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الملخص
الفارواطفیل تطور مجتمعي فيتأثیر حجز ملكة نحل العسل في منتصف الموسم . 2015الدین یوسف ظاهر وعلي خالد البراقي. حجیج، نور

Varroa destructorوطائفة النحلApis mellifera .258-254): 3(33، مجلة وقایة النبات العربیة.
ثیر هذه الطریقةتأالمتبعة من قبل النحالین في مكافحة طفیل الفاروا. هدف هذا البحث إلى دراسةاإلدارة المتكاملةمن طرائق نحل العسلملكةُتعد طریقة حجز 

Apisأعداد مجتمعي النحل في mellifera وطفیل الفارواVarroa destructor 74.26. أظهرت طریقة حجز الملكات فاعلیة عالیة في خفض مجتمع الفاروا بنسبة%
. كان تأثیر %29.8فاروا/یوم بمقدار 19.4إلى 14.2مقارنة بخالیا الشاهد، والتي ازداد فیها متوسط التساقط الطبیعي من 0.01حتمال ى امستو وبفارق معنوي على 
10725إلى تصللالتدریجيالحضنة والنحل باالرتفاعتطور طوائف النحل التي استعادت قوتها بسرعة بعد تحریر الملكات، فبدأت أعدادفيهذه الطریقة محدودًا 

استخدام هذه وتفید هذه النتیجة في إمكانیة.لخالیا الشاهد،على التوالي،20850و9588بالمقارنة مع/نوفمبرالثانيتشرینمنتصففي،على التوالي، 24375و
المتكاملة لطفیل الفاروا.العملیة في اإلدارة

المتكاملة، حجز الملكة، طفیل فاروا، نحل العسل.اإلدارةمفتاحیة:كلمات 

مقدمةال

تأبیر/تلقیح و ، حشرة مهمة إلنتاج العسل Apis melliferaنحل العسل 
Varroa، وُیعد الطفیل التابع لجنس الفاروا مختلف أنواع النباتات

destructor (Acari: Mesostigmata) بیة تر لحالیًا اآلفة األكثر تهدیدًا
النحل على أطوارطفیل خارجي یتغذى الفاروا ).6النحل في العالم (

(الحضنة) والنحل البالغ، وتموت الطوائف المصابة في معظم األحیان 
).4سنوات (3-2ركت دون مكافحة في غضون إذا تُ 

،لملكةااستبدالنتیجةالطوائفبعضعندلحضنةلانقطاعیحدث 
موت الویزدادموت طفیل الفاروا، معدلفيكبیرحدإلىوالذي یؤثر

األسابیع خصوصًا فينقطاعاالالطبیعي للفاروا بشكل كبیر أثناء فترة 
اقص العد یتنستأنف تربیة الحضنةتُ عندما و ،من تالشي الحضنةاألولى

بشكل كبیر نتیجة مهاجمة العدید من إناث الفاروااألسبوعي لموت الفاروا
كما یمكن )، 2(ةلنخاریب الحضن)phoretic mites(المتعلقة بالنحل

اصطیاد الطفیلیات باستعمال حضنة الشغاالت، وذلك باستبعاد ثالثة 
المكافحة تإجراءاتساعد ).7أقراص من حضنة الشغاالت قبل انبثاقها (

تطورفي إبطاء(األعمال النحلیة كحجز الملكة أو استبدالها)البیولوجیة 
ي إجراءها فویمكنفي الربیع وتخفض شدة اإلصابة مجتمع الفاروا 

الدراسة إلى تحدید فاعلیة طریقة هذه هدفت ).3(منتصف الموسم النحلي
وتأثیرها ،حجز الملكة في خفض مجتمع طفیل الفاروا في الخالیا المعاملة

مكانیة إدخالها في برامج اإلدارة المتكاملة تطور طائفة النحل، ودراسة إفي
.لآلفة

ائقهوطر البحث مواد

البحث في منحل ومختبر بحوث نحل العسل في كلیة الزراعة ُأنجز هذا 
Apis melliferaبالنحلة المحلیة على طوائف عامرة بجامعة دمشق

syriaca راعي في الماتقل فیهوهي الفترة التي/یولیوشهر تموزخالل
ة وأعداد وبتغطیة نحلی،زت الطوائف بملكات فتیة بعمر سنةتمی. سوریة

هذه وقد زودت،بطفیل الفارواوبشدة إصابة مختلفةضنة متفاوتة، ح
وزعت الطوائف بشكل عشوائي إلى الخالیا بقواعد خاصة لعد الفاروا. 

