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  سيئون– جامعة حضرموت –طبع يف وحدة الطبع باملراكز العلمية 

 سورة النحل

 حلِ أنِ اتّخِذِي مِنإِىل الن كب ى رأوحو
 ونعرِشا يمِمرِ وجالش مِنوتاً ويالِ ب٦٨(اجلِب (

تِ فَاسلُكيِ سبلَ ثُم   كُليِ مِن كُلِّ الثّمرا
 ختَلِفم ابرا شطُوهنمِن ب جخري بِّكِ ذُ لُالر

ألوانُه فِيهِ شِفَآء لّلناسِ إن يفِ ذَ لِك ألَيةَ لِّقَومٍ 
 ونتَفَكّر٦٩(ي( 
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ويعود تارخيهـا  ، تعد تربية النحل وإنتاج العسل من احلرف القدمية جداً يف اليمن         

احلياة االقتصـادية   ولقد إرتبط تاريخ النحالة اليمنية بإزدهار       . إىل القرن العاشر قبل امليالد      
. وكانت جتارة العسل حتتل املرتبة الرابعة يف إقتصاديات الـبالد    ، يف اليمن يف ذلك الوقت      

ويتمتع العسل  . وعىن اليمنيون بتربية النحل على إمتداد القرون املاضية وحىت وقتنا الراهن            
 .لعسل يف العامل حيث يعترب من أغلى أنواع ا، اليمين مبكانة مرموقة وشهرة جتارية كبرية 

إىل أن عدد طوائف النحل يف الـيمن        ) ٢٠٠٣(وتشري بيانات االحصاء الزراعي     
حيث وصلت حوايل أكثر    ، قد تضاعف حوايل ثالث مرات خالل السنوات العشر املاضية          

ويبلـغ  ،  طن سنوياً    ٥٠٠٠ويقدر إمجايل إنتاج اليمن من العسل حبوايل        ، من مليون طائفة    
 . طن ٣٥٠صدر وفقاً للبيانات الرمسية إمجايل العسل امل

اجم كثري من اآلفات حنل العسل وتقضي بعض هذه اآلفات على أعداد كـبرية              
ويعترب حلم الفـاروا مـن   . من النحل وقد تتسبب يف القضاء على طوائف مناحل بكاملها      

ت وهو متطفل خارجي يتغذى على دم األطوار الكاملة وكذلك الريقا         ، أخطر هذه اآلفات    
ويسبب أضراراً كبرية إذا أمهـل عالجـه        ) . ١٩٨٤،عبداللطيف وآخرون   ( والعذارى  

وقد أصابت هذه اآلفة حنل العسل املرىب       ) . ١٩٩٠، عبدالسالم  (تنتهي بدمار املنحل كلياً     
من طوائف النحل % ٢٠بالطريقة التقليدية واحلديثة على حد سواء وأبادت ما ال يقل عن            

 .من طوائف النحل املرباة يف خاليا تقليدية % ٥٠، يا حديثة املرىب حديثاً يف خال
عـام   Apis ceranaاكتشف حلم الفاروا متطفالً على حنل العسل اهلنـدي  

وقد مت وصفه وتسـميته      . Jacobson يف جزيرة جاوا بأندونيسيا من قبل العامل         ١٩٠٤
 واطلق عليـه مـؤخراً   Odemdns (Movus & Bruyn,1993)من قبل العامل 

وقد Varroa destructor     (Anderson and traeman 2000)اسم 
  أن الطفيل قد إنتقل إىل أوربا عرب روسيا حيث إنتشر بعد             (Borneck,1987)أوضح  

وتشري املصادر أن إسترياد النحل اهلندي لغرض الدراسات        ، ذلك يف معظم الدول األوربية      
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ـ             ل اىل طوائـف النحـل األوريب                  الوراثية هـو العامـل الـذي أدى اىل انتقـال الطفي
(Mobus & Bruyn,1993) .    وكان أو ظهور حللم الفاروا يف أوربـا يف االحتـاد

وقد مت تقدير احلركة الطبيعية     .  تلته بلغاريا يف بداية الستينات       ١٩٤٩السوفييت سابقاً سنة    
تنقلة أسرعت من هـذه      ميل يف السنة يف دول أوربا ولكن النحالة امل         ٦حللم الفاروا حبوايل    

حيـث مت يف    ، وكانت أمريكا اجلنوبية هي القارة التالية اليت أصيبت حبلم الفاروا           . احلركة  
 إسترياد حنل مصاب من اليابان وإدخاله إىل باراجواي ومت نقله بالصـدفة إىل              ١٩٧١سنة  

           وانتشر بعد ذلك إىل األرجنـتني وأوروجـواي وبوليفيـا وبـريو             ١٩٧٢الربازيل سنة   
  ) ١٩٩٨، األنصاري ( 

        ١٩٧٥وكان أول تسجيل للفاروا يف الوطن العريب يف أفريقيـا بتـونس سـنة               
 عندما مت إسـترياد  ١٩٧٥ودخل ودخل حلم الفاروا اىل ليبيا سنة     ) ١٩٩٨، األنصاري  ( 

 وكانـت أول )  ١٩٩٦، املـربوك  (  طائفة حنل من بلغاريا لدعم التنمية الزراعية         ٥٠٠٠
،  يف أحـد مناحـل الالذيقيـة    ١٩٧٩مشاهدة للفاروا على حنلة العسل السورية يف ربيع      

