إىل الطور الكامل، والعيون يف العذارى هي أول ما يتحول إىل 

       اللون الداكن )شكل 7-10(.
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ثانيًا: المظهر العام للحضنة المريضة

البني  إىل  غالباً  لونها  ويتغري  ملعانها  تفقد  املفتوحة  الحضنة  يف  امليتة  أو  املريضة  الريقات  أ-  

الغامق أو األسود )شكل 8-10(. 

ب- أحياناً عند سحب الريقة من العني السداسية بواسطة عود ثقاب تكون ذات قوام مخاطي 

لزج أو عىل شكل كيس. 

ج.  أغطية الحضنة املقفلة لينة ومقعرة نسبياً ألسفل ومثقبة )شكل 10-5 ب(.

د.   الحضنة املغلقة غري منتظمة مبقعة، حيث تظهر بينها عيون مفتوحة بكثرة، ملوت الريقات 
      وقيام النحل بإزالتها )شكل 10-6 ب(. 

هـ. تغيري لون غطاء الحضنة إىل اللون الغامق.

و.   قد يكون للريقات املصابة رائحة غري طبيعية حامضية أو عفنة كريهة حسب نوع املرض.

ز.     غالباً ما تحتوي العني السداسية عىل الريقات أو العذارى امليتة الجافة يف صورة قشور أو مومياوات.

أ                                                                                   ب

شكل )10-5(: حضنة مغلقة

أ-  سليمة وتظهر األغطية الشمعية محدبة ألعىل غري مثقبة

ب- مريضة واألغطية مقعرة ألسفل بها ثقوب غري منتظمة الحواف
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أ                                                                                    ب

شكل )10-6(: حضنة مغلقة 

سليمة منتظمة ومرتاصة بشكل جيد ال توجد بينها عيون مفتوحة بكثرة

مريضة مبقعة حيث تظهر العيون املقفلة متفرقة بينها عيون كثرية مفتوحة

شكل )10-7(: العذارى لونها أبيض يتحول تدريجياً إىل اللون الداكن بتقدم مراحل النمو
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شكل )10-8(: الريقات املريضة يتحول لونها من األبيض الالمع إىل البني ثم إىل األسود

مظهر النحل البالغ المريض

أ.    ارتعاش غري طبيعي لألجنحة والجسم.

ب.  انتفاخ البطن أو تمددها.

ج.   تربز النحل أحياناً داخل الخلية.

د.   تجمع النحل فوق قمة اإلطارات مع تحركة ببطأ.

هـ. تباعد األجنحة وعدم انتظام وضعها عىل الجسم.

و.  عدم قدرة النحل عىل الطريان وزحفه يف أغلب األحيان عىل األرض وتجمعه عىل 

      الحشائش وفوق سيقان النباتات بأعداد قد تصل أحياناً إىل أكثر من ألف نحلة. 

ز.   أحياناً يبدو النحل صغري الحجم ذو لون المع لسقوط شعر الجسم )شكل 9-10(.

ح.   قد يقوم النحل الحارس بمنع النحل املريض من دخول خالياه الختالف مظهره.

ط.  وجود نحل ميت بأعداد كبرية أمام الخلية أو عىل لوحة الطريان.
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أ                                                                            ب
شكل )10-9(: شغاالت النحل

أ- سليمة جسمها مغطى بالشعر ولون الجسم ووضع األجنحة عىل الجسم طبيعي

ب- مريضة ذات لون المع واألجنحة مختزلة ووضعها عىل الجسم غري طبيعي

النحل  من  عينات  إرسال  خالل  من  دقيق  تشخيص  عىل  الحصول  النحل  ملربي  ويمكن 

املشتبه به أو أطواره إىل املختربات املنوطة بذلك يف الجامعات واملعاهد واملراكز البحثية وغريها 

النحل يف مراحل نموه  التي تصيب  األمراض والطفيليات  التي يمكنها تشخيص  الجهات،  من 

املختلفة.     