ُحجزت الملكات في خالیا المجموعة األولى في قفص سعة ، مجموعتین
ج ویمنع خرو من خالل جانبي القفصیسمح بحركة النحل،قرص واحد

ل بعد تسعة أیام من حجز الملكة علیه، ، تم رفع القرص األو منهالملكة
اً یوم20دخل قرص جدید. ُسحب القرص األول من الخلیة بعد ومن ثم أُ 

لى ركت الملكة عتُ ة بوضع البیض، وقبل انبثاق النحل. من بدء الملك
القرص الثاني حتى اقتراب انبثاق النحل، وبهذا یكون قد مر شهر كامل 

)، وبالتالي إحداث فترة انقطاع للحضنة 1على حجز الملكات (شكل 
الموجودة البیض یومًا باعتبار21الالزمة لتكاثر الفاروا لمدة تزید عن 

حتى مرحلة الختم، إال في یحتاج إلى حوالي تسعةقبل حجز الملكة
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خاریب نالقرصین اللذین تم حجز الملكة علیهما واللذان ُیسحبان بعد ختم
واقترابها من المحتویة على الحضنة)، الحضنة (العیون السداسیة 

تصر على حضنة نة خالل هذه الفترة تقثاق، علمًا أن الحضاالنب
الشغاالت.

ملكة نحل =Q.مخطط توضیحي یبین طریقة حجز الملكات. 1شكل 
سحب القرص = إدخال القرص،= رقم القرص،2و1العسل، 

من الخلیة
Figure 1. A sketch to illustrate the caging of honey bee
queens. Q= honey bee queen, 1 and 2 are the number of
combs, = introducing the comb, = removing the comb
from the hive.

المختومة (العیون السداسیة المختومة)ُفحصت جمیع النخاریب
وتم تحدید ما یلي: عدد النخاریب السلیمة والمصابة على كل قرص 
،لتحدید نسبة اإلصابة وبالتالي عدد األفراد البالغة المسحوبة في كل مرة

أعداد الفاروا المتساقطة على قواعد العد لخالیا المعاملة والشاهد وسجلت 
یتم لة الأیضًا ألن الفاروا المتساقطة على قواعد العد في خالیا المعام

تعویضها من قبل الفاروا لعدم توافر الحضنة. استخدمت معادلة
HendersonوTilton)5(:لحساب الفاعلیة

1001- (TaCb)/(TbCa)% reduction of infestation =

% reduction of infestation% ؛ = الفاعلیةTa متوسط عدد الفاروا =
= متوسط عدد الفاروا Tbالمتساقطة في مجموعة المعاملة بعد التجربة، 
= متوسط عدد الفاروا Caالمتساقطة في مجموعة المعاملة قبل التجربة، 

= متوسط عدد الفاروا Cbالمتساقطة في مجموعة الشاھد بعد التجربة،
المتساقطة في مجموعة الشاھد قبل التجربة.

:)1(شدة اإلصابة بالمعادلة التالیةحددت 

شدة اإلصابة % =
عدد نخاریب الحضنة المصابة

 ×100 عدد الحضنة في العینة المفحوصة 
(الكلي)

، واختیر هذا التصمیم Tحللت النتائج إحصائیًا باستخدام اختبار 
خالیاة وذلك بسبب صعوبة تهیئةألنه یقبل التفاوت بین األفراد المقارن

متوازنة من حیث القوة وشدة اإلصابة، حیث ُتعد الخلیة مجتمعًا مستقًال 
بذاته.

النتائج والمناقشة

من من كل خلیة أن سحب قرصین 1بینت النتائج الواردة في الجدول 
فرد من 248و77، 241أدى إلى إزالة 4و2، 1الخالیا ذات األرقام 

طفیل فاروا من سحب 225إزالة على التوالي، بینما تم ،ل الفارواطفی
والتي لم تضع الملكة فیها البیض إال 3القرص لمرة واحدة من الخلیة 

بعد فترة من الحجز، ویعود ذلك إلى حدوث توقف للملكة عن وضع 
،أیام10البیض عند نقلها إلى القرص داخل القفص لمدة تجاوزت 

ضع الملكة بو وعند بدء .وبالتالي حدوث فترة انقطاع طویلة للحضنة
البیض وتوفر الحضنة اتجهت إناث الفاروا بشكل كبیر إلى القرص 

المحجوزة علیه الملكة. 
اضانخفإلىأدتقدالملكةحجزطریقةأیضًا أنالنتائجأظهرت

قدرهوبمتوسط%82.1و45.6بینتراوحتبنسبةالطبیعيالتساقطفي
الشاهدبخالیاارنةمق0.01احتمالمستوىعلىمعنويوبفارق،61.4%
.%43.4قدرهابنسبةفیهاالطبیعيالتساقطمتوسطازدادوالتي

لة قد المعامالخالیا النتائج أن التساقط الطبیعي فيبینت كما 
فرد من طفیل 3.2إلى 9.1انخفض خالل شهر واحد تقریبـًا من 

