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Research Paper)حشرات نافعة:مكافحةبحـوث ( (Control: Beneficial Insects)

Apisتأثیر تقسیم طوائف نحل العسل mellifera الفاروامجتمع طفیلفي تطورVarroa destructor
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الملخص
Apis. تأثیر تقسیم طوائف نحل العسل 2015وعلي خالد البراقي. یوسفحجیج، نور الدین-ظاهر melliferaتطور مجتمع طفیل الفاروافي

Varroa destructor ،59-55):1(33. مجلة وقایة النبات العربیة.
علــى نقــل الجــزء األكبــر مــن الحضــنة تقســیم الطریقــة تعتمــد أجــري هــذا البحــث بهــدف دراســة تــأثیر تقســیم طوائــف النحــل للحــد مــن تطــور مجتمــع طفیــل الفــاروا. 

مـن جهـة والفـاروا المتعلقـة علـى المختومـةالمتكاثرة داخل حضنة الشغاالت والـذكورالفاروا إبعاد أطوار وبالتاليالطائفة البنت) المختومة والنحل الحاضن إلى التقسیمة (
ً اروا طبیعیـًا الفـإنـاث یـؤدي إلـى مـوت جـزء كبیـر مـن وهـذا،إلنتاج ملكة جدیـدةً اً یوم30وقت قد یمتد إلى لتحتاج كما أن الطائفة الجدیدةمن جهة أخرىالنحل الحاضن 

التســاقط فــي زیــادة %1.1مقابــل %58.8وبمتوســط قــدره %66.9و54.8بــین مــا أعطــت طریقــة التقســیم فاعلیــة تراوحــت أو نتیجــة التســاقط الیــومي علــى قاعــدة العــد.
.0.01حتمال اى مستو ندً  ة الشاهد، وكان الفرق معنویًا عالطبیعي في مجموع

المتكاملة، قاعدة العد.اإلدارةوائف نحل العسل،تقسیم ططفیل الفاروا،مفتاحیة: كلمات

مقدمةال

العسـل،نحـلإجبـاري التطفـل علـىEctoparasiteخارجي الفاروا طفیل
بحسـب ،فـي كثیـر مـن األحیـانموت النحـل فـي الخالیـا المصـابةسببً یً 

ــة الخالیــا المصــابة،  عــدد كبیــر مــن خســارةوبالتــالي شــدة اإلصــابة وحال
علـــى طفیـــل الفـــاروا ُ          ُتعـــد الســـیطرة.مســـتوى العـــالمطوائـــف النحـــل علـــى

طفیــل الفــارواألن غالبیــة إنــاثو بســبب ســلوك تطفلــه، ومكافحتــه صــعبة
والتـــي تـــوفر المختومـــةاالت والـــذكورالشـــغنخاریـــب حضـــنةفـــيتتكـــاثر 

، ویصعب مكافحته بالمبیدات الكیمیائیـة، والتـي تسـبب تلـوث الحمایة لها
إلى تطور صفة المقاومة لهذه المبیدات مـن الخلیة ومنتجاتها، باإلضافة

تعیــق بسـیطةإجـراءات العدیـد مـن البـاحثیناقتـرحوقـد .)9(قبـل الطفیـل 
الربیـعيفـتقسـیم الطوائـف و ،إزالـة حضـنة الـذكوركتطور مجتمـع النحـل 

.)4(اإلصابةدرجةلتقلیل
لجأ العدید من الباحثین إلى عدة طرائق كاستخدام مصائد حضنة 

العضویة لمكافحة قاعدة العد، حاجز الملكات والمواد الطبیعیة و الذكور، 
هــــذه الطرائــــق ال تســــبب ایــــة أضــــرار للبیئــــة أو طفیــــل الفــــاروا، باعتبــــار

. )5(منتجات النحل
یعــد التطریـــد بنوعیــه الطبیعـــي والصــناعي (تقســـیم الطوائــف) مـــن 