وثبـت وجـود    ) ١٩٩٨، حلوم وحاطوم    ( ١٩٨٢/١٩٨٣وإستفحلت اإلصابة يف عام     
 ١٩٩٦وانتشر بشكل وبائي عام     ) ١٩٩٨، الربيعي   (١٩٨٣حلم الفاروا يف األردن عام      

 يف أحد العينات الـواردة مـن        ١٩٨٥ ويف العراق شوهدت يف عام    ) ١٩٩٨، شحادة  (
 ١٩٨٧وسجل وجوده يف مصر يف ندينة العريش سنة         ،  ) ١٩٩٦، املشهداين  ( الرشيدية  

ويرجع ذلك اىل ريب امللكـات واسـتعمال   ، مث انتشر حبالة وبائية يف عدد من احملافظات    
ا يف الكويت عن    وانتشر طفيل الفارو  ) ١٩٩٨، عبد املنعم   ( نظام النحالة املرحتلة يف مصر      

 ) .١٩٩٨، اللميع (طريق طرود النحل املستورد من مصر 
أما يف اليمن فقد ظهرت اإلصابة فجأة يف حمافظة احملويت ومت مشاهدة الطفيـل يف     

، فـتح  (وذكـر  ، ) Hoppe ,1991(إحدى الطوائف املرباه يف خاليا الجنسـتروث  
 وصـلت اىل إدارات     أن اإلصابة قد ظهرت يف اليمن حسب الشـكاوى الـيت          ) ١٩٩٣

الزراعة يف املناطق املختلفة يف أواخر الثمانيات منتقلة إليها من مصـر واململكـة العربيـة                
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السعودية ومن احلبشة وجيبويت مع حركة شراء الطوائـف املربـاه يف اخلاليـا التقليديـة          
 .منخفضة السعر 

حتلـة واملتـاجرة    إن إنتشار الفاروا يرجع يف معظمه إىل إستعمال نظام النحالة املر          
وحلم الفاروا سريع االنتشار وينتقل مـن خليـة اىل   ، )Grobov ,1977(بالكلمات 

، أخرى ومن منحل اىل آخر وكذلك من منتطقة ألخرى بوسائل عدة منها حدوث التطريد               
ويلعب النحل السارح دوراً يف نشر اإلصابة كما        . تفشي ظاهرة السرقة بني طوائف النحل       

اســـــطة الـــــذكور أيضـــــاً                                                               ينتقـــــل الطفيـــــل بو 
)Konopacka & Muszynka,1987;Skowronek,1987. ( 

وتعترب الفاروا مصدر قلق للنحال اليمين وذلك بسبب حركة التنقـل الواسـعة             
ومتثل اخلاليـا   . خلاليا النحل من منطقة ألخرى سعياً وراء مصادر الرحيق وحبوب اللقاح            

التقليدية املنتشرة يف اليمن أحد املشاكل اليت تواجه النحال يف إكتشاف اإلصـابة مبكـراً               
 ) .١٩٩٦، خنبش وعباد . (باإلضافة اىل صعوبة إجراء طرق التقنية احليوية يف املكافحة 
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املناطق اليت فحصت يف احملافظات اليت مشلها املسح        إنتشار اإلصابة يف مجيع     ) ١(يبني جدول   

وتتركز اإلصابة حبلم الفاروا على احلضنة بشـكل        . ما عدا بعض املناطق يف حمافظة عدن        ، 
 فاروا لكل مائة عني سداسية يف     ٢١حيث بلغ أعلى متوسط هلا      ، أكرب مقارنة بالنحل البالغ     

إذ مل ، الفاروا لكل مائـة حنلـة بالغـة    بينما يالحظ تدين متوسط عدد ، إحدى مناطق تعز  
 فاروا فيما عدا منحلني يف تعز وأحد مناحل حمافظة صنعاء حيث وصـلت اىل               ٠,٥يتعدى  
ومتيز هذا املنحل باإلمهال الواضح وذلك بسبب قلة خـربة          ،  حنلة   ١٠٠ فاروا لكل    ٤,٥

 .النحال وعدم إداركه بأولويات تربية النحل 
لى معدل إلصابة احلضنة وكذلك النحل سجل يف حمافظة تعـز           كما يتبني من اجلدول أن أع     

وتأيت حمافظة حضرموت يف املرتبة الثانية يف معـدل إصـابة احلضـنة              ، ١,٧، % ١٩,٢
أما حمافظة صنعاء فتأيت يف املرتبة الثانية مـن         ، % ٧,٥مث حمافظة شبوة مبعدل     ، % ١١,٥

ل إلصابة احلضنة باإلضـافة إىل      وسجلت حمافظة عدن أقل معد    ، حيث إصابة النحل البالغ     
إن أسباب هذا اإلختالف يف إصابة الفاروا للمناحل        . خلو عينات النحل البالغ من الفاروا       

يعود إىل حركة التنقل الواسعة خلاليا النحل يف بعض املناطق وذلك سـعياً وراء مصـادر                 
لـى            الرحيق وحبوب اللقاح اليت تعد من الشـروط اهلامـة الـيت تشـجع الطوائـف ع             

