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 Short Communication (Beneficial Insects: Mites)  (حلم: حشرات نافعة) مختصرة بحـوث
 

 طوائف نحل العسل السوري في إصابةتأثير جنس الحضنة 
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 الملخص

 طوائف نحل العسل السوري المحلي في إصابة. تأثير جنس الحضنة 2017وعلي خالد البراقي.  يوسف الدين نورحجيج،  ظاهر
Apis mellifera syriaca 129-126 (:2)35، بطفيل الفاروا. مجلة وقاية النبات العربية. 

 ،2008 بريل و يارأمايو عامل شهري نيسانأ خال كلية الزراعة بجامعة دمشق في سوريةلبرية وحقلية في وحدة بحوث نحل العسل التابعة تنفذت تجارب مخ
داخل طوائف النحل  Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000)تطور مجتمع طفيل الفاروا  فيبهدف دراسة تأثير جنس الحضنة )ذكر، شغالة( 

خذت عينات من حضنة الذكور والشغاالت المختومة من خاليا التجربة، وُفحصت لتحديد نسبة إصابتها بالفاروا، وتقدير . ُ Apis mellifera syriacaالمحلية السورية 
، على التوالي، وكان معدل اإلصابة بالفاروا %1.46و 10.36نسبة االختالف في شدة اإلصابة بينهما. كان متوسط نسبة اإلصابة في حضنة الذكور والشغاالت 

ضعفًا. ُيستنتج مما سبق  ن االختالف في نسبة اإلصابة ما بين حضنة  7.87ضعفًا مقارنة بحضنة الشغاالت وبمتوسط  17.88إلى  4 ر  على بمعدلبحضنة الذكو
فاءة في ذكور  كثر ككان التخلص من حضنة ال ئف النحل، فكلما زادت هذه النسبةالذكور والشغاالت ُيعّد مهمًا للتنبؤ بفاعلية طريقة إزالة حضنة الذكور من طوا

 الحد من  عداد الفاروا.

 طفيل الفاروا، النحل السوري، حضنة الذكور والشغاالت، سورية.كلمات مفتاحية: 
 

 1المقدمة
 

المنتشر داخل طوائف النحل  (Varroa destructor) طفيل الفاروا ُيعد
األساس ، وهو المسبب (7) اآلفة الرئيسة على نحل العسلفي سورية 

المضيف  علىيتكاثر الفاروا  (.8لطوائف نحل العسل )للفقد الهائل 
 داخل نخاريب حضنة الذكور المختومة فقط Apis ceranaالطبيعي 

في  Apis mellifera(، بينما يحدث التكاثر على المضيف الجديد 12)
(. تختلف قدرة إناث 2كل من نخاريب حضنة الذكور والشغاالت )

ة نحل العسل )ذكور وشغاالت( الفاروا على التكاثر تبعًا لنوع حضن
ُيعد استخدام حضنة الذكور كمصيدة إلناث طفيل الفاروا طريقة  (.6)

مفيدة كجزء من برنامج المكافحة المتكاملة، وتعتمد هذه الطريقة على 
 ،5) إزالة حضنة الذكور المختومة مع ما تحتويه من طفيليات الفاروا

، حيث يهاجم طفيل الفاروا حضنة الذكور بنسبة  كبر من حضنة (14
إن االختالف في نسبة اإلصابة بالفاروا ما بين حضنة . (14)الشغاالت 

الذكور وحضنة الشغاالت تختلف باختالف ساللة النحل نتيجة عوامل 
عدة، وهذه النسبة غير مدروسة في طوائف نحل العسل السوري. لذلك 
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انجذاب إناث  فيى دراسة تأثير جنس الحضنة هدف هذا البحث إل
ابة ختالف في نسبة اإلصاإلالفاروا للنخاريب المختومة، وبالتالي حساب 

في طوائف نحل العسل السورية  بين حضنة الذكور وحضنة الشغاالت
 المحلية. 

 

 مواد البحث وطرائقه 
 

 في جامعة دمشقكلية الزراعة بفي منحل البحث العلمي  بحثري الج 
، خالل شهري Apis mellifera syriacaمن النحل  طوائفعلى 
فر حضنة ا، وهي فترة تو2008خالل عام  أمايوو يار أ بريلنيسان

 الذكور والشغاالت في الوقت ذاته.
 جريت التجربة على اثنتي عشرة طائفة متساوية القوة ومختلفة 
بشدة إصابتها. ُ خذ من كل خلية عينة من حضنة الذكور و خرى من 
حضنة الشغاالت من القرص نفسه من خالل قص قطعة من الحضنة 