النحـلخلیـةتتكاثر فعندما تطور مجتمع الفاروا،فيأهم العوامل المؤثرة 
ــــد الطبیعــــي الملكــــة األم الطــــرد األول كنتیجــــة طبیعیــــة،ترافــــق ، بالتطری

%60-50یغـادر فقـدالرغم من وجود اختالف كبیر فـي حجـم الطـرد، وب

ـــةالتطریـــد و لطـــرد، مـــع امـــن مجتمـــع النحـــل مثالیـــة لنقـــل الطبیعـــي طریق
دة بین الخالیا) إلى الخالیا الجدیضمن الخلیة أوالطفیلیات (بین األفراد

، بینما یمكن للنحال التحكم بتوزیع النحل والحضنة في حال التقسـیم )5(
ـــة األم ي(التطریـــد الصـــناع ـــین الخلی ـــع اإلصـــابة ب ـــالي إعـــادة توزی )، وبالت

والبنت، والتحكم بها فیما بعد.
فــي بــرامج إدراجهــاق التــي یمكــن ائــمــن الطر فالتطریــد الصــناعي 

لفتــرة نتیجــة وقــف تكــاثره طــورهتلطفیــل الفــاروا، والتــي تحــد مــن المكافحــة
مـــن زمنیـــة، فـــي الخلیـــة األم والخالیـــا الناتجـــة عنهـــا بالتطریـــد الصـــناعي

ــذلك )8(خــالل تقســیم مجتمــع الفــاروا الحــالي بــین الخلیــة األم والبنــت  ، ل
ــالیكــون ، المكافحــة المتكاملــة لطفیــل الفــارواً    ً    دورًا مهمــًا فــيتقســیم الخالی

، ومنع التطرید العشوائي للخالیـا عن طریق خفض أعداد مجتمع الطفیل
ـــل مـــن الخالیـــا األم، ـــر مـــن الطفی ـــذلك ٕ                                         وٕازالـــة العـــدد األكب تقســـیم یعتبـــر ل

إزالــة الجــزء فــي حــدى الطرائــق الحیویــة التــي تســهم بشــكل فعــالإلخالیــا ا
البحــث هــذالــذلك هــدف.)3(الخالیــا األمنالفــاروا مــأعــدادمــن األكبــر

تطــور مجتمــع طفیــل فــي(التقســیم) إلــى دراســة تــأثیر التطریــد الصــناعي 
لطفیل.لهذا المتكاملة اإلدارةمج أجل استخدامه في براالفاروا، من

هوطرائقالبحث مواد 

ُ                                                            ُأنجز هذا البحث في منحل ومختبر بحوث نحل العسل في كلیة الزراعة 
عـــامرة بالنحـــل طوائـــف علـــى ثمـــان 2006بجامعـــة دمشـــق خـــالل عـــام 
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وبتغطیــة ســنةرلطوائــف بملكــات فتیــة بعمــتمیــزت اْ  مــزودة بقواعــد عــْد، 
الطوائــفوزعــت.نحلیــة وأعــداد حضــنة متفاوتــة، وبشــدة إصــابة مختلفــة

المجموعـة األولـى طوائـفسمت ُ قُ بحیث بشكل عشوائي إلى مجموعتین،
تـم رفـع :النحـو اآلتـيى) علـ4و3، 2، 1ً                   صـناعیًا (الخالیـا ذات األرقـام

مـــن الحضـــنة علـــى نخـــروب7800أربعـــة أقـــراص حضـــنة تحـــوي علـــى 
منهـا حضـنة مختومـة مـن الخلیـة األم ووضـعت فـي النویـة %85األقل، 

ْ    ً                          (الخلیة البنت) المزودة بقاعدة عْد أیضـًا، والهـدف سـحب أكبـر عـدد مـن 
اإلنـــــاث البالغـــــة المحجـــــوزة داخـــــل نخاریـــــب الحضـــــنة، ومـــــن ثـــــم زودت 