 .تربية احلضنة 
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معدل نسبة إصابة طوائف حنل العسل حبلم الفاروا يف مناطق احملافظات اليت ) ٣(جدول 
 مشلها املسح 

مائة عني /متوسط عدد الفاروا
 سداسية

 مائة شغالة/متوسط عدد الفاروا
 احملافظة

منطقة
١ 

منطقة
٢ 

منطقة
٣ 

 املعدل
منطقة
١ 

منطقة
٢ 

منطقة
٣ 

املعد
 ل

 ١,٥ ٠,٠ ٤,٥ ٠,٠ ٣,٨ ٤,٥ ٥,٥ ١,٥ صنعاء
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٠ ١,٠ ٠,٠ عدن

 ٢١,٠ ١٦,٠ ٢٠,٥ تعز
١٩,
٢ 

١,٧ ١,٥ ٠,٥ ٣,٠ 

 ٠,٣ ٠,٠ ٠,٥ ٠,٥ ٧,٥ ٦,٠ ٩,٥ ٧,٠ شبوة
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٣,٣ ٣,٥ ٣,٠ ٣,٥ احملويت
حضرمو
 ت

٦,٥ ١١,٥ ١٦,٥ 
١١,
٥ 

٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ 

 ٠,٢ ٠,٠ ٠,٥ ٠,٠ ٥,٣ ٣,٥ ٥,٠ ٧,٥ احلديدة
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٦,٣ ٤,٥ ٤,٠ ١٠,٥ أبني
 ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠ ١,٠ ٢,٥ ٠,٥ ٤,٥ ٢,٥ حلج

 
كما إن كرب احليازات الفردية من طوائف حنل العسـل يـؤدي إىل            ، وبالتايل تكاثر الفاروا    

يـا املسـتعملة يف     العجز بالقيام بعملية املكافحة املتتابعة حللم الفاروا إضافة إىل نوعية اخلال          
 .التربية اليت تقف عائقاً أمامك النحال يف إمتام عملية املكافحة 

من النتائج املتحصل عليها يالحظ إرتفاع معدل نسبة اإلصابة يف بعض احملافظات اليت مشلها              
اال أن األضرار بطوائف النحل ال تصل اىل تلك الدرجة من اإلصابة يف كثري مـن                ، املسح  
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 ويعود ذلك إىل أن نسبة اإلصابة بالفاروا على حضنة الشغاالت أقل من فاروا              ،دول العامل   
ويتفق ذلك مع ما ذكره     ، مما يؤدي اىل تدين األضرار      ، واحدة يف العني السداسية الواحدة      

من أن تطفل فرد واحد من الفاروا على حضنة شغالة حنل العسـل             ) ١٩٩٨، االنصاري  (
أما وجود مخسة أفراد من الفاروا أو أكثـر علـى           ، % ٥٠يقلل من عمر الشغالة حبوايل      

وتعترب . حضنة الشغالة فإنه يؤدي إىل نقص وزن الشغالة باإلضافة حلدوث تشوهات عليها             
مـن أن   ) Isola,1987(معدالت اإلصابة للنحل البالغ خفيفة وهو يتفق مع ما ذكـره            

 . فاروا لكل مائة حنلة تعد إصابة خفيفة ٥ – ١وجود 
، ت احملافظات اليت مشلها املسح من حيث الكثافة العددية للفاروا يف العني السداسية              وتتفاو

قلة عدد العيون السداسية حلضنة الشغاالت اليت حتتوي على         ) ١(حيث يالحظ من الشكل     
من عدد العيون السداسية  % ٣,٦إذ التتعدى النسبة املئوية     ، مخسة أفراد من إناث الفاروا      

% ١,٣، % ٣,٦صر وجودها على حمافظيت شبوة وتعز حيـث كانـت    وقد إحن ، املصابة  
أما احملافظات اليت حتتوي طوائفها أربعة أفراد مـن إنـاث الفـاروا للعـني               . على التوايل   

بينما العيون السداسية اليت    ، تعز  ، احلديدة  ، شبوة  ، السداسية الواحدة فهي حمافظات أبني      
وا فتشمل احملافظات اليت مشلها املسح عدا حمـافظيت         حتتوي على ثالثة أفراد من إناث الفار      

بينما العيون السداسية احملتوية على أنثى واحدة من الفاروا فهي موجـودة يف             ، عدن وحلج   
 .مجيع احملافظات 

 :الكثافة العددية للفاروا على حنل العسل خالل أشهر السنة . ٢
وبزيادة مسـاحة   ، بدأ بأعداد قليلة    حيث ت ، أعداد الفاروا الكلية بالطائفة     ) ٢(يبني شكل   

 احلضنة املقفلة يزداد أعدادها وتبلغ أعلى معدل هلا خالل شهر أبريل عندما تصل مساحة 
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مث يبدأ منحىن الفاروا الكلي باإلخنفـاض عنـدما تبـدأ        ، احلضنة املقفلة إىل أعلى معدالا      
ويتضح من معامل اإلرتبـاط     . ة  مساحة احلضنة املقفلة بالنقصان خالل الثالثة أشهر األخري       
 . ٠,٩٢إذ بلغ معامل اإلرتباط     ، التأثري الواضح ملساحة احلضنة على أعداد الفاروا الكلية         

