
 بحلم الفاروا وفطر الحضنة الطباشيرية في نحل العسل بالتغير في اإلصابةالعالقة بين 

  البيئية ونشاط الطوائف الظروف

  

  حمد عويسأيمن أ                إسماعيلحلمي عبده غنيمي              عبد الحليم مشرف 
   جامعة الفيوم  مصر– كلية الزراعة –قسم وقاية النبات 

  :المقدمة

بـالظروف البيئيـة    على سبيل المثال منها ما يتعلق       ,  نحل العسل بالعديد من العوامل       إنتاجيةأثر  تت

 الطوائف بالعديـد مـن المفترسـات       إصابة إلى باإلضافةهذا  . ونوع الساللة والعمليات التي يقوم بها النحال        
  .اوالطفيليات والممرضات والتي تمثل أهم العوامل التي تسبب أضرارا جسيمة له

ويتسبب هذا الطفيل في اختالل     .المشكالت لدى النحالين على مستوى العالم      من أهم    اويمثل طفيل الفاروا واحد   

كما تـنخفض مقـدرة الطوائـف    ,  تشوه النحل البالغ إلى باإلضافة,  الحضنةإنتاجالطوائف وضعفها وخفض  

 بـشدة   إصـابتها لى موت الطوائف بعد     وقد سجلت تقارير عالمية كثيرة تدل ع      . المصابة على تلقيح النباتات     

 الحواجز الميكانيكية الدفاعية    إتالفبالفاروا ومن األضرار غير المباشرة للفاروا تدمير الجهاز المناعي نتيجة           
  ) . Glinski,1991( في النحل المصاب 

ثا تم اكتشاف   وحدي,هذا الطفيل  النحل المصاب ب   إلىلذا فان الممرضات مثل الفيروسات والفطريات ربما تنتقل         

   .)2004 خرونآ وTentcheva(  ستة فيروسات تصيب النحل بواسطة الفاروا

من األمراض التـى انتـشرت      ) تكلس الحضنة   ( ومن ناحية أخرى فان مرض الحضنة الطباشيرية        
يسبب ضعف الطوائف نتيجة انخفاض     حديثا وأصبح يمثل خطرا حقيقيا لنحل العسل ونتيجة إصابته لليرقات،           

  إصـابة   أوضح أن الطوائف المصابة بالفاروا تظهر بها       ى الرغم من أن بعض الباحثين     لوع .الحضنة  وموت  

فان البعض اآلخر لم يثبت عالقة ارتباط موجب بين         , ) Glinski,1991( شديدة بمرض الحضنة الطباشيرية     

 اإلصـابة راسـة   دإلىومن هنا فان الدراسة الحالية هدفت ) Medina and Mejia,1999 ( هذين المرضين
 الحضنة الطباشيرية والعالقة بينهما خالل التغيـرات        كذلك دراسة مرض   على الحضنة والنحل البالغ و     الفاروا

  .الموسمية وذلك في طوائف مصابة بهذين المرضين معا

  :المنتهجة فى البحثالمواد والطرق 

لجوانب البيئيـة لمرضـين      لدراسة بعض ا   1999 الى   1997من  أجرى هذا البحث لمدة عامين متتاليين         

وتم اختيار أماكن التجربـة وأخـذ العينـات    .هما الفاروا و الحضنة الطباشيرية , مهمين يصيبان نحل العسل   

  : البحث كما يليإجراءوطريقة 

  -:أماكن المناحل المختبرة  .1
  -:وهي,مصر ب قرى ممثلة لمراكز محافظة الفيوم 5 مناحل في 5اختيار تم 

  . منحل تجارب الكلية بمنطقة دار الرماد:مركز الفيوم -أ

 .منحل بقرية هريت: طسا إمركز -ب

 .منحل بقرية الجيالنى: بشوايإمركز  -ج

 .منحل بقرية البحاروة: مركز طامية -د

 .منحل بقرية سنهور: مركز سنورس -ه
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زراعـات  وال.على الترتيـب  ، كيلومترا   3,12,18,20,10حوالى   ن مركز مدينة الفيوم   عوتبعد هذه القرى  