نحلـة 9000حـواليوقـدرهمـن الخلیـة األم التقسیمات بنحـل حاضـن فقـط 
النحــــل المنزلــــي فضــــل ُ یُ طفیــــل الفــــاروا فــــإن هــــو معــــروفالغــــة، وكمــــا ب

، وبهـذه الطریقـة مـن التقسـیم ً األكبـر عمـراً تالشغاال(الحاضن) أكثر من 
یــتم ســحب الجــزء األكبــر مــن الفـــاروا المحمولــة علــى النحــل البــالغ إلـــى 

(الخالیـا ذات األرقـام ُ                          ُتركت خالیا المجموعـة الثانیـة بینما .)7(التقسیمة
وقد تم منع التطریـد الطبیعـي .بدون تقسیم (خالیا شاهد)) 8و 7، 5،6

.في هذه الخالیا
التسـاقط مثـل (أ) الشـاهد ُ                                 ُسـجلت المعطیـات لمجمـوعتي المعاملـة و 

تطـور التغطیـة النحلیـة ، (ب)ئهـاوبعـد انتهاالتجربـة الطبیعي للفاروا قبـل 
مـن الطریقـة علیـة فاحسـاب ، و(جــ) ئهـاوبعـد انتهاالتجربـة والحضنة قبـل 

:خالل المعادلة اآلتیة

الفاعلیة %=
- التساقط الطبیعي قبل بدء التجربة

100× التساقط الطبیعي بعد انتھاء التجربة
التساقط الطبیعي قبل بدء التجربة

ً  أیضًا: استخدمتالتي ومن المعادالت 
100×لفاروا = متوسط التساقط الطبیعي للفاروا لالمتوقع عدد ال

ُ                                                      ُیعبــر التســاقط الطبیعــي عــن حجــم مجتمــع الفــاروا داخــل الخلیــة، 
بینمــا تــدل الفاعلیــة علــى مقــدار انخفــاض التســاقط الطبیعــي بعــد انتهــاء 

التجربة مقارنة بالتساقط الطبیعي في بدایتها.
حلیــــة والحضــــنة لكــــل خلیــــة قبــــل وبعــــد نهایــــة قــــدرت التغطیــــة الن

األوروبیة، وتم تحدید شـدة اتبر تمخً                        وفقًا للمقاییس المعتمدة في الالتجربة
:)1(التالیةاإلصابة على النحل والحضنة كما في المعادلة 

شدة اإلصابة % =
عدد الفاروا

 ×100 عدد النحل أو عدد الحضنة المختومة في 
العینة المفحوصة

.Tً                النتائج إحصائیًا باستخدام اختبارتلُ ُحل

والمناقشةالنتائج

فـي الخلیـة للفـارواالتسـاقط الطبیعـيمتوسـط) أن 1جـدول(بینت النتائج 
كان متوسـط ، بینما فاروا/یومطفیل 25.1كانقبل التقسیم)األماألولى (

10.9نحــوبعــد التقســیموالبنــتالخلیـة األمالتسـاقط الطبیعــي للفــاروا فــي

وقد یعزى ارتفاع التساقط الطبیعـي على التوالي،فاروا/یوم طفیل23.9و
إلـــى ارتفـــاع اإلصـــابة علـــى )فـــاروا/یومطفیـــل23.9(البنـــت خلیـــة الفـــي 

مـن جهــة، وانبثـاق النحــل المصـاب بالفــاروا والتـي یكــون نالنحـل الحاضــ
انخفــاض التســاقط كحظ بعــد ذلــو بدایــة، ولــالاحتمــال تســاقطه أعلــى فــي 

فاروا/یوم.طفیل3.7الطبیعي في الخلیة األم في نهایة التجربة إلى 
التسـاقط الطبیعـي فـي متوسـط فقـد انخفـض ،الثانیةالخلیة في أما 

في نهایة التجربـة بینمـا تالشـت طفیل /یوم 3.3إلى 9.3الخلیة األم من 
قلیلـة المنقولـة إلـى التقسـیمة أعـداد الفـارواوكانـت ، اإلصابة في التقسیمة