يالحـظ  ، وبالنظر إىل املنحىن اخلاص بكثافة الفاروا على النحل وعالقته مبساحة احلضـنة             
شـري معامـل    وي، التذبذب الواضح ألعداد الفاروا على النحل خالل أشـهر التجربـة            

 إىل ضعف تأثري مساحة احلضنة املقفلة على كثافة الفاروا على النحـل             r=0.21اإلرتباط
أما منحىن الكثافة العددية للفاروا على احلضنة فيتالزم مع منحىن مساحة احلضـنة             . البالغ  

وبالتحليل اإلحصائي يالحـظ    ، املقفلة خالل أشهر التجربة من حيث الزيادة أو النقصان          
 ) .r=0.94(ترابط معنوي واضح بينهما وجود 

وهـذا  ، وتشري النتائج أن ملساحة احلضنة املقفلة تأثرياً واضحاً على أعداد الفاروا بالطائفة             
يف أن زيادة جمتمع الفاروا يف طوائف حنل العسل يعتمد          ) Isola,1987(يتطابق مع نتائج    

ن زيادة مساحة احلضـنة يتبعـه       وتشري النتائج أيضاً إىل أ    . على طول موسم تربية احلضنة      
ويعود ذلك إىل دخـول اإلنـاث البالغةوالناضـجة    ، نقصان يف أعداد الفاروا على النحل   

وأن ، جنسياً إىل العيون السداسية اخلاصة باحلضنة وبالتايل يقل أعدادهاعلى النحل البـالغ             
العيون السداسـية   التفاوت يف أعداد الفاروا على النحل البالغ يعةد اىل أن الفاروا تدخل             

 . يوماً ٢٤بعد % ٩٠و ، بعد إثىن عشر يوماً % ٦٩بعد ستة أيام وتصل إىل نسبة 
أن التساقط الطبيعي للفاروا بلغ أدناه خالل شهر نـوفمرب ويـزداد   ) ٣(ويتضح من شكل   

وتشري املنحنيات  ، تدرجيياً ليصل إىل أعلى معدل له خالل شهر أبريل مث يعود إىل اإلخنفاض              
ة بالكثافة العددية للفاروا على احلضنة والنحل وكذلك الكلية أن معـدل التسـاقط        اخلاص

الطبيعي الشهري يتأثر بشكل واضح بأعداد الفاروا الكلية بالطائفة وكذلك بأعداد الفاروا            
أمـا تـأثري    .  على الترتيب    r (0.71,0.77(حيث كان معامل اإلرتباط     ، على احلضنة   

مقارنة بتأثري  ) r=0.48(نحل على التساقط الطبيعي فهو منخفض       أعداد الفاروا العالقة بال   
 .الفاروا املوجودة يف العيون السداسية للحضنة وكذلك الكلية 
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 ٣ومتثـل  ،  فـاروا  ٣ – ١أن العيون السداسية املصابة حتتوي من     ) ٤(ويتبني من الشكل    
بينمـا متثـل    % ٨,٣عني سداسية أقل نسبة مئوية للعيون السداسية املصابة مبعدل          /فاروا

أعداد العيون السداسية املصابة بعدد فاروا واحد النسبة العظمى حيـث كانـت مبعـدل               
أما معدل نسبة اإلصابة للعيون السداسية املصـابة بـإثنني فـاروا فكانـت                   ، %٧٩,٢
١٢,٥ % 

من النتائج املتحصل عليها يتبني إن ملساحة احلضنة املقفلة دوراً واضحاً يف حتديـد        
يالحظ أنه خالل األشهر ينـاير  ) ٢(وبالنظر إىل شكل ، د الفاروا يف العيون السداسية   أعدا
ويف تلك الفترة يالحظ    ،  أبريل تكون مساحة احلضنة املقفلة يف أعلى مستوياا          – فرباير   –

ويتدىن أعـداد الفـاروا     ، إرتفاع حمتوى العني السداسية املصابة من الفاروا إىل ثالثة أفراد           
 . فاروا يف بقية أشهر التجربة ٢ – ١دة يف العني السداسية بني املتواج
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املؤشرات ) ٢٠٠٢(لتحديد طبيعة العالقة بني حلم الفاروا والنحل اليمين درس خنبش 

 :التالية 
 .السلوك الصحي  .١
  مدة غلق العيون السداسية للشغاالت. 
  سلوك التنظيف.


 .ويقصد بالسلوك الصحي هو سرعة النحل يف التخلص من حضنة الشغاالت امليتة 
قتل مساحة من احلضنة املقفلة ودراسة قدرة النحل علـى فـتح            يف  فكرة  التلخصت  و

 :  التالية وذلك وفقاً للخطوات. العيون السداسية و إخراج احلضنة منها 
  ٢سـم ٢٥ضنة عند الغروب و ثقب مساحة  تم إخراج أحد األقراص احملتوية على احل      ي .١

 رفيعة وحددت  إبرةمن كل طائفة باستخدام     )  عني سداسية    ١٠٠( من احلضنة املقفلة    
 ) . املربع (  دبابيس وضعت على أركان املساحة أربعةمساحة احلضنة املثقبة باستخدام 

 .  قرص احلضنة اىل الطائفة يف الساعة السادسة مساء يعاد .٢
 ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم التايل مث كـل سـاعتني               األقراص تفحص .٣