العينات التي يمكن ارسالها

هناك ثالث صور من العينات التي يمكن إرسالها إىل املختربات للتشخيص وفقاً للمرض 

املشتبه فيه كما هو موضح بجدول )4( وهي:

قطعة من قرص الحضنة تحتوي عىل حضنة مريضة أو ميتة أو مومياوات.- 1

النحل البالغ. - 2

الريقات ) املسحة أو املومياوات(.- 3
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جدول )4(: نوع العينة التي ُترسل إىل املخترب بناًء عىل املرض املشتبه فيه

نوع العينةاملرض املشتبه فيه

قطعة من قرص الحضنة املريضة )مفضل(	 مرض تعفن الحضنة األمريكي  

أو مسحة من الريقات	  مرض تعفن الحضنة األوروبي 

قطعة من قرص الحضنة املريضةمرض تكيس الحضنة

مومالريقات امليتة الجافة )املومياوات( من أو يف قطعة من مرض الحضنة الطباشريية
قرص الحضنة املريضة مرض تحجر الحضنة

مرض النوزيما

النحل البالغ

مرض الدوسنتاريا

مرض الفاروا

مرض األكارين

مرض الشلل

عليك االتصال عىل الفور بأحد اختصايص املناحل مرض غري معروف

أواًل: عينات قرص الحضنة

تناسب هذه الطريقة تشخيص األمراض البكتريية للحضنة، ومرض الحضنة الطباشريية 

وتحجر الحضنة ومرض تكيس الحضنة، ويمكن إعدادها عىل النحو اآلتى. 

سبق 1-  سكينة  باستخدام  10×10سم  نحو  أبعاده  الحضنة  قرص  من  مربع  جزء  قطع   

تسخينها بوضعها داخل املدخن لفرتة 5 دقائق، عىل أن تحتوي قطعة القرص عىل كثري من 

الريقات املريضة أو املشتبه يف إصابتها )شكل10-10(. 

 تجنب وجود عسل يف العينة.2- 

تغليف عينة القرص بمنشفة ورقية أو قطعة من ورق الصحف، مع تجنب استخدام أي مادة - 3

تمنع التهوية مثل ورق األملنيوم أو أكياس البالستيك، التي تسبب تكثف البخار، فيسبب هذا 
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نمو الفطريات أو تعفن العينة؛ مما يصعب معه إجراء التشخيص باملخترب. 

وضع عينة القرص يف صندوق من الورق املقوى، وغلف الصندوق بالورق، وال تقم بوضع - 4

العينة يف عبوة من البالستيك أو عبوة محكمة الغلق غري منفذة للهواء.

بعد االنتهاء من إعداد عينة القرص، يوضع السكني املستخدمة يف املدخن مرة أخرى ملنع - 5

انتشار املرض.

أرسال العينات إىل املخترب.- 6

بالعينة - 7 القرص مبارشًة إىل املخترب، فيجب االحتفاظ  املمكن إرسال عينة  إذا كان من غري 

طازجة، وذلك بحفظها يف املربد لحني إرسالها إىل املخترب.

شكل )10-10(: عينة من قطعة قرص الحضنة املريضة جاهزة  للتعبئة يف صندوق من الورق املقوى. 

ثانيًا: عينات النحل البالغ

أ - عينات النحل الحى

لتشخيص أمراض النحل البالغ يجب أخذ العينة من النحل الحي، إذ يسهل فحصها يف 



232

أمراض نحل العسل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعريف - التشخيص - العالج

املخترب عن العينة املأخوذة من النحل امليت، والتي من املمكن أن تكون قد تعرضت للتحلل، ومن 

ثم، يصعب فحصها، ومن جهة أخرى فهناك بعض األمراض التي يصعب تحديد اإلصابة بها يف 

عينة النحل امليت كما يف حالة اإلصابة بمرض الفاروا، ألن الحلم يهجر جسم النحل بعد موته. 