طفیل.21لم تتجاوز 
التســــاقط متوســــطفــــي ) 1(جــــدول ً اً طفیفــــً انخفاضــــاً حظ و لــــاكمــــ
قبــل التقســیم فــاروا/یوم طفیــل27مــن)األمالثالثــة (ي الخلیــة الطبیعــي فــ

متوســــط قــــد كــــان ف، بعــــد أســــبوع مــــن التقســــیمفــــاروا/یومطفیــــل23إلــــى
طفیــــل 6.7عنـــد بدایــــة تقســـیم الخالیــــاالتســـاقط الطبیعــــي فـــي التقســــیمة

ویعــود ً                  یومــًا مــن بدایــة التقســیم،14فــاروا/یوم بعــد طفیــل9إلــى ووصــل
طفیــل 5.1، وانخفــض هــذا العــدد إلــى نحــل المصــابذلــك إلــى انبثــاق ال

الخلیـة األم فقـد كـان عـدده فـي فاروا/یوم في نهایة التجربة، بالمقارنة مع 
طفیل فاروا/یوم في بدایة التجربة وانخفض 27متوسط التساقط الطبیعي 

طفیل فاروا/یوم في نهایة التجربة.9.6إلى 
تسـاقط الطبیعـي فـي المتوسـط في ً كبیراً ً انخفاضاً كذلك كان هناك 
طفیـل /یــوم 2.7طفیـل/یوم قبــل التقسـیم إلـى 9.6الخلیـة الرابعـة األم مـن 

الطبیعـي فـي التقسـیمة التسـاقطبینما انخفض متوسـطنهایة التجربة، في 
إلى الصفر.

التســاقط الطبیعــي انخفــاض متوســط) 1كمـا بینــت النتــائج (جــدول 
یم بشــكل كبیــر، وبنســبة بعــد أســبوع مــن التقســ)األمالمعاملــة (یــاخالفــي 

، ویعود ذلـك إلـى %46.2وبمتوسط قدره %61.2و14.8%تراوحت بین
انتقـــال جـــزء كبیـــر مـــن الفـــاروا إلـــى الخالیـــا البنـــات (التقســـیمات)، بینمـــا 

%3.4وبنســبة قــدرها 7و6حــدث تزایــد فــي خالیــا الشــاهد ذات األرقــام 
5درهاوبنســـبة قـــ8و5فـــي الخالیـــا ضعلـــى التـــوالي، وانخفـــا، %46و

لمتوســط التســاقط الطبیعــي فــي زیــادة عــدلوبم،علــى التــوالي،%11.6و
. %8.2مجموعة الشاهد قدره

أعداد الفاروا التي جمعت على قواعد العـد لخالیـا مجموعـة كانت 
الشــاهد خــالل فتــرة التجریــب أعلــى مــن أعــداد الفــاروا التــي جمعــت علــى 
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وقـد ً   ألم والتقسیمات معـًا)، قواعد العد لمجموعة خالیا المعاملة (الخالیا ا
1969بالمقارنــة مـــعفـــي خالیــا الشـــاهد ً طفــیالً 2815وصــل العــدد إلـــى 

مـرة، وقــد رافـق ذلــك ازدیــاد 1.4طفیـل فــي خالیـا المعاملــة وبزیـادة قــدرها 
، %6.8متوسط التسـاقط الطبیعـي فـي مجموعـة الشـاهد بنسـبة قـدرها في 

(الخالیــا المعاملـةالطبیعـي فــي مجموعـة طبینمـا انخفـض متوســط التسـاق
، ویعزى ذلك إلى استمرار تكاثر طفیل الفـاروا %71.5بنسبة قدرها األم)

تقســیم الخالیــا إلــى أدى . بینمــا فــي خالیــا الشــاهد نتیجــة تــوفر الحضــنة
أفــراد غالبیــة قــل نخفــض أعــداد طفیــل الفــاروا فــي خالیــا المعاملــة نتیجــة