 . وحساب نسبة تنظيف العيون املثقبة من احلضنة 
تم حساب الوقت الذي تستغرقه الطوائف يف إخراج مجيـع احلضـنة مـن العيـون      ي .٤

ــف    ــرعة التنظي ــا لس ــاميع تبع ــمت اىل جم ــذي قس ــة ال ــية املثقب                           السداس
) Sammataro,1996.  (  
        طوائف ممتازة وهي اليت تنظف العيون السداسية املثقبـة مـن احلضـنة خـالل              . أ  

 . ساعة ٢٤
 ٤٨طوائف جيدة وهي اليت تنظف العيون السداسية املثقبة من احلضنة خـالل             . ب  

 .ساعة 
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طوائف متوسطة وهي اليت تنظف العيون السداسية املثقبة مـن احلضـنة خـالل       . ج  
 .أسبوع 
طوائف ضعيفة وهي اليت تنظف العيون السداسية املثقبـة مـن احلضـنة خـالل       . د  

 .أسبوعني 
تم تقدير مسـتوى    يولدارسة العالقة بني السلوك الصحي واإلصابة حبلم الفاروا         

 : اإلصابة بالفاروا يف طوائف التجربة وفقا للخطوات التالية 
 عينات النحل يف زجاجات     وتوضع حلالنمع عينات من النحل واحلضنة من طوائف        جي .١

 الزجاجات  وترج كمية من املاء الساخن وقليال من مسحوق الصابون ،           إليها يضافو  
 دقائق لفصل الفاروا عن النحل مث رشحت حمتويات الزجاجات باسـتخدام            ٥حوايل  

 العملية ثالث مرات لضـمان فصـل مجيـع          وتكررمصفاة تسمح مبرور الفاروا فقط      
طائفـة   / ٢ سم٢٥تم اخذ قطعة من احلضنة مساحتها حوايل       ينحل كما   الفاروا عن ال  

من العيون السداسـية و     ) احلضنة  (  باستخراج األطوار غري الكاملة للنحل       وتفحص
 .  ما ا من فاروا وحساا تزال

أعداد حنل طوائف التجربة حبساب عدد األقراص املغطاة بالنحل من اجلـانبني و             ر  تقد .٢
 Bandpay and(    حنلة ١٥٠٠ل قرص مغطى من اجلانبني به افتراض أن     ك

Bahrami, 1989.( 
 كمية احلضنة املقفلة يف طوائف التجربة مبقياس خاص عبارة عن شرحية بالستيكية             تقدر .٣

 ٤٦٦,٧ من احلضنة حتتوي على      ٢ سم ١٠٠شفافة مقسمة اىل مربعات حيث أن كل        
 عني سداسية                  

  ) . ١٩٩٥خنبش ،   (  .٤
 : سبت أعداد الفاروا الكلية يف الطوائف باستخدام املعادالت التالية حت .٥
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عدد النحل  × عدد الفاروا يف عينة النحل      =      أعداد الفاروا على النحل     .    أ  

  بالطائفة
                                                            حجم عينة النحل 

 
كمية احلضنة  × عدد الفاروا يف عينة احلضنة      =  ا على احلضنة    عدد الفارو .   ب  

  بالطائفة
                                                          حجم عينة احلضنة 

 
 ب  + أ = إمجايل عدد الفاروا يف الطائفة .  ج 

 
ضـنة  أن نسبة تنظيف العيون السداسية احملتوية على احل       ) ١( تشري نتائج جدول    

 سـاعة مـن بـدء       ١٢امليتة يف طوائف التجربة حملافظات حضرموت ، حلج ، و اب بعد             
على الترتيب و ارتفعت اىل اكـرب مـن         % ٢٣,٤% ٣٤,٢،  % ٣٣,٤التجربة كانت   

الضعف يف مجيع طوائف التجربة خالل أربع ساعات وكانت أعلى نسبة تنظيـف للعيـون        
ت خالل الساعتني الثالثة عشرة و الرابعة عشـرة        السداسية احملتوية على احلضنة امليتة قد مت      

يف حمافظات حضرموت ،    % ١٣,٢،  % ٢٦,٤،  % ١٨,٤من بدء التجربة حيث بلغت      
حلج و اب على الترتيب تلتها نسبة التنظيف خالل الساعتني اخلامسة عشرة و السادسـة               

يف حمافظات حضرموت ، حلـج و       % ١٢,٦،  % ١٩,٨،  % ١٧,٢عشر حيث كانت    
لتوايل ، نسبة التنظيف يف الساعتني السابعة والثامنة عشرة كانـت متقاربـة يف              اب على ا  

يف حني كانـت متفاوتـة   % ١٣، % ١٢,٤طوائف التجربة يف احملافظات وتراوحت بني   
التجربة مبحافظة حلج    يف طوائف % ٥,٢خالل الساعتني التاسعة عشرة و العشرين فبلغت        
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 يف حمافظة اب وسجلت الطوائـف يف        %٩,٢يف حضرموت بينما وصلت اىل      % ٧,٨و  
 . اقل نسبة تنظيف ) بعد الساعة العشرين ( الساعات األخرية من انتهاء التجربة 
تشري اىل أن مجيع طوائف التجربة يف احملافظـات          ) ١( النتائج املدونة يف جدول     