, الـشيح   , اليوكـاليبتوس ,الفـول البلـدي     , دوار الشمس   ,القطن  ,الذرة  , الشائعة فيها هي البرسيم الحلو    

  . بساتين الفاكهة ,األقحوان , المردقوش 
  -:طوائف التجربة .2   

, مكان إل بقدر ا  ةمتساوية القو )  منحل   / طوائف   5(  في خاليا النجستروث     مرباة طائفة   25اختيرت  

لم تعامـل  و.  هذه الطوائف ملكات هجين أول ساللة كرنيولية       سرؤو وعلى   أقراص 8فيها النحل   يغطي  

  .هذه الطوائف بأية مواد كيماوية خالل فترة التجربة
  -:أخذ العينات  .3

لعام ) حزيران( يونيو 26 إلى 22 وفي السنة األولى بدأ أخذها في        ا يوم 13أخذت العينات بانتظام كل     

أما في السنة الثانية فبدأ أخذ العينـات        .  1998لعام  ) حزيران(  يونيو   12 إلى   8ى   واستمرت حت  1997

 وذلك في المناحـل     1999 لنفس الشهر لعام     11 إلى   7 حتى   1998 من نفس الشهر لعام      25 إلى   22في  
  .على الترتيب , آنفاالمذكورة 

  :قياس الحضنة. 1.3  

 إلـى  باستخدام لوح بالستيكي شفاف مقـسم     ام يو 13قيست مساحات الحضنة المغطاة للشغاالت كل       

   .2.54 السنتيمتر ضرب الرقم الناتج في إلىولتحويل المساحات  . ةبوصات مربع

  -:بالفاروا  (%) اإلصابةتقدير . 3.2 
  إناءمن تلك المحيطة بالحضنة المفتوحة ثم وضعت في         , مكان  وبقدر اإل , شغالة  100 ىأخذت حوال 

تـسقط  فى نفس الوقـت     حيث يتم فصل النحل بواسطة شبكة ضيقة و       , نظيف   مذاب به مسحوق ت    ماءبه  

 يعد الفاروا وكذاك النحـل لحـساب        . )Ritter,1981( وذلك بعد الرج عدة مرات       اإلناءالفاروا في قاع    

   x 100 عدد أفراد النحل /عدد أفراد الفاروا =للفاروا على النحل   %  : من المعادلةاإلصابةنسبة 
الحضنة ثـم    سم في وسط عش      5x5 على الحضنة المغطاة فقد حددت مساحة        اإلصابةلتقدير  أما بالنسبة   

  .  الحلم البالغة وغير البالغة في كل عين إناثنزعت أغطيتها بواسطة ملقط وتم عد 

    51.5 األبيض بمساحة PVCولحساب أفراد الفاروا الميتة طبيعيا في هذه الطوائف وضعت قطعة من 

 x35.5 قاعدة الخلية بعد دهانها بالفازلين  سم على.  

  -: تعريف المسبب لمرض الحضنة الطباشيرية .3.3
،  )  (Bailey 1981, Shimanuki & Knox 1991 and , Liu, 1995تبعا للطرق التي أسـتخدمها  

تعقيمـا سـطحيا فـي هيبوكلوريـت        ) المومياوات  ( فقد تم تعقيم اليرقات المصابة      مع بعض التعديل،    

بعد ذلـك   . يثيلي مطلق ثم في ماء معقم وذلك لمدة دقيقة واحدة في كل منها            إز ثم كحول    م مركّ الصوديو

,  جم آجـار     PDA) 20جهزت بيئة   ثم  . تحت ظروف تعقيم كامل      1 رقم Whatmanجففت على ورق    

تضبط حموضة البيئـة    ).  لتر ماء    1جم مستخلص خميرة في     4,  جم بطاطس    200,  جم دكستروز    20

  قطـر  تصب البيئة السابقة في أطبـاق بتـري        % . 50سطة قطرات من حمض طرطريك       بوا 5.5 إلى

حيث يبـدأ   درجة مئوية    30ات اليرقات المعاملة ثم تحضن على     أن تبرد تزرع عليها جزيئ    وبعد  , سم  10