ل البــالغ (الحاضــن)الفــاروا الموجــودة فــي الحضــنة المختومــة وعلــى النحــ

، أمـا بالنسـبة أثناء إجراء عملیـة التقسـیممن الخلیة األم إلى الخلیة البنت 
، باإلضـافة إلـى للحضـنة الضـروریة للتكـاثرانقطـاعللتقسیمة فهنـاك فتـرة 

عإلى انخفـاض تـدریجي فـي مجتمـأدى لفاروا مما لطفیل ایوميالالموت
.مهمة لتخفیض أعداد الفارواُ                        ُتعد الفترة ما بعد التقسیملذلكالفاروا،

) انخفــاض متوســط التســاقط الطبیعــي فــي الخالیــا 2یبــین (جــدول 
طفیـل فـاروا/یوم وبنسـبة قـدرها 4.8إلـى 17.8التي خضعت للتقسیم مـن 

، بینما ازداد متوسط التسـاقط الطبیعـي فـي مجموعـة الشـاهد مـن 72.8%
ـــى 16.8 ـــل فـــاروا/یوم وبنســـبة قـــدرها 17.8إل ان الفـــارق ، وكـــ%5.9طفی

بین مجموعتي المعاملة والشاهد.0.01ً                  معنویًا على مستوى احتمال 

.فاعلیة تقسیم طوائف النحل على تطور مجتمع الفاروا.1جدول
Table 1. Efficiency of artificial swarming on development of Varroa mite population.

رقم الخلیة
Colony number

متوسط 
التساقط 

الطبیعي قبل 
التقسیم 

/یومفاروا
)11/6/2006(

Mean of
natural

drop before
artificial

swarming
varroa/day
(11/6/2006)

توسط التساقط م
الطبیعي بعد 
أسبوع من 

فاروا/یومالتقسیم
)18/6/2006(

Mean of
natural drop

of Varroa
after one

week
varroa/day
(18/6/2006)

فاعلیة لا
%

Efficacy
%

متوسط 
التساقط 

بعد الطبیعي 
انتھاء 
التجربة 

25/7/2006
Mean of
natural
drop of
varroa

25/7/2006

الفاعلیة 
%

Efficacy
%

مجموع 
الفاروا 

المتساقطة 
خالل فترة 
التجربة لكل

فارواطائفة
Sum of

dropped
varroa
during

the trial
each

group

مجموع 
الفاروا 

المتساقطة 
خالل فترة 

التجربة لكل 
مجموعة

افارو
Sum of

dropped
varroa

during the
trial each

group

Treatedمجموعة المعاملة

1969

Mother colony25.1010.956.63.785.3374األم1
division-23.9-1.7-319البنت

Mother colony9.33.661.23.364.5189األم2
division-0.6-0-21البنت

Mother colony2723.014.89.664.4523األم3
division-6.7-5.1-314البنت

Mother colony9.604.652.12.771.7189األم4
division-2.3-040البنت

** Mean46.2**71.5المتوسط

Control)بدون تقسیم(مجموعة الشاھد

528.9027.4519.931.1944

2815
620.7021.4-3.434.1-64.71168

79.0013.1-4610-11.1399

88.607.611.67.117.4304
Mean-8.2-6.8المتوسط

There is **0.01یوجد فرق معنوي عند مستوى احتمال**  significant differences at P=0.01
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متوسط التساقط الطبیعي للفاروا لمجموعتي المعاملة والشاھد أثناء التجربة..2جدول 
Table 2. Mean of Varroa natural drop for treatment and control groups during the experiment.

