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ما هو طفيل الفاروا؟
الفاروا طفيل خارجي من �أنواع الحلم يتغذى على �إمت�صا�ص دم الأطوار الغير الكاملة )اليرقات والعذارى(
والأطـوار الكامـلة لأفـراد طائفـة نحـل الع�سـل� .أول من �أكت�شفـه هـو العالـم �أودمــان عـام 1904م علــى النـحـل الهنـــدي
 Apis Ceranaوعــرفت بـــ  Varroa jacobsoniiوفــى عـام 1960م �إنتقـل الطفيـل �إلــى النحــل الغــربى
 .Apis Melliferaوقد اكت�شف وجوده في المملكة في عام 1987م .وفى عام 2000م �أعيد ت�سميته بوا�سطة العالمان
�أندر�سون وترومان الى .Varroa destructor

ما هو الفرق بين �أنثى وذكر طفيل الفاروا؟
الطور الكامل لأنثى حلم الفاروا كبيرة الحجم ن�سبياً عن الذكر ،ولها �أربعة �أزواج من الأرجل ،عر�ضها �أكبر من
طولها حيث يتراوح طولها من � 1.1إلى  1.2ملليمتر ويبلغ عر�ضها  1.6 –1.5ملليمتر ويمكن ر�ؤيتها بالعين المجردة
على النحل البالغ والأطوار الغير كاملة ،الج�سم مبطط من �أعلى �إلى �أ�سفل ذات لون بنى محمر )�شكل  . (1الذكر البالغ
�أ�صغر قلي ً
ال من الأنثى ذو ج�سم كروى و�أقل �صالبة وذو لون باهت والذكر ال يتغذى وطوله �أكبر من عر�ضه حيث يبلغ
طوله  0.95 –0.8ملليمتر وعر�ضه  0.93 –0.70ملليمتر )�شكل .(2
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�شكل ( :)1منظر ظهرى وبطنى لأنثى الفاروا
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�شكل(:)2ال�سهم ي�شير الى ذكر الفاروا

كيف يتكاثر طفيل الفاروا؟
-1

تعي�ش الإناث البالغة لحلم الفاروا على الأطوار الكاملة لنحل الع�سل فى المنطقة الغ�شائية بين حلقات

الج�سم البطنية ل�سهولة الح�صول على الغذاء بامت�صا�ص دم النحل وفي حالة �شدة الإ�صابة يمكن �أن يتواجد الطفيل
بين مناطق الج�سم المختلفة )الر�أ�س – ال�صدر – البطن �شكل .(3
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�شكل ( :)3حلم الفاروا على مناطق الج�سم المختلفة
للأفراد البالغة من نحل الع�سل

 -2تتغذى �أنثى الحلم على دم النحل البالغ عقب خروجها من العيون ال�سدا�سية للح�ضنة المغلقة عن طريق
عمل ثقب بوا�سطة �أجزاء فمها الثاقبة الما�صة فى الأغ�شية بين الحلقات .حيث تتغذى على النحل البالغ لمدة 13-4
يوما قبل ان تدخل عيون الح�ضنه.
 -3تترك الإناث البالغة الملقحة النحل البالغ وتدخل عيون الح�ضنة المفتوحة التي تحتوى على يرقات العمر
الخام�س قبل �أن يغطى عليها بوقت ق�صير )حوالي � 20ساعة( ويف�ضل طفيل الفاروا الدخول �إلى ح�ضنة الذكور عن
ح�ضنة ال�شغاالت )�شكل .(4