، بینما ازداد التسـاقط الطبیعي في %65.3/یوم بمعـدل انخفـاض الفاروا
ا یوم وبزیادة قدرهفرد من طفیل الفاروا/19.4إلى 14.2خالیا الشاهد من 

.%74.26إلى، ووصلت الفاعلیة في نهایة التجربة36.7%
الفاروا المتساقطة على قواعد العْد فيأفراد طفیلتراوح مجموع

، وهذا العدد یمكن إدخاله ضمن فرد539و214ین المعاملة بالخالیا
د ال یمكن لمجتمع الفاروا تعویضهافاعلیة هذه الطریقة كون هذه األعدا

فاروا الأعداد طفیل فر الحضنة الالزمة لتكاثره. وصل مجموع العدم تو 
، وبالرغم من تساقط طفیل828المتساقطة في بعض خالیا الشاهد إلى 

رتفاع التساقط الطبیعي بعد انتهاء التجربة مما الوحظهذا العدد الكبیر 
الفاروا في هذه الخالیا بشكل كبیر، ویعزى ذلك إلى أعدادیدل على تزاید

دیدة من جاستمرار توافر الحضنة وبالتالي استمرار التكاثر وخروج إناث
مع النحل المنبثق مما أدى إلى زیادة في التساقط الطبیعي.إناث الفاروا

عدد (التغطیة النحلیة،ج القراءات الدوریة لقوة الخالیا نتائأظهرت 
خالیا المعاملة التراجع أعداد الحضنة في ، 2الحضنة) الواردة في الجدول 

لرقم وا،وبدء انبثاق الحضنة في باقي األقراص،بسبب حجز الملكة
نة الحضأعداد المذكور هو عدد الحضنة المختومة، بینما لم یتم حساب 

ستبعاده الحقًا، وخالل الة داخل القرص المحجوزة علیه الملكة الموجود
الح كان الفارق معنویًا لص/سبتمبرأیلولهذه الفترة وحتى بدایة شهر

المعاملة بالتطور التدریجي حتى الخالیا وبدأت حضنة .خالیا الشاهد
./نوفمبرتجاوزت حضنة الشاهد في منتصف تشرین الثاني
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تطور مجتمع الفاروا.علىفاعلیة طریقة حجز الملكة .1جدول 
Table 1. Efficiency of Queen caging on Varroa mite population development.

الطوائف غیر المعاملة
(الشاھد)

Untreated hives
(control)

الطوائف المعاملة
ملكاتھا)(التي ُحجزت 

Treated hives
(queens caged)

Features evaluated9لمدروسةاالصفات 8 7 6 5 4 3 2 1
22 5.4 5.9 6 31.6 9.7 8.1 3.4 15.1 متوسط التساقط الطبیعي على قواعد العد لطوائف التجربة قبل حجز الملكات 

فاروا/یوم
Average natural drop on the base of experimental hives before
caging queens, varroa/day

14.2 9.1 متوسط التساقط الطبیعي لكل مجموعة قبل حجز الملكات (طفیل 
فاروا/الیوم)

Average natural drop per hive before caging queens
(varroa/day)

- 116 - 40 181 طفیل الفاروا البالغة المسحوبة من نخاریب القرص األولعدد إناث 
Number of adult varroa females removed from the first comb

- 248 225 37 60 عدد إناث طفیل الفاروا البالغة المسحوبة من نخاریب القرص الثاني
Number of adult varroa females removed from the second comb

- 248 225 77 241 العدد الكلي إلناث الفاروا البالغة المسحوبة 
Total number of adult female varroa removed

36.7 4.6 10.6 10.6 34.4 5.3 3.1 1.5 2.7 التساقط الطبیعي بعد انتھاء حجز الملكات (انتھاء التجربة) فرد من طفیل 
الفاروا/یوم

Natural drop at the end of the experiment at the end of caging
the queens, varroa/day

-66.9 15.8 -80.5 -76.2 -9 45.6 61.4 56.3 82.1 االنخفاض بالتساقط الطبیعي %
Reduction in natural drop (%)

-43.4 61.4 ** متوسط االنخفاض بالتساقط الطبیعي %
Average reduction in natural drop (%)

19.4 3.2 بعد انتھاء حجز الملكات (انتھاء التجربة) لكل مجموعة متوسط التساقط 
فاروا/یوم

Average drop at the end of the experiment for each group of
treatments, varroa/day

74.26 (%) Effectivenessالفاعلیة (%)

795 114 165 363 828 291 201 137 244 عدد الفاروا المتساقطة على قاعدة العد خالل فترة التجربة 
Total number of varroa dropped at the hive base during the
experiment

- - - - - 539 426 214 485 عدد الكلي إلناث الفاروا (اإلناث المسحوبة من األقراص+ اإلناث ال
العد)المتساقطة على قواعد 

Total number of varroa females (removed females + females
dropped on the hive base)

