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::المقدمة المقدمة 

 ذئب النحل من االفات المتخصصة على نحل العسل حيث  ذئب النحل من االفات المتخصصة على نحل العسل حيث أفةأفةتعتبر تعتبر 
تصطاد شغاالت نحل العسل من على االزھار وعند زيادة الكثافة تصطاد شغاالت نحل العسل من على االزھار وعند زيادة الكثافة 

 . .والمسقىوالمسقىالعددية فإننا نشاھدھا أمام الخاليا العددية فإننا نشاھدھا أمام الخاليا 
نسبب خسائر كبيرة لطوائف النحل خاصة في حالة تكون كثافتھا نسبب خسائر كبيرة لطوائف النحل خاصة في حالة تكون كثافتھا 

  العددية عالية في المنطقة التي تنشر فيھا حيث تحد من تنقل النحالينالعددية عالية في المنطقة التي تنشر فيھا حيث تحد من تنقل النحالين
 النحال بنقل  النحال بنقل يظطريظطر  والعكس   والعكس بھابھا  تنشتشرتنشتشربطوائفھم الى المناطق التي بطوائفھم الى المناطق التي 
 . .بھابھا  التتواجدالتتواجدطوائفه الى مناطق اخرى طوائفه الى مناطق اخرى 

: : الھدف الھدف 
معرفة مد ى انتشار ھذه االفة طوال أشھر السنة والمناطق التي تنتشر معرفة مد ى انتشار ھذه االفة طوال أشھر السنة والمناطق التي تنتشر 

 . .بھابھا



النتائجالنتائج
 : :

 في  في ومدودةومدودة  وتاربةوتاربةنفذت الدراسة في ثالث مناطق من  محافظة حضرموت وھي عينات نفذت الدراسة في ثالث مناطق من  محافظة حضرموت وھي عينات 
 م حيث تم تقدير الكثافة العددية للحشرة حيث وجد  م حيث تم تقدير الكثافة العددية للحشرة حيث وجد ٢٠٠٧٢٠٠٧الفترة من يناير حتى ديسمبر الفترة من يناير حتى ديسمبر 

حيث تبدأ الزيادة حيث تبدأ الزيادة  .  . مدودةمدودة ثم تأتي منطقة  ثم تأتي منطقة تاربةتاربةأن أعلى كثافة في عينات بالمقارنة بمنطقة أن أعلى كثافة في عينات بالمقارنة بمنطقة 
براير ومارس براير ومارس في الكثافة من االسبوع االخير من يناير وتصل الى أعلى قمة لھا في ففي الكثافة من االسبوع االخير من يناير وتصل الى أعلى قمة لھا في ف

تظھر في تظھر في وتبدأ تقل في أبريل ومايو وتختفي من يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر ووتبدأ تقل في أبريل ومايو وتختفي من يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر و
ب معامل االرتباط ب معامل االرتباط أواخر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وبدراسة تأثير العوامل الجوية تم حساأواخر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وبدراسة تأثير العوامل الجوية تم حسا

والرطوبة والرطوبة بين أعداد الحشرات خالل أشھر السنة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بين أعداد الحشرات خالل أشھر السنة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى 
  ٠٠ . .٤٦٧٤٦٧ .  . ٠٠ بالنسبة لدرجات الحرارة و بالنسبة لدرجات الحرارة و١.٥٨٦١.٥٨٦النسبية طوال السنة حيث كان موجبا النسبية طوال السنة حيث كان موجبا 

ئم لدرجات ئم لدرجات ًبالنسبة للرطوبة حيث كانت معنوية جدا على التوالي حيث المدى المالًبالنسبة للرطوبة حيث كانت معنوية جدا على التوالي حيث المدى المال
كمتوسط وبدراسة االعشاش كمتوسط وبدراسة االعشاش  %  % ٥٠٥٠ـ ـ  %  % ٤١٤١ كمتوسط والرطوبة من  كمتوسط والرطوبة من ٢٦٢٦--٢٤٢٤الحرارة الحرارة 

 سم وعدد الغرف  سم وعدد الغرف ٨٠٨٠  ––  ٦٠٦٠للحشرة في ھذه المناطق وجد أن طول العش يتراوح بين من للحشرة في ھذه المناطق وجد أن طول العش يتراوح بين من 
. . ـ  نحالت ـ  نحالت ٤٤ وفي الغرف الحديثة تضع نحلتين بينما الغرف القديمة من  وفي الغرف الحديثة تضع نحلتين بينما الغرف القديمة من ٦٦  --٣٣من من 

ول غرفة تبعد عن ول غرفة تبعد عن والغرف القديمة تكون في بداية العش بينما الحديثة في نھاية العش وأوالغرف القديمة تكون في بداية العش بينما الحديثة في نھاية العش وأ
 سم كمتوسط ويأخذ العش شكل  سم كمتوسط ويأخذ العش شكل ١٠١٠  واالخرىواالخرى سم وبين الغرفة  سم وبين الغرفة ٤٥٤٥ ـ  ـ ٣٠٣٠فتحة العش من فتحة العش من 

 ان حموضة  ان حموضة لالعشاشلالعشاش يميل بزاوية كما دلت النتائج لتحليل التربة  يميل بزاوية كما دلت النتائج لتحليل التربة واحياناواحياناأفقي متعرج أفقي متعرج 
سم سم ١٠٠١٠٠وقدرة التوصيل الكھربي تؤثر على عمق العش وجد كلما اتجھنا الٮعمقوقدرة التوصيل الكھربي تؤثر على عمق العش وجد كلما اتجھنا الٮعمقphphالتربةالتربة

..والمالحوالمالح  الحوضةالحوضةنالحظ انه تزيد قيمة نالحظ انه تزيد قيمة 