�شكل ( :)4يرقة ذكر نحل بالغة م�صابة بالفاروا
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 -4تتغذى �إناث الفاروا ،عقب �إغالق العيون ال�سدا�سية ،على دم طور ما قبل العذراء لمدة � 60ساعة ثم تبد�أ
فى و�ضع البي�ض حيث ت�ضع بي�ضه واحدة كل � 30ساعة ,تفق�س �أول بي�ضه عن ذكر بينما يفق�س باقي البي�ض عن �إناث
)�شكل .(5
 -5تنموا الإناث وت�صبح بالغة في خالل � 6أيام ثم يحدث التزاوج بين الذكر والأنثى الموجودة داخل العين
ال�سدا�سية المغلقة ثم يموت الذكر بعد التلقيح مبا�شرة )�شكل .(7&6
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تخرج �إناث الفاروا الملقحة متعلقة على ج�سم ال�شغالة او الذكر عند خروجهما من العين ال�سدا�سية ثم

تنتقل الى النحل الموجود بالطائفة )�شكل .(8

�شكل ( :)5ن�سل الفاروا داخل �أحد عيون الح�ضنة
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�شكل ( :)6المراحل المختلفة لتطور �أنثى حلم الفاروا
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�شكل (� :)7إناث الفاروا من مختلف الأعمار م�أخوذة من داخل عيون الح�ضنة

�شكل ( : )8دورة حياة طفيل الفاروا

وقد �أظهرت التجارب المعملية �أن:
•�إناث الفاروا يجب �أن تتغذى على دم اليرقات والعذراى قبل �أن تتمكن
من و�ضع البي�ض وثبت �أي�ضاً �أن �إناث الفاروا يمكنها �أن تعي�ش على دماء
النحل البالغ ولكن ال يمكنها ان ت�ضع البي�ض.

Ó

•كما �أن �إناث الفاروا تف�ضل ح�ضنة الذكور عن ح�ضنة ال�شغاالت
)�شكل  ،(9بيوت الملكات نادراً ما ت�صاب بطفيل الفاروا و لكنها ت�صاب
فقط فى حالة العدوى الوبائية.
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�شكل ()9
يو�ضح حلم الفاروا على اليرقات الكاملة والعذراى لح�ضنة الذكور

ما هي طول فترة حياة الفاروا؟
تعي�ش �أنثى الفاروا من � 3 – 2شهور فى ف�صل ال�صيف .ولكن �أثناء ف�صل ال�شتاء او فى حالة غياب الح�ضنه تعي�ش
الفاروا فتره �أطول قد ت�صل من  5ـ � 8شهور تتغذى خاللهاعلى دم النحل البالغ .بينما ال ت�ستطيع العي�ش فتره طويلة
فى حالة غياب عائلها حيث تعي�ش �أيام قليلة ) 5 -1يوما(.
كيف تتطور الإ�صابة في طوائف نحل الع�سل؟
ترتبط �أعداد الفاروا بمراحل بناء الطائفة فتكون الأعداد قليلة في الربيع وتزداد تدريجيا بحيث ت�صل �أعدادها
�إلى �أكبر مايمكن في الخريف وال�صيف حيث تزداد �أعداد الفاروا في الأجيال المتعاقبة على �صورة متوالية هند�سية
من �1إلى �10إلى  1000ومع زيادة الأعداد يزداد ت�أثيرها على �أفراد النحل وت�ضعفها.

Ô

كيف تنت�شر الفاروا؟
تنت�شر الفاروا من طائفة الى طائفة �أخرى او من منحل الى منحل �أخر ب�إحدى او كل الطرق التالية:
�أو ً
ال :انت�شار الفاروا بين طوائف المنحل:

�	-1أثناء نقل �أقرا�ص الح�ضنه من طائفة م�صابه الى طائفة �أخري.
-2

عن طريق النحل ال�سارق.

-3

عن طريق �أدوات النحل.

-4

عن طريق دخول نحل م�صاب )�شغاالت وذكور( خاليا غير خالياه اثناء التوهان.

ثانيا :انت�شار الفاروا من منحل الى منحل:

�	-1أثناء نقل نحل م�صاب من مكان الى مكان �أخر.
-2

عن طريق ا�ستيراد طرود النحل المرزوم الم�صابة.