على عزلـة    أيام تزرع النموات الناتجة على بيئة بطاطس جديدة للحصول         7بعد حوالي   . الفطر في النمو  
عريف الفطر المعزول يقارن شكل النموات واألجسام والكرات الثمرية فيه بتلك الموجودة أساسـا              لت. نقية

  xقوة الشيئية       , x 3.3قوة العينة    (وباستخدام المجهر الضوئي  , على اليرقات قبل معاملتها كما سبق       
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  ده  كـل مـن  والوصف الظـاهرى تبعـا لمـا أور    وبمساعدة مفاتيح التقسيم الفطرية ).  زيتية 100

(Heath,1982)   و Bissett, 1988). (   

  -:بالحضنة الطباشيرية  (%) اإلصابة تقدير .4. 3
 سم في الطوائف المختبرة وأزيلت أغطية       5x5تم تحديد مساحة أخرى من الحضنة المغطاة مقدارها         

تـوي هـذه   وتح ) 1986وآخـرون   Koenig (وتم عد المومياوات الموجودة بها ) نخاريبها ( عيونها 

 بالفاروا أو الحضنة    لإلصابة عين سداسية وبالتالي يمكن حساب النسبة المئوية         100 ىالمساحة على حوال  

  .ولحساب عدد اليرقات المتساقطة المصابة أتبعت نفس الطريقة في حالة الفاروا المتساقطة  .الطباشيرية

  -:ألرصاد الجوية ا. 4 

خـالل فتـرة الدراسـة      (%) خارجية والرطوبة النسبية    تم الحصول على بيانات درجات الحرارة ال      
  . وزارة الزراعة المصرية–من نشرة األرصاد الزراعية  ) 1999 إلى 1997(

  - :اإلحصائيالتحليل . 5

باختيار أقل فارق معنـوي     % 5تم تحليل بيانات النتائج ومتوسطات المعامالت على مستوى معنوية          

)LSD (لطرق المأخوذة عن وكذلك معامل االرتباط  تبعا لSnedecor and Cochran , 1967.    

   -:النتائج ومناقشتها

  : النتائج المتحصل عليها والتي يمكن مناقشتها كالتالي3-1تلخص الجداول من 

  -:تربية الحضنة -1

ففي السنة األولى كانت متوسـطات      , وجد اختالف في نشاط تربية الحضنة خالل الفصول المختلفة          

,   لفصول الـصيف      2 سم 1147.7 , 736.3 , 684.7 , 2118.2 المغطاة للشغاالت      مساحات الحضنة 
بوجود اختالف معنوي بين كل من الـصيف والربيـع مـع            , على الترتيب   , الربيع  , الشتاء  , الخريف  

كما كان هناك ارتباط موجب عالي المعنوية بين مساحة الحضنة المغطاة وكـل مـن               . الخريف والشتاء   

( كما وجد ارتباط موجب عالي المعنوية       ) .  لكل منهما    r = 0.765(ة أو الرطوبة النسبية       درجة الحرار 

0.774 = r ( بين مساحة الحضنة المغطاة في عامي الدراسة مما يدل على أنها كانت في نفس االتجاه.  
   لـنفس   2سـم  1358.6 , 682.0 , 508.4 , 1465.0متوسطات  هذه ال كانت  ففي السنة الثانية    أما  

كمـا وجـد    .  معنوي بين القيم ما عدا الصيف والربيـع          بوجود اختالف , المواسم السابقة على الترتيب     

( في كل من درجة الحرارة أو الرطوبة النسبية         ارتباط سالب عالي المعنوية بين مساحة الحضنة المغطاة         

0.718 - ,  0.649 - = r . (  على الترتيب.  