ويجب تجهيز العينة كما يأتي:

جمع عينة عشوائية من النحل البالغ تضم عىل األقل 50 نحلة حية من أحد األماكن اآلتـية:- 1

النحل الزاحف عىل األرض أمام الخلية.- 2

النحل العائد من الرسوح من عىل مدخل الخلية بعد غلقه لفرتة وجيزة.- 3

النحل املوجود عىل قمة اإلطارات داخل الخلية أو السطح الداخيل لغطاء الخلية.  - 4

توضع العينة يف وعاء جيد التهوية مثل برطمان من البالستيك مثقب الغطاء وإرسالها إىل - 5

املخترب بأرسع الوسائل املتاحة.

يمكن أيضاً وضع العينة التي تم جمعها يف قفص سفر امللكات أو أي عبوة أخرى مناسبة، - 6

مع تزويدها بكمية صغرية من الكاندي. ويجب أن يظل النحل عىل قيد الحياة حتى وصوله 

إىل املخترب. 

يمكن أيضاً جمع عينات من النحل الحي وحفظها يف كحول 70%، ولكن مثل هذه العينات - 7

يجب أال ُترسل عن طريق الربيد، بل يجب تسليمها شخصياً إىل املخترب.

 ب - عينات النحل الميت

يف كثري من األحيان يكتشف النحال وجود املشكلة ولكن يف أوقات متأخرة بعد موت معظم 

أو كل النحل املوجود يف الخلية، ولكن يظل من املمكن جمع العينة من النحل امليت، برشط عدم 

تحلل النحل كليًة، إلجراء بعض الفحوصات يف املخترب ملعرفة السبب وراء حدوث املشكلة.

 ويتم جمع العينة ومعاملتها عىل النحو اآلتي:
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جمع نحو 50 نحلة من النحل امليت، التي لم يحدث لها جفاف تام بقدر اإلمكان.- 1

انقع النحل امليت يف كحول 50% مدة 5 دقائق، حيث يعمل الكحول عىل حفظ العينة من - 2

التحلل أثناء عملية النقل.

قم بتصفية الكحول، ثم ضع النحل يف كيس من البالستيك واقفله بإحكام، مع مراعاة تجنب - 3

حدوث نشع للكحول يف أثناء عملية النقل.

ثالثًا: عينات المسحات

تفضل هذه الطريقة يف حالة االشتباه يف اإلصابة باألمراض البكتريية مثل أمراض تعفن 

املرض  عالمات  عليها  تظهر  التي  الريقات  من  إعدادها  ويمكن  واألوروبي.  األمريكي  الحضنة 

بطريقة مبسطة وتكون العينة جاهزة للفحص املعمىل  باتباع الخطوات اآلتية:

 البدأ برشيحة زجاجية نظيفة وبعض عيدان الثقاب الخشبية.1- 

 وضع رقم عىل الرشيحة يدل عىل الخلية التي أُخذت منها العينة ورقم املنحل )إذا كان لدى 2- 

النحال  أكثر من منحل(، وذلك بواسطة قلم ذي حرب ثابت ال يزول باملاء.

املشتبه يف إصابتها، باالستعانة بعود 3-  الريقات  الحضنة خمس من   ترفع من عيون قرص 

ثقاب نظيف أو ملقط، ثم وضعها عىل الرشيحة الزجاجية )شكل 10-11 أ(.

ثم - 4 داخلها،  املوجود  اللبني  السائل  للحصول عىل  الثقاب  بواسطة عود  الريقات معاً  هرس 

تفرد الريقات عىل الرشيحة )شكل 10-11 ب(. 

 باستخدام جانب من عود الثقاب، يتم التخلص من املواد املتبقية بعد هرس الريقات وذلك 5- 

الرشيحة  عىل  اللبني  السائل  من  )فيلم(  رقيقة  مسحة  تاركًة  الرشيحة،  نهاية  إىل  بدفعها 

)شكل 10-11 ج(. 
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 للحد من انتشار املرض، يستخدم عود ثقاب جديد لكل عينة ويرتك يف الخلية عندما نفرغ 6- 

من استخدامه أو يتخلص منه بحرقه يف املدخن. 