There is significant differences at P=0.01 **0.01یوجد فرق معنوي عند مستوى احتمال ** 
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املة من المعالخالیاانخفاض أعداد النحل فيأیضًا بینت النتائج 
وهو انخفاض طبیعي نتیجة حجز الملكة وعدم 19875إلى 32225

تعویض الحضنة المنبثقة، لتبدأ بعدها أعداد النحل باالرتفاع التدریجي 
20850مقابل 24375إلى /نوفمبرلتصل في منتصف تشرین الثاني

ملة خالیا المعاال، مما یعكس تفوق التي لم تعامل (الشاهد)لخالیافي ا
رة إعداد وهي فت/نوفمبرعلى خالیا الشاهد في منتصف تشرین الثاني

الخالیا للتشتیة بالرغم من عدم وجود فرق معنوي بینهما.
ُیستنتج مما سبق أن حجز الملكة لیس له تأثیر سلبي على تطور 
طائفة النحل في النهایة وأن الخلیة التي یتم حجز الملكة فیها تستطیع 

الحضنة الناتج عن حجز الملكة وتدخل التشتیة بقوة تعویض النقص في 
جیدة.

نتائج هذه الدراسة أهمیة طریقة حجز ملكات نحل العسل في تبین
ل حیث تأتي فاعلیتها من خالبرامج المكافحة المتكاملة لطفیل الفاروا،

انقطاع الحضنة الالزمة لتكاثر الفاروا، وبالتالي اتجاه معظم الفاروا إلى 
الملكة، ویمكن استخدامها في مرحلة هصیدة المحجوزة علیالقرص الم

انقطاع المراعي، أو في منتصف موسم الفیض للحصول على إنتاج جید 
وذلك من خالل التقلیل من أعداد الحضنة وبالتالي التقلیل من استهالك 

، وتوجیه النحل نحو تخزین العسل.في تغذیتهاالرحیق
ا لكة في مكافحة طفیل الفارو یجب االنتباه عند تطبیق حجز الم

إلى ما یلي: (أ) ال ُتطبق إال على الطوائف القویة، ألن هذه الطریقة قد 
تؤدي إلى تدهور الخالیا الضعیفة، (ب) تحتاج إلى جهد ومتابعة من 

ى خاصة علبقبل النحال، (ج) یمیل نحل الطوائف إلى تربیة ملكات و 
وع كشف على الخالیا بعد أسباألقراص البعیدة عن الملكة، مما یستلزم ال

، (د) ال تستخدم هذهالملكیة الجدیدةبیوت المن حجز الملكة لتخریب 
من السنة وخالل فترة محدودة.الطریقة إال في وقت معین

.أثناء التجربةمتوسطات أعداد الحضنة والنحل البالغفيتأثیر حجز ملكات نحل العسل . 2جدول 
Table 2. Influence of caging honey bee queens on means of broods and adults number during the experiment.

GroupالمجموعةReadingالقراءة

Time of taking readingsموعد أخذ القراءات
مع بدایة شھر 

ل (قب/یولیوتموز
حجز الملكات)
Early July

(before
caging
queens)

بعد أسبوعین 
من حجز 
الملكات

Two weeks
after

caging
queens

منتصف 
/ أیلول

سبتمبر
Mid-

September

منتصف
تشرین 

/ األول
أكتوبر
Mid-

October

منتصف
تشرین 

/ الثاني
نوفمبر
Mid-

November
متوسط عدد الحضنة

Mean broods number
المعاملةایالخال

Treated hives
1776570857865955510725

ا الشاھدیخال
Control hives

190581612012025121169588

متوسط عدد النحل البالغ
Mean number of adult
bees

المعاملةایالخال
Treated hives

3222519875195002456324375

ا الشاھدیخال
Control hives

2670019650211882310020850

Abstract
Daher-Hjeij, N.Y. and A.K. El-Boraki. 2015. The effect of caging honeybee Queens at the middle of the season on the
development of Varroa destructor and honeybees (Apis mellifera) populations. Arab Journal of Plant Protection, 33(3):
254-258.

Encaging honeybee queen is one of the integrated pest management methods applied by beekeepers to control varroa mite. The aim of
this study was to evaluate the effect of this process on honeybees (Apis mellifera) and Varroa mite (Varroa destructor) populations. Results
showed that the queen encaging method gave high efficiency in decreasing the varroa population with significant (P=0.01) average reduction
of 74.26%, in comparison with control hives with an average natural drop which increased from 14.2 to 19.4 varroa individuals per day at a
rate of 29.8%. The effect of this method was limited on the development of bee colonies which recovered quickly after queens release, as the
number of broods and adults increased gradually and reached 10725 and 24375, respectively, in the middle of November in comparison with
control hives (9588 and 20850, respectively). Such result suggest that there is a potential for applying this method in the integrated management
of varroa mite.
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