ات الحضنة في الصيف والربيع مرتبطة بتـوفر مـصادر الرحيـق            وبصفة عامة فان الزيادة في مساح     
ومن ناحية أخرى فان العكس صحيح بالنسبة للخريف والشتاء وقد يتحسن           . وحبوب اللقاح في تلك الفترة      

 بعض النباتات الطبية في بعض   إزهار إلىالوضع فتزيد تربية الحضنة في أواخر الشتاء وربما يعود ذلك           

  .المناطق

 وجد أن الطوائف يزداد نشاطها في جمع الغذاء تحت ظروف اليوم  Kefuss,1978لصدد فان وفي هذا ا
  .نتاج الحضنة على عكس ظروف اليوم القصير إالطويل مما ينتج عنه زيادة في 

حيـث  Ghoniemy 1984) ( و 1980 وآخرون فى عـام   Eweis هوتتوافق النتائج الحالية مع ما وجد

طوائف في تربية الحضنة في مناطق مختلفة في مصر تكون خالل الـصيف             أوضحوا أن غالبية نشاط ال    

فـي   ,  Gergis, 2002وعلى العكـس فـان   . بينما يكون أقل نشاطها خالل الخريف والشتاء, والربيع 
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كـانون   (ختالفا معنويا بين شهور السنة في تربية الحضنة باستثناء شهر ديسمبر  امصر أخبر بأنه لم يجد      

   .)أول

  -:لفاروا حلم ا-2
  : على الحضنة اإلصابة. 2.1  

, الشتاء  , الخريف  , كمتوسطات لفصول الصيف     %  7.4 , 15.3 , 11.2 , 3.3  اإلصابةسجلت  

 اإلصـابة كما وجد ارتباط سالب عالي المعنوية بين        . الربيع على الترتيب مع اختالف معنوي بين القيم         

كما وجد ارتباط موجب عالي المعنوية بـين        .  النسبية بالفاروا على الحضنة وكل من الحرارة والرطوبة      
  . على الحضنة كانت في نفس االتجاه اإلصابةمما يعني أن  ) r = 0.769( قيمتي عامي الدراسة 

 % ) 3.1( في الربيـع    ,  % ) 6.9(  انخفاضا في فصل الصيف      اإلصابةسجلت  ف, في السنة الثانية    أما  

الخريف رق معنوي بين قيم امع وجود ف,  % ) 14.5( في الشتاء ثم  % ) 14.1( ومرتفعة في الخريف  

كما وجد ارتباط موجب عالي المعنويـة   . بينما لم تختلف في الخريف والشتاء معنويا  الربيع, الصيف  , 
  .بين الفاروا على الحضنة وكل من الحرارة والرطوبة النسبية 

  : على النحل البالغ اإلصابة. 2.2   

لمواسـم الـصيف       % 5.1 , 13.2 , 10.2 , 2.9ت المسجلة في السنة األولـى         كانت المتوسطا 

 اإلصابةكما كان االرتباط بين     . والخريف والشتاء ثم الربيع على الترتيب بوجود فارق معنوي بين القيم            

ـ      , على النحل وكل من الحرارة والرطوبة النسبية سالبا عالي المعنوية            ة بينما كانت قيمتا سـنتي الدراس
  . مرتبطتين ارتباطا موجبا عالي المعنوية 

  لنفس المواسم على الترتيـب بوجـود    %3.3 , 16.1 , 12.9 , 3.3 اإلصابةوفي السنة الثانية سجلت     

ووجد ارتباط موجب عالي المعنوية بين االصابة على النحل وكل مـن  . فارق معنوي بين الثالثة األولى     

  . الحرارة والرطوبة النسبية 
 اإلصابةحيث أوضحت أن ,  في مصر  Allam,1994 النتائج تتعارض جزئيا مع ما وجدته وهذه 

           بينما وجد . وصلت ذروتها خالل الخريف والربيع ثم الشتاء بينما سجلت أقل معدل لها خالل الصيف 

Shawer)   أعلـى   ةاإلصاب بينما كانت    لإلصابةسجل أقل معدل    ) تموز(  يوليو    فى   أن  1999) وآخرون 

  فـي  )Harbo and Zuhlke,1988(ومن ناحية أخـرى فـان   ). تشرين(في أكتوبر %) 37(ما يمكن 

 (بينمــا وجــد , ) شــباط( كانــت مرتفعــة فــي فبرايــراإلصــابة أن االواليــات المتحــدة وجــد

Matthesوانخفضت ) آذار(  في مارس    ت كان إصابة  في تجربة لمدة عامين أن أقصى         1991)وآخرون