نخروب )عين سداسية( على  300المختومة على وشك االنبثاق بمقدار 
 مجردةبريًا بالعين التعينات الحضنة مخ صتُفحاألقل للعينة الواحدة، و
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النخاريب المصابة وغير ُحددت و ،(1شكل ) تحت جهاز إضاءة خاص
 وتم عْد اإلناث البالغة واألطوار غير الناضجة، المصابة بالطفيل،

في  االختالفوبالتالي تم حساب وُحسبت شدة اإلصابة في كل عينة، 
ددت ح والشغاالت في كل خلية.نسبة اإلصابة بين عينة حضنة الذكور 

 :(11، 3) شدة اإلصابة على الحضنة وفقًا للمعادلة التالية
 

 شدة اإلصابة % =

عدد النخاريب المصابة )عدد العيون 

 السداسية المصابة(
 ×100 

عدد النخاريب المفحوصة )عدد العيون 

 السداسية الكلي(
 

 

االختالف في نسبة اإلصابة بين 

وحضنة الشغاالت حضنة الذكور 

 )ضعف(=

 شدة اإلصابة في حضنة الذكور

 شدة اإلصابة في حضنة الشغاالت

 

 النتائج والمناقشة 
 

الذكور  حضنةعينات  ظهرت النتائج  ن شدة اإلصابة بطفيل الفاروا في 
، بينما %10.36وبمتوسط قدره  %18.10و 3.90قد تراوحت ما بين 

 %3.40و 0.80تراوحت شدة اإلصابة في حضنة الشغاالت ما بين 
  على حضنة الذكور فينسبة اإلصابة  . كانت%1.46وبمتوسط قدره 

 7.87ضعفًا من حضنة الشغاالت وبمتوسط  17.88إلى  4.00بنحو 
 (. 1ضعفًا )جدول 

تراوحت نسبة حضنة ذكور نحل العسل التي احتوت  نثى واحدة 
من العدد الكلي للنخاريب المصابة  %100و 20ن الفاروا ما بين بالغة م

 2من النخاريب على  %10.7احتوت بينما ، %83.2وبمتوسط قدره 
فاروا، ولم يتجاوز  4 على %1.4و فاروا، 3 على %3.8و فاروا،

، %0.2و %0.4فاروا  6و 5متوسط نسبة النخاريب التي احتوت على 
على التوالي. وصل عدد اإلناث البالغة إلى ثمانية في نخروب واحد 

من اإلناث البالغة األم  .خمسفي حالة وحيدة، وقد تم التأكد من دخول 
إلى نخروب حضنة الذكور، بينما وصل عدد اإلناث الكلي )البالغة 

 طفياًل. 13وغير البالغة( في النخروب الذكري إلى 
اسة مع العديد من األبحاث السابقة التي توافقت نتائج هذه الدر

 شارت إلى تفاوت نسبة اإلصابة بالفاروا ما بين حضنة الذكور وحضنة 
الشغاالت. ففي طوائف نحل العسل األوروبية، ُتهاجم إناث الفاروا 
نخاريب حضنة الذكور  كثر من نخاريب حضنة الشغاالت بنسبة تصل 

ى  ن معدل اإلصابة بالفاروا (. و ثبتت نتائج  خر4ضعفًا ) 11.6إلى 
مرة مقارنة بحضنة الشغاالت  10إلى  8في حضنة الذكور  على بنحو 

(، بينما  كد آخرون  ن دخول طفيل الفاروا إلى نخاريب حضنة 13)
(. 10ضعفًا مقارنة بحضنة الشغاالت ) 10-12الذكور كان  كثر بِـ 

وفي دراسة  خرى زادت نسبة إصابة حضنة الذكور بالفاروا عن 
 (.5ضعفًا ) 2-30حضنة الشغاالت بنحو 
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أبرة وجهاز إضاءة  (C) ؛عينة حضنة شغاالت (B)؛ ي على عيون سداسية ذكرية وشغاالتقرص حضنة يحو (A) :طريقة فحص الحضنة. 1شكل 

عذراء نحل العسل مصابة بعد سحبها من العين  (E)؛ رفع العذراء من العين السداسية باستخدام أبرة خاصة بعد إزالة غطاء النخروب (D)  ؛خاص

 أطوار مختلفة من طفيل الفاروا داخل النخروب الواحد. (F)؛ السداسية

Figure 1.  Brood examining method.: (A) Brood comb with hexagonal male and worker cells, (B) a sample of workers brood, 

(C) Needle and special lighting apparatus, (D) Pupa removal from the hexagonal cell by using a special needle, (E) Infested 

honey bee after removal from the hexagonal cell, (F) Different varroa mite stages.  