ن  ساعة ويالحـظ أ ٣٦الثالث قد قامت بإخراج احلضنة امليتة من العيون السداسية خالل         
من طوائف التجربة قامت بإخراج مجيع احلضنة امليتة من العيون السداسية خـالل             % ٨٠
يف حمافظيت حلج وحضرموت أخرجت احلضنة امليتة من العيون         .  ساعة طوائف التجربة     ٢٤

مقارنة بطوائف التجربة من حمافظة     )   < P ٥,٥١ (       السداسية يف وقت اقصر معنويا    
وائف التجربة يف حمافظيت حلج وحضرموت تعتـرب طوائـف ممتـازة    اب وتبني النتائج أن ط  

 ,Sammataro( صحيا بينما طوائف حمافظة اب كانت بني املمتازة و اجليدة صـحيا   
1996 . (  

بني فتـرة إخـراج    )  r= ٥,٩٥( وجود ارتباط معنوي موجب  ) ٢( تبني نتائج الشكل 
مجايل للفاروا يف الطوائف وتشري معادلة خـط        الفاروا امليتة من العيون السداسية والعدد اإل      

االحندار اىل أن اخنفاض الفترة اليت تقضيها الطوائف يف إخراج الفاروا امليتة مـن العيـون                
يتبعه اخنفاض يف الكثافة العدديـة      ) اإلسراع يف التنظيف    (  السداسية مبقدار ساعة واحدة   

  % . ٩,٢ة بنسب) العدد اإلمجايل للفاروا يف الطائف ( للفاروا 
اىل أن السلوك الصحي حيـدد منـو الكثافـة     ) Fries etal, 1994( أشار 

العددية للفاروا وذلك من خالل القضاء على األطوار غري الكاملة للحلم داخـل العيـون               
السداسية مما يؤدي اىل إخراج اإلناث البالغة للحلم من العيون السداسية والقضـاء علـى         

لك على تكاثر احللم يف الطائفة وزيادة أعـداد الوفيـات مـن             أعداد كبرية منها ويؤثر ذ    
  .اإلناث

وتربز النتائج أمهية السلوك الصحي يف حتديد نوعية العالقة بني الفاروا و النحـل              
ونستنتج من النتائج أن النحل اليمين ميتاز بسلوك صحي يكسبه قدرة عاليـة يف مقاومـة                

 . الفاروا 
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 لعيون السداسية احملتوية على احلضنة امليتة يف طوائف التجربةنسبة تنظيف ا ) : ١( جدول 
 

 احملافظة )ساعة ( النسبة املئوية للتنظيف بعد 
٣٦ ٢٤ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١٦ ١٤ ١٢ 

 - ١٠٠ ٩٩ - ٩٠,٢ ٨٢- ٦٩ - ٥١,٨ ٣٣,٤ حضرموت
 - - ١٠٠ ٩٨- ٩٢,٨ ٨٠,٤ ٦٠,٦ ٣٤,٢ حلج
 ١٠٠ ٨٤ - ٧٩ - ٧١- ٦١,٨ ٤٩,٢ ٣٦,٦ ٢٣,٤ اب
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 وإمجايل عدد الفاروا يف طوائف التجربة ) ساعة(العالقة بني فترة التنظيف ) ١(شكل 
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الفترة اليت تستغرقها طوائف التجربة يف تنظيف العيون السداسية احملتوية  ) : ٢( جدول 
 على احلضنة امليتة

 )ساعة ( فترة التنظيف 
 احملافظة

 سطاملتو املدى
  أ٢٠,٠ ٢٤ - ١٦ حضرموت

  أ١٩,٦ ٢٢ - ١٦ حلج
  ب٣٠,٨ ٣٦- ٢٢ اب

             املتوسطات اليت حتمل أحرف متشـاة يف نفـس العمـود ال ختتلـف إحصـائيا عنـد                  
 ) . اختبار دانكن  (   %٥مستوى 

ويقصد به التعرف على قدرة النحل على تنظيف نفسة من الفـاروا            : سلوك التنظيف   . ٣
 :االختيار باتباع اخلطوات التالية ومت 
. فوق قاعدة اخللية اخلسبية واسفل االطـارات        ) مم٣,٣×٣,٣(اضافة قاعدة شبكية    . ١

 .ومت وضع قطعة من اخلشب العاكس اسفل القاعدة الشبكية جلمع الفاروا املتساقطة 
ام  أيام وفحصت الفـاروا الـيت مت مجعهـا باسـتخد           ٣مت مجع الفاروا املتاقسطة كل      . ٢

 . امليكرسكوب ملعرفة الفاروا املشوهة من السليمة 
مت حتديد الكثافة العددية حللم الفاروا يف الطوائف املختربة كل اسبوعني بأخذ عينـات              . ٣

من النحل واحلضنة وحساب ماا من فاروا وبعد معرفة كمية النحل واحلضنة بالطائفـة مت               
 .ائف تقدير الكثافة العددية حللم الفاروا يف الطو

بلغـت  ، وتشري النتائج اىل أن أعداد الفاروا املشوهة بفصل النحل ختتلف من شهر آلخـر       
، % ٦٧،٥ومـارس وكانـت   ، ابريل ، نسبة الفاروا املشوهة اقصاها خالل االشهر مايو      