-3

عن طريق �شراء طرود نحل من مناحل م�صابه.

-4

عن طريق ا�ستيراد ملكات نحل م�صابه.

ماهى طرق ت�شخي�ص طفيل الفاروا؟
�أو ً
ال :ت�شخي�ص الفاروا على النحل البالغ:

 -1فح�ص النحل البالغ بالعين المجردة �أو عد�سة يدويه:
•يمكن م�شاهدة �إناث الحلم ب�شكلها المميز على النحل البالغ بالعين المجردة �أثناء فح�ص الخلية وذلك في
حالة الإ�صابة المرتفعة )�شكل .(10
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•يمكن �أخذ عينة من النحل البالغ حوالي � 200إلى  400نحلة و يتم فح�ص النحل بوا�سطة عد�سة يدوية.

!

�شكل (� :)10شغاالت النحل وتظهر الفاروا على �إحداها بو�ضوح

 -2طريقة الهز فى الكحول :%70
ت�ستخدم هذه الطريقة فى ت�شخي�ص الفاروا على النحل البالغ وهى من �أ�سهل الطرق للك�شف عن الإ�صابة وتقدير
ن�سبتها وذلك عن طريق الخطوات التالية:
�أ :طريقة الت�شخي�ص:

-1

يتم جمع حوالي  300نحلة من كل طائفة فى عبوات �سعة  125ملليمتر بها كحول  %70مع و�ضع قطعة من

الورق داخل البرطمان مكتوب عليها بيانات الطائفة بالقلم الر�صا�ص )رقم الطائفة – تاريخ �أخذ العينة – الخ(.
-2

تنقل العينات �إلى المعمل ثم تهز العبوات بقوة كل على حدة ثم تفرغ محتويات العبوات الى وعاء فارغ من

خالل �شبكة من ال�سلك مو�ضوعه �أعلى قطعة من قما�ش النايلون .ال�سلك لحجز النحل بينما تمر الفاروا من خالله
ويتم حجزها على قطعة القما�ش بينما ال�سائل )الكحول( �سيجمع فى وعاء �أ�سفل ال�سلك و القما�ش.
-3

يعاد هز النحل عدة مرات لحين الح�صول على كل الفاروا الموجودة على النحل مع عد الفاروا المت�ساقطة

على قطعة القما�ش فى كل مرة.
يمكن فى حالة الفح�ص الفورى �أن ي�ستخدم ماء م�ضاف اليه �صابون �سائل بدالً من الكحول في برطمان زجاجي
�سعة  250مل حيث تت�ساقط الفاروا في قاع البرطمان وتطفو ال�شغاالت على �سطح الماء فيمكن عد الفاروا.

Ö

ب :تقدير ن�سبة الإ�صابة:

يتم عد النحل و كذلك عد الفاروا المت�ساقطة ثم يق�سم عدد الفاروا على عدد النحل و ي�ضرب الناتج فى المائة
للح�صول على الن�سبة المئوية للإ�صابة.
مثال  :عدد الفاروا الكلى المجموع من �إحدى الطوائف  20فاروا و عدد النحل الكلى فى نف�س العينة  250نحلة.
الن�سبة المئوية للإ�صابة = . %8 = 100 x 250/20
 -3فح�ص مخلفات الخلية:
-1

يو�ضع فرخ من ورق عليه مادة ال�صقه على �أر�ضية الخلية.

-2

يو�ضع �شبكه من ال�سلك �أعلى الفرخ الال�صق لحماية النحل من المادة الال�صقه.

-3

يترك الفرخ فى الخلية لمدة � 48ساعة.