المجموعة
Groups

ي متوسط التساقط الطبیعي لمجموعت
قبل التقسیمالمعاملة والشاھد

11/6/2006فاروا/یوم 
Natural drop for treatment
and control groups before

artificial swarming on
11/6/2006 (Varroa/day)25/6/20069/7/2006

متوسط التساقط الطبیعي 
لمجموعتي المعاملة والشاھد بعد 

نھایة التجربة
25/7/2006فاروا/یوم 

Natural drop for treatment
and control groups at the

end of the trial (25/7/2006)
(Varroa/day)

خالیا المعاملة
treatment colonies17.85.494.8

خالیا الشاھد
Undivided colonies (control)

16.89.613.817.8

كبیـــر مـــن أنـــه بـــالرغم مـــن رفـــع عـــدد )3(جـــدول أظهـــرت النتـــائج 
قبل التقسیمنخروب22425الحضنة من خالیا المعاملة وانخفاضها من 

الكلـي عـدد المـن %41.7بنسـبة قـدرهابعـد التقسـیم نخـروب 13065إلى 
الحضــنة فــي خالیــا الشــاهد والتــي أصــبحت أكثــر ، مقارنــة بعــدد للحضــنة

ضعف، فـإن أعـداد الحضـنة تطـورت بسـرعة وتجـاوزت أعـداد 1.7بنحو 
الحالــةي خالیــا الشــاهد عنــد نهایــة التجربــة، ویعــود ذلــك إلــىالحضــنة فــ

الفاروا.طفیل الصحیة الجیدة في خالیا المعاملة نتیجة التخلص من 
،التجربـةبعد انتهـاء و قبل ،كلتا المجموعتینأعداد النحل في مقارنة عند 

تطــور الخالیــا، واالنخفــاض الــذي فــيأن التقســیم لــم یــؤثر بشــكل ســلبي 
درجــات ا المجــوعتین هــو انخفــاض طبیعــي نتیجــة ارتفــاع ظهــر فــي كلتــ

، فر المســاحة الكافیــة مــن المراعـــياوعـــدم تــو الحــرارة فــي الشــهر الســابع 
معنویـــة بـــین فـــروق وبـــین التحلیـــل اإلحصـــائي لهـــذه النتـــائج عـــدم وجـــود

. )3(جدول مجموعة المعاملة ومجموعة الشاهد 
ً لتقســیم مرتفعــًا كــان التســاقط الطبیعــي خــالل األســبوع األول بعــد ا

)، وتطابقـت هـذه النتـائج مـع 1في كل من الخلیـة األم والتقسـیمة (جـدول 
الحضنة والذي یحدث فـي ) من أن انعدام2وآخرون (Brancoما وجده 

،ً                    یؤثر كثیـرًا فـي معـدل مـوت الفـاروابعض الخالیا بسبب استبدال الملكة
ء فتـرة انعـدام زیـادة المـوت الطبیعـي للفـاروا بشـكل كبیـر أثنـاتوقد لوحظ

ذلـك، نقـیضعلـىو بعد التقسـیم.ً                 الحضنة خصوصًا في األسابیع األولى
تربیـــة الحضــــنة بعـــد اســــتئنافاألســــبوعي لمـــوت الفــــاروادالعـــدتنـــاقص

لنخاریــب (phoretic mites)مهاجمــة العدیــد مــن إنــاث الفــارواوبالتــالي 
هــذه . وقــد تــم االســتفادة مــنالحضـنة، والتــي تبقــى محمیــة لمــدة أسـبوعین

ــة انقطــاع لــدورة  الخاصــیة عنــد تنفیــذ هــذا البحــث مــن خــالل إحــداث حال

ــاة الطفیــل فــي الخلیــة األم، وهــذا االنقطــاع یحــدث بشــكل تلقــائي فــي  حی
ُ            حتــــى ُتلقــــح الملكــــات ً اً یومــــ28-21الخلیـــة البنــــت والــــذي یســــتمر لنحــــو 

بأنـه بعـد إجـراء )3ً  الجدیدة. وقد تطابقت هذه النتائج مع مـا نشـر سـابقًا (
تبقـــى التقســـیمة لمـــدة ثالثـــة أســـابیع حتـــى تســـتطیع تربیـــة ملكـــة لتقســـیم ا