بينما كانت ادىن نسبة للفـاروا املشـوهة يف شـهر           . على الترتيب   % ٥٩، % ٦٠،٥
% ٤٩ -% ٢١ة الفاروا املشوهة يف بقية االشهر بني        وتراوحت نسب %) . ٢٠(ديسمرب  

وبينت النتائج بوجود عالقة معنوية موجبة بني تطور االصابة حبلم الفـاروا يف طوائـف               . 
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معادلة خط االحندار تشـري اىل ان       ) . r=0.88(النحل ونسبة الفاروا املشوهة خالل العام       
تجه زيادة يف نسبة الفاروا املشوهة مبعدل       ي١٠٠زيادة الكثافة العددية املعدل للفاروا مبقدار       

أي ان النحل اليمين ينشط يف تنظيف نفسه من الفاروا كل ارتفعت الكثافة العددية              % . ٨
 :اىل االستنتاجات التالية ) ٢٠٠٢(للفاروا يف طوائفه من خالل النتائج خلص خنبش 

عيون السداسية  التاثري الواضح الختالف نسبة الفاروا املشوهة وفترة طور غلق ال          .١
حلضنة الشغاالت وكذلك اختالف فترة تنظيف احلضنة امليتة من الطوائف علـى            

وهذا تأكيد على أمهية هذه املؤشرات يف حتديد نوعيـة  . مستوى االصابة بالفاروا  
 .العالقة بني الفاروا والنحل اليمين 

 .النحل اليمين يتميز بقدرة عالية يف مقاومة حلم الفاروا  .٢
 :العيون السداسية حلضنة الشغاالت وعالقته بالكثافة العددية للفاروا فترة غلق 

 :فترة غلق العيون السداسية حلضنة الشغاالت وفقاً للخطوات التالية 
 .توضع ملكة النحل يف القفص املخصص للتجربة  -
 .عني سداسية للشغاالت باستخدام ورق بالستيك شفاف١٠٠يتم حتديد مساحة  -
 .اىل الطائفة ويتم مراقبة وقت االقفال للعيون السداسية يعاد قرص االختبار  -
 ٢٦٥يتم مراقبة خروج الشغاالت البالغة من العيون السداسية ابتداء من الساعة             -

 .بعد غلق أول عني سداسية 
 .حتسب الكثافة العددية حللم الفاروا يف طوائف التجربة  -

.  للشغاالت يف احملافظات املختربة  اىل فترة غلق العيون السداسية    ) ٢جدول  (وتشري النتائج   
ويالحظ أن فترة الغلق كانت اقصر معنوياً يف طوائف حنل حلج وحضرموت مقارنة بطوائف              

وكان أقصر فترة   .  ساعة   ١٧ – ١٥وكان الفرق بني أفراد الطوائف تراوح بني        . حنل إب   
 يف حني سجلت أطول فترة غلـق يف       )  ساعة ٢٦٨(غلق قد سجلت يف طوائف حضرموت       

وكانت فترة غلق العيون السداسية للشغاالت يف حمافظة حلج         ) .  ساعة ٢٨٧(طوائف إب   
 . ساعة ٢٨٤ – ٢٦٩بني 
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العالقة بني فترة غلق العيون السداسية للشغاالت ومستوى االصابة حبلم الفـاروا كانـت              
ـ         ) . ٠,٨٦(وكان معامل االرتباط    ، مميزة   رة معادلة خط االحندار تشري اىل ان اخنفاض فت

غلق العيون السداسية للشغاالت مبقدار ساعة واحدة يتبعه اخنفاض يف الكثافـة العدديـة              
 % .١٩,٩للفاروا يف الطوائف بنسبة 

هذه النتائج تشري اىل أن الفرق يف ساعات فترة الغلق القليلة هلا تأثري كبري ومهم يف حتديـد           
 .العالقة بني الفاروا والنحل اليمين 

 
 
 
 

 غلق العيون السداسية للشغاالتفترة ) ٢(جدول 
 معامل االختالف املتوسط املدى احملافظات
 ٣,٧١  أ٢٧٧,٠٤ ٢٨٤ – ٢٦٦ حضرموت

 ٣,٨٠  أ٢٧٦,٥٨ ٢٨٤ – ٢٦٩ حلج
 ٣,٤٦  ب٢٨٠,٦٦ ٢٨٧ - ٢٧١ إب
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 :املراجع 
النحل يف انتاج العسل وتلقيح احملاصـيل ،        ) ١٩٩٨( األنصاري ، أسامة حممد جنيب       -

 .  ص ١٣٩٢، اإلسكندرية ، ) ١٩٩٥( كز الدلتا للطباعة ، مر
املؤمتر الدويل الثـاين إلحتـاد      . أراض النحل الشائعة    ) ١٩٩٨(سرية ظاهر   ، الربيعي   -

 .١٣٧ – ١٣٢ص  ، ١٩٩٨ أغسطس ٦ – ٣، ) األردن(النحالني العرب عمان 
دويل األول إلحتـاد    املؤمتر ال . تربية النحل يف ليبيا     ) ١٩٩٦(عبداهللا شعيب   ، املربوك   -

  .٣١ – ٢٩:ص، ١٩٩٦ أغسطس ٢٠ – ١٧، بريوت . النحالني العرب 
دراسات بيئيـة وحياتيـة حللمـة الفـاروا         ) ١٩٩٧(حممد شهاب أمحد    ، املشهداين   -

Varroa jacobsoni املتطفلــة علــى حنــل العســل Apis mellifera 
 . ص ١٣٧ .جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، أطروحة دكتوراه ، ومكافحتها 

النهوض بتربية النحل بالكويت    (حنو جمتمع أفضل تنموياً     ) ١٩٩٨(فاحل حريب   ، اللميع   -
 أغسـطس   ٦ – ٣، ) األردن(عمان  ، املؤمتر الدويل الثاين إلحتاد النحالني العرب       ) . 