-4

ي�سحب الفرخ خارج الخلية ثم تفح�ص الفاروا المت�ساقطة ،والتي تموت موتا طبيعيا ،وبقايا الخلية �إما

بالعين المجردة او بعد�سة يدوية )�شكل .(11

�شكل ()11
قاعدة الخلية مزودة ب�شبكة من ال�سلك يوجد �أ�سفلها الفرخ الال�صق
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 -4ا�ستخدام المبيدات مثل الإبي�ستان والإبيجارد:
الإبيجارد عبارة عن منتج طبيعي من منتجات الثيمول فى �صورة جيل داخل عبوات مغلقه .وي�ؤثر على الفاروا �إما عن
طريق البخر او عن طريق التالم�س او بالتغذية عن طريق ابتالع جزء منه �أثناء محاولة النحل التخل�ص منه من الخلية
ت�ستخدم هذه الطريقة فى الك�شف عن طفيل الفاروا على النحل البالغ فى كل من الخاليا الحديثة
والخاليا البلدية ب�إتُباع الخطوات التالية:

• 	

تجهيز ورق به مادة ال�صقه بم�ساحة قاعدة الخلية الحديثة او بمقا�س ي�سمح له بالدخول في حالة الخاليا

البلدية.
• 	 يتم �إدخال الورق الال�صق داخل الخاليا والعيدان من باب الخلية او من الجزء الأمامي من العود بعد �إزالة
الغطاء الأمامي.
• 	

و�ضع طبق من مبيد الإيبجارد على قمم الأقرا�ص في الخاليا الحديثة وفي الجزء الأمامي في حالة العيدان

وفي حالة امتالء الجزء الأمامي بالأقرا�ص يو�ضع في الجزء الخلفي
• 	

يتم غلق مداخل الخاليا والعيدان بوا�سطة ورق جرائد او �إ�سفنج �أو قطعة قما�ش مبللة بعد ترجيع الأغطية.

• 	

بعد �ساعة تفتح مداخل الخاليا بنزع ورق الجرائد وقطع القما�ش المبلل و�إزالة الغطاء الأمامي للعيدان.

• 	

يتم �سحب الورق الال�صق من داخل الخاليا والت�أكد من محتويات الورق وعد ما عليه من فاروا مت�ساقطة.

• 	

قد ت�ستخدم �شرائط الإبي�ستان بدال من الإبيجارد وذلك بو�ضعها في منت�صف ع�ش الح�ضنة وتتبع الطريقة

ال�سابقة )�شكل.(12
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�شكل (� :)12إ�ستخدام �شرائط الإبي�ستان للك�شف عن الفاروا

ثاني ًا – ت�شخي�ص الفاروا داخل عيون الح�ضنة المغلقة:

-1

بوا�سطة ملقط تفتح الح�ضنة المقفولة )طور العذراء( خا�صة عذارى الذكور فى حالة وجودها �أو عذارى

ال�شغاالت ،و يجب فتح حوالي  100 -50عين لكل طائفه.
-2

يمكن م�شاهدة طفيل الفاروا ب�سهولة على ال�سطح الأبي�ض للعذارى.

-3

يتم �إخراج العذارى من العيون ال�سدا�سية ثم تفح�ص بقايا العين ال�سدا�سية التي �أخذت منها العذراء.

ومما يميز �إ�صابة الح�ضنة بالفاروا وجود الأطوار الكاملة والغير الكاملة للفاروا ب�شكلها المميز ويمكن م�شاهدتها
ب�سهولة حيث تكون عذارى النحل بي�ضاء اللون فى حين تظهر الفاروا بلون داكن )�شكل (13كما يمكن م�شاهدة ق�شور
بي�ضاء على جدر عيون الح�ضنة.
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�شكل ()13
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�إ�صابة �شديدة فى ح�ضنة الذكور وتظهر �إناث الفاروا باللون الداكن