.ً الخلیة األم بدون حضنة مختومة تقریباً بینما تبقى جدیدة، 
على تأثیر سـحب أكبـر جـزء مـن ً أیضًا تم التركیز في هذا البحث 

مـــن أعـــداد %50الحضـــنة المختومـــة الـــذي أدى إلـــى ســـحب أكثـــر مـــن 
ط الطبیعــي فــي الخلیــة األم والبنــت بعــد الفــاروا، وهــذا مــا یعكســه التســاق

تشــــكیل أســـبوع مــــن التقســـیم، وهــــذا یتوافــــق مـــع دراســــة ســـابقة بینــــت أن 
طفیـــل مجتمـــعخفـــض ُ مـــن الحضـــنة المختومـــة یُ %50تقســـیمات تحـــوي 

.)6(في الخلیة األمالثلثبمقدارالفاروا 
ُ                                              بشــكل عــام ُتعــد طریقــة تقســیم الخالیــا مــن الطرائــق الســهلة والتــي 

تـدرج ضـمن نشـاط النحـال، وتختلـف فاعلیـة الطریقـة مـن خلیــة یمكـن أن 
ألخــرى كمــا أوضــحت النتــائج، وذلــك یعتمــد علــى تــوزع اإلصــابة مــابین 
الحضـــنة المختومـــة والنحـــل البـــالغ مـــن جهـــة، وعـــدد الفـــاروا المنتقـــل مـــع 
التقسیمة (الخلیة البنت) من جهة أخرى. وبناء علیه یمكن االستفادة مـن 

ُ   بخفـض أعــداد طفیـل الفـاروا فـي الخلیـة األم، وُتعــد تقسـیم طوائـف النحـل
ـــة الضـــروریة للحـــد مـــن أعـــداد طفیـــل  ـــة مـــن األعمـــال النحلی هـــذه الطریق
ـــة النحـــل، ونوصـــي  ـــدات داخـــل خلی ـــاروا واإلقـــالل مـــن اســـتخدام المبی الف
ً                         باستخدام هذه الطریقة فـي فتـرة التقسـیم تبعـًا لمنطقـة وجـود الخالیـا وذلـك 

الطفیلیات.للتخلص من أكبر عدد من 
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متوسط عدد الحضنة والنحل البالغ لمجموعتي المعاملة والشاھد أثناء التجربة..3جدول
Table 3. Mean of broods number and adult bees number for treatment and control groups during experiment.

الصفة المدروسة
المجموعة
Groups

Reading dateتاریخ القراءة
قبل بدء التجربة 

11/6/2006
before artificial

swarming 11/6/2006

12/6/2006بعد التقسیم 
After artificial

swarming
12/6/2006

بعد انتھاء التجربة 
25/7/2006

at the end of the
trial (25/7/2006)

متوسط عدد الحضنة مقدر 
باأللف

Mean of broods number
(1000)

ا المعاملةیخال
Treatment colonies

224251306518070

الشاھدیاخال
Undivided colonies (control)

222952229517485

البالغ متوسط عدد النحل
مقدر باأللف

Mean of adult bees
number (1000)

ا المعاملةیخال
Treatment colonies

487504012530000

ا الشاھدیخال
Undivided colonies (control)

360003600030000

Abstract
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This study was conducted during 2006 to evaluate the effect of artificial swarming of honeybee colonies in preventing the
development of Varroa mite population. The method of artificial swarming depends on the transfer of huge number of capped brood and
bees to the new derived colony, and thus removing the Varroa stages which reproduce within the capped drone brood of females in addition
to Varroa females which are attached to the adult bees. Since the new colony needs time which may extend to 30 days to produce a new
fertile queen, this lead to the natural death of a large part of the Varroa females or as a result of daily dropping on the count board. The
artificial swarming of honeybee colony method increased natural dropping of Varroa mite by 54.8 to 66.9%, which was significantly
different (P=0.01) compared to 1.1% in the control.
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