  .٨٤ – ٧٥ص  ، ١٩٩٨
نيت يف  دراسة األثر املتبقي للفلوفالي   ) ١٩٩٨(منذر بدر وعبداهللا حممد حاطوم      ، حلوم   -

عمـان  . املؤمتر الدويل الثاين إلحتاد النحالني العـرب        . العسل والشمع والربوبوليس    
  .٧٥ – ٧٤ص ، ١٩٩٨ أغسطس ٦ – ٣، ) األردن(

دراسات على تربية احلضنة يف طوائف حنل العسل ،          ) ١٩٩٥( خنبش ، حممد سعيد      -
  .٤٢-٢٩ : ٢الة اليمنية للبحوث الزراعية ، 

حصر اإلصابة حبلـم الفـاروا       ) ١٩٩٦( يد ، و امحد سامل باعباد       خنبش ، حممد سع    -
Varroa jacobsoni  يف طوائف حنل العسل باحملافظات اجلنوبية و الشرقية مـن 

  . ٢٠-١١ ) : ١ ( ١اليمن ، جملة جامعة عدن للعلوم الطبيعية و التطبيقية ، 
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املؤمتر الـدويل    . واقع ومستقبل تربية النحل يف اليمن     ) ١٩٩٦(حممد سعيد   ، خنبش   -
 – ٩٥ص  ، ١٩٩٦ أغسـطس  ٢٠ – ١٧بـريوت  ، األول إلحتاد النحالني العرب   

١٠٦ .  
الفاروا وطرق مكافحتها يف اجلمهوريـة اليمنيـة ،          ) ١٩٩٧( خنبش ، حممد سعيد      -

  . ١٩٩٧ يوليو ٩-٧الندوة العلمية حول تربية النحل يف الدول العربية ، اجلزائر 
تقومي فاعلية بعـض املـواد      ) ١٩٩٨(صم مرعي بن طالب     حممد سعيد وعا  ، خنبش   -

مـع وجـود احلضـنة يف     Varroa jacobsoniالكيميائية ملكافحة حلم الفاروا 
 – ١٣) : ١(٢، جملة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقيـة        . طوائف حنل العسل    

٢١.  
 وتقييم جدوى   األثر املتبقي ملبيدات الفاروا يف العسل      ) ٢٠٠١( خنبش ، حممد سعيد      -

            ٢٠٠١عدد من الطرق حلماية العسـل الـيمين مـن التلـوث ، مـؤمتر العلـوم                  
  . ٢٠٠١ أكتوبر ١٣-١١صنعاء 

دراسة بيئية حللم الفاروا املتطفل علـى       )  (حممد سعيد وعارف حممد أمحد ، خنبش  -
  .٣٣٢ – ٣١٦) : ٢(٤جملة البحوث الزراعية العربية . حنل العسل يف اليمن 

 Apis دراسة السلوك الصـحي للنحـل الـيمين     )٢٠٠٣( خنبش ، حممد سعيد  -
mellifera jemenitica .   ٣٩ – ٣:٣٥جملة حنل العسل .  

. دراسة علمية شاملة عن حلـم الفـاروا يف األردن        ) ١٩٩٨(سيف الدين   ، شحاده   -
، ) األردن(مـان  ع، املؤمتر الدويل الثاين إلحتاد النحالني العرب ، إحتاد النحالني العرب  

  .١٤٢ص  ، ١٩٩٨ أغسطس ٩ – ٣
تربية النحل وإدارة املناحل يف مصر والبالد العربية        ) ١٩٩٠(أمحد لطفي   ، عبدالسالم   -

  . ٣٥٠ص ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية . 
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           عبد اللطيف ، حممد عباس و حممد صالح الدين حمبـوب ونبيـل سـعيد الرببـري                 -
ــف ،      ) ١٩٨٤(  ــارة و التغلي ــروة للتج ــابع دار امل ــل ، مط ــل العس                  حن

 .  ص ١٧٤اإلسكندرية 
الدورة التدريبية القوميـة حـول      ، مرض الفاروا   ) ١٩٩٦(أمحد البدوي   ، عبداملنعم   -

 مـارس   ٢٩ – ٢٣القاهرة يف   ، تشخيص أمراض وآفات حنل العسل وطرق معاجلتها        
  .٣٤ – ٢٤ص ، اخلرطوم ، لعربية للتنمية الزراعية املنظمة ا ، ١٩٩٦

 ورشة العمـل   Varroa jacobsoniقراد النحل ) ١٩٩٣(حممد عادل ، فتيح  -
  .١٩٩٣ نوفمرب ٨ – ٦تعز ، األوىل مبشروع تطوير تربية النحل 