 ترتك الرشيحة لتجف يف الهواء، من دون التعرض لضوء الشمس املبارش )شكل 10-11 د(. 7- 

التصاقها، 8-  إىل  إذ يؤدي ذلك  أو برشيحة أخرى،  الزجاجى  بالغطاء  الرشيحة   عدم تغطية 

وصعوبة إزالتها عند الفحص املخربي.

تغليف كل رشيحة عىل حدة بقطعة من ورق الحمام أو ورق الجرائد وللحماية توضع بني - 9

قطعتني من الورق املقوى قبل التغليف. 

يف حالة تفيش األمراض يف املناحل التجارية، يلزم تجهيز من 3-4 رشائح من الخلية الواحدة 

حتى تكون كافية للتشخيص، ألن من املمكن أن يكون هناك أكثر من مرض واحد يف الخلية، ومن 

ثم، فإن األمر يتطلب فحص عينات متعددة. 

شكل )10-11: أ- د(: طريقة إعداد عينة من محتويات الريقات

)أ(: رفع الريقات من القرص ووضعها عىل 

الرشيحة الزجاجية
)ب(: الريقات بعد هرسها بواسطة عود الثقاب

)د(: ترك الرشيحة وعليها مسحة رقيقة من السائل )ج(: إزالة مخلفات الريقات بعيداً عن الرشيحة
اللبنى للريقات حتى تجف
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االشتباه في حدوث تسمم بالمبيدات
النحل  قيام  عند  خصوصاً  املبيدات،  بفعل  كبرية  بأعداد  املوت  من  أحياناً  النحل  يعاني 

بالرسوح عىل النباتات املزهرة يف أثناء عملية الرش أو بعدها مبارشة. ويعدُّ موت النحل املفاجئ 

بأعداد كبرية أمام الخاليا املترضرة، خصوصاً إذا ما تم زيارة النحال ملنحله مبارشًة بعد التعرض 

للمبيدات، من أهم املظاهر التي تدل عىل تسمم النحل باملبيدات. 

العينات  تتضمن  أن  املبيدات، يجب  تأثري  بسبب  النحل  بحدوث موت  االشتباه  ويف حالة 

املرسلة للمخترب للفحص والتشخيص أيضاً عينة من العسل وحبوب اللقاح والشمع ليتم تحليلها، 

والتأكد من تلوثها باملبيدات من عدمه.       

إرسال العينات إلى المختبر وتسليمها

يجب االتصال باملخترب الذي سيتم فيه فحص العينات قبل إرسال أو تسليم العينات اليه 

لعمل الرتتيبات، والتأكد من إمكانية تسلم العينة عند وصولها إىل املخترب. 

ارفاق رسالة تتضمن بعض معلومات التي يجب توافرها عن طبيعة العينة، وما هي املشكلة، 

فضالً عن املعلومات اآلتية. 

− .تاريخ أخذ العينة. 	

− عدد الخاليا املصابة.	

− رقم الخلية املصابة املأخوذة منها العينة. 	

− عمر النحل املترضر )حضنة مفتوحة أم مقفلة، نحل بالغ صغري أم  كبري السن(.	

− أي مظهر غري عادي من حيث شكل، ولون أو وضع يرقات النحل امليتة )عىل سبيل املثال 	
الريقات ملتفه داخل العني عىل شكل حرف  Cأم  ممدودة(. 

− أي مظهر غري عادي يف النحل البالغ. 	

− هل ينتج عن الريقات امليته عند غمس عود الثقاب بها ثم سحبه خيط مطاطي؟ 	

− املستخدم يف 	 الثقاب  أو من عود  امليته  الحضنة  عادية، سواء من  رائحة غري  أي  ظهور 
سحب الريقات امليتة. 

− عنوان النحال وتفاصيل االتصال ووسائله )الهاتف، الفاكس، الربيد اإللكرتوني(. 	
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تم بحمد اهلل ،،،
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ثانيًا: المراجع األجنبية
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