 



 (2017) 2، عدد 35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  128

 

 نسب اإلصابة )%( بطفيل الفاروا في عينات حضنة الذكور والشغاالت.. 1جدول 
Table 1. Infestation rate (%) with varroa mite in drone and worker brood samples 

 

 رقم الخلية
Colony 

number 

نسب اإلصابة في 

 حضنة الذكور
Infestation rate 

in drone brood 

متوسط نسبة 

 اإلصابة
Mean 

infestation 

rate 

نسب اإلصابة في 

حضنة الشغاالت 
Infestation 

rate in 

worker brood 

متوسط نسبة 

 اإلصابة
mean of 

Infection 

percentage % 

االختالف في نسب اإلصابة 

بين حضنة الذكور وحضنة 

 الشغاالت )ضعف(
Variation in infestation 

rate between drone 

brood and worker 

brood (fold) 

متوسط نسبة 

 االختالف

 )ضعف(
Mean 

of variation 

(fold) 
1 14.30 

10.36 

0.80 

1.46 

17.88 

7.87 

2 13.60 3.40 4.00 
3 15.10 1.80 8.39 
4 18.10 1.80 10.06 
5 12.80 1.80 7.11 
6 9.70 1.10 8.82 
7 7.20 1.70 4.23 
8 12.00 0.90 13.33 
9 6.60 1.40 4.71 

10 3.90 0.80 4.88 
11 5.10 1.00 5.10 
12 5.90 1.00 5.90 

 

 
ُتعد هذه النسبة مهمة للتنبؤ بفاعلية إزالة حضنة الذكور من 

 الذكور  كثر كفاءةطوائف النحل، فكلما زادت كان التخلص من حضنة 
. فقد  كدت دراسة  جريت في سورية  ن في الحد من  عداد الفاروا

استخدام مصائد حضنة الذكور من الوسائل الفاعلة في الحد من تطور 
في حال استخدام مصيدة  %57.1 عطت فاعلية قدرها  حيثالفاروا، 

ثير أالذكور واستبعادها مرتين متتاليتين، ولم تظهر هذه الطريقة  ي ت
. تتأثر هذه النسبة باختالف نسبة (1سلبي في تطور طوائف النحل )

 Huangحضنة الذكور إلى حضنة الشغاالت في طوائف النحل، فقد ذكر 
(  ن نسبة االختالف في اإلصابة بين حضنة الذكور والشغاالت  كثر 9)

من  %20مرات فقط، على افتراض  ن حضنة الذكور تشكل  10بنحو 

(. ُيالحظ من النتائج انجذاب إناث طفيل الفاروا 9للحضنة )العدد الكلي 
بشدة إلى حضنة الذكور مقارنة بحضنة الشغاالت في طوائف النحل 
المحلية السورية، وبالتالي انخفاض اإلصابة بإناث الفاروا في حضنة 

فر حضنة الذكور، مما يجعل من إدخال مصائد االشغاالت في حال تو
في  ي إزالة حضنة الذكور  و إلناث طفيل الفاروا حضنة الذكور 

فاعلية جيدة في الحد من تطور مجتمع  ذومكافحة لل متكاملبرنامج 
 أمارسمنتصف آذار منذنوصي باستخدام هذه الطريقة لذلك  .الفاروا

لتخلص من  كبر عدد من الطفيليات ا من  جلتبعًا لمنطقة وجود الخاليا 
 بشكل كبير ويزداد معها عدد الطفيليات.قبل  ن تنشط تربية الحضنة 

 
 

Abstract 
Daher-Hjaij, N.Y. and A.K. Alburaki. 2017. Influence of brood type on infestation with varroa mite in colonies of local 

Syrian honeybees. Arab Journal of Plant Protection, 35(2): 126-129. 
Laboratory and field experiments were conducted at the research apiary of the College of Agriculture, Damascus University, during 

April and May 2008 in order to study the influence of brood types (drone, worker) on the development of varroa mite population in Syrian 

local bees Apis mellifera syriaca colonies. Samples of drone and worker brood were collected and examined to determine their infestation with 

varroa and to estimate the variation in infestation severity (%) between both drone and worker broods. The infestation average of drone and 

worker broods was 10.36 and 1.46%, respectively. The drone broods infestation rate with varroa was higher by 4 to 17.88 folds in comparison 

with worker broods with a mean of 7.87 folds. It can be concluded from this study that the difference in infestation rate between drone and 

worker broods is useful in predicting the effectiveness of removing drone broods method from bee hives; whenever this rate increased, the 

removal of drone broods will be more effective in reducing the varroa population.  

 Keywords: Varroa destructor, Syrian bee, drone and worker broods, Syria. 
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