كيف يمكنك فتح عيون الح�ضنه المقفولة وفح�ص العذارى؟
يمكن فتح عيون الح�ضنه المراد فح�صها وجمع العذارى ب�أحد الطرق الآتية:
�1 .1إزالة �أغطية العيون ال�شمعية بوا�سطة ملقط ثم جمع العذارى.
2 .2يمكن فتح عدد كبير من العيون ال�سدا�سية المغلقة ب�سهولة با�ستخدام �شوكة ك�شط حيث يتم فتح �أغطية
العيون ال�سدا�سية ثم رفع الح�ضنة والأغطية معاً.
كما يمكن رفع �أحد �أقرا�ص الح�ضنة المقفولة على و�شك خروج النحل منه ثم هز ما عليه من نحل ثم يو�ضع فى
ح�ضانة على درجة ْ 37م ثم تفح�ص الح�شرات الكاملة الخارجة وكذلك ما تبقى من ح�ضنه.
كيف تحدث الفاروا ال�ضرر لطوائف نحل الع�سل؟
تحدث الفاروا ال�ضرر لطوائف نحل الع�سل كمايلي:
1 .1عن طريق التغذية على دم عائلها ،وذلك عن طريق عمل ثقب فى الأغ�شية بين الحلقات وامت�صا�ص الدم
والزوائد الفمية للفاروا تحورت لأداء هذا الغر�ض .وينتج عن التغذية �ضعف عام لل�شغاالت او ظهور �أفراد
م�شوهه )�شكل .(14
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�شكل (� :)14أفراد م�شوهة نتيجة تغذية الفاروا على دم النحل

�	-2أثناء التغذية تقوم بنقل الم�سببات المر�ضية من النحل الم�صاب الى النحل ال�سليم مثل الأمرا�ض
الفيرو�سية والأمرا�ض الفطرية.
ماهو ال�ضرر الناجم عن الإ�صابة بطفيل الفاروا؟
�أوال :ت�أثير الفاروا على �أفراد طائفة النحل:

1 .1ظهور نحل م�شوه الأجنحة نتيجة لنقل الفاروا لمر�ض ت�شوه الأجنحة.
2 .2نق�ص وزن ال�شغاالت.
3 .3ق�صر عمر ال�شغاالت.
4 .4خف�ض مقاومة النحل للإ�صابة بالأمرا�ض.

ÎÑ

ثانيا :ت�أثير الفاروا على الطوائف:

1 .1موت عدد كبير من �أفراد الطائفة مما ي�ؤدى �إلى هالك الطائفة.
2 .2موت ن�سبه كبيره من الح�ضنه فى حالة الإ�صابة ال�شديدة وظهور الح�ضنه مثقبه )�شكل.(15
�3 .3إذا لم تعامل الطوائف ف�إنها �ستموت بالكامل.

�شكل ( :)15ح�ضنة مثقبة وغير منتظمة نتيجة الإ�صابة بالفاروا

!

ماهو دور الفاروا فى نقل الأمرا�ض؟
1 .1هناك عالقة بين ظهور مر�ض فيرو�س �شلل النحل الحاد والإ�صابة بطفيل الفاروا.
2 .2ينقل طفيل الفاروا مر�ض ت�شوه الأجنحة فى نحل الع�سل.
3 .3ينقل طفيل الفاروا مر�ض الأجنحة المعتمة.
ماهى �أعرا�ض الإ�صابة المميزة للفاروا؟
1 .1وجود نحل م�شوه الأجنحة والبطن والأرجل �أحيانا.
2 .2م�شاهدة الحلم ب�شكله المميز على �أج�سام النحل البالغ.
3 .3وجود بقع باهته او بنيه محمرة غامقة على العذارى البي�ضاء اللون.
4 .4تكون الح�ضنه مثقبه وغير منتظمة فى مظهرها.
�5 .5إلقاء اليرقات والعذارى خارج الخلية.
6 .6عدم قدرة النحل على الطيران.
7 .7وجود ق�شور لونها �أبي�ض عبارة عن براز الفاروا على جدران العيون ال�سدا�سية .
8 .8وجود نحل ميت �أمام مدخل الخلية.
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