 86.7 الـى    62.5 تراوحت من    لإلصابةومن ناحية أخرى سجلت قيم عالية       ) .كانون ثان (ايرنسبيا في ين  

كمـا  .  1998,1999  في مناطق مختلفة في مصر خـالل عـامي   )EL-Hady, 2001(بواسطة % 

) كانون أول ( عدم وجود فروق معنوية بين األشهر وبعضها بخالف ديسمبر إلى  Gergis (2002)أشار

  .ا على حضنة الشغاالت  بالفارولإلصابة

  :الموت الطبيعي للحلم. 4.2    

سجلت أعداد الفـاروا المتـساقطة فـي    ،  طائفة / فردا 17.5 , 25.9 , 16.0 , 5.3بمتوسطات هي   

  .ولم يختلف متوسطا الخريف والربيع معنويا. الشتاء ثم الربيع على الترتيب, مواسم الصيف والخريف 
وكان . بين عدد الفاروا الميتة وكل من الحرارة والرطوبة النسبية          وية    كما وجد ارتباط سالب عالي المعن     

  .هناك ارتباط موجب عالي المعنوية بين قيمتي عامي الدراسة
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أما في السنة الثانية فسجل انخفاض في الصيف ثم زيادة في الخريف أو الشتاء ثم انخفـاض آخـر فـي          

بوجود ارتباط موجـب عـالي       طائفة على الترتيب   / فردا 4.7 ثم   15.7 , 17.4 , 4.8الربيع بمعدالت   

  .المعنوية مع الحرارة والرطوبة النسبية 
 ارتباطا قويا بين نسبة الفاروا المتساقطة خالل المواسم  Milan (1990)فقد وجد , وفي هذا الخصوص 

عنوية   ارتباطا موجبا عالي المCalatayud and Verdu (1993)كما وجد . المختلفة في نفس الطائفة 

حيث يمكن استخدام هذه الطريقة في التنبـأ        , بين الفاروا المتساقطة خالل فترات مختلفة مع العدد الكلي          

  . اإلصابةبدرجة 
  ) :تكلس الحضنة ( مرض الحضنة الطباشيرية .3

  :تحديد المسبب المرضي .3.1  

ضاء اللون ثم بعد ذلـك  أوضحت االختبارات المعملية أن النموات الفطرية الحديثة ذات لون قطني بي         

 المفـاتيح   إلـى  وبـالرجوع    .أسود باخضرار يتغير هذا الشكل ويصبح سطح المستعمرة مستويا ذا لون          
التقسيمية للفطريات وبمساعدة الفحص المجهري للثمار واألكياس األكسية للفطر المعزول موضع الدراسة            

توضح أن الفطر المسبب لهذا     , رقات المصابة    على الي  ، مقارنة بتلك النموات الطبيعية    ،فان عزالته النقية  

  .Ascosphaerae  apisالمرض هو 

  :ي الحضنة عل اإلصابة. 3.2   

فـي   % 1.5 , 0.3 , 0.3 , 0.1 في السنة األولى منخفضا نسبيا حيـث بلـغ           اإلصابةكان معدل   
ولى وبارتبـاط   أل ا يم ق الشتاء  ثم الربيع على الترتيب بدون فارق معنوي بين الثالثة          , الخريف  , الصيف  

وبارتباط موجب عالي المعنوية بين قيمتي عـامي        . موجب غير معنوي مع الحرارة أو الرطوبة النسبية       

  .الدراسة

لنفس المواسـم    % 2.5 , 0.2 , 0.1 , 0.7 منخفضة أيضا بمعدالت     اإلصابة في السنة الثانية فكانت      أما
وبارتباط سالب عالي المعنوية مع الحرارة أو       ،  أيضا  على الترتيب بدون فارق معنوي بين الثالثة األولى         

 ارتفاع درجة   إلىرجع ظهور المرض في فصل الربيع       يوقد  . الرطوبة النسبية على عكس السنة األولى       

الحرارة والرطوبة النسبية وزيادة رطوبة الطائفة حيث التغذية في هذا الوقت علـى المحلـول الـسكري      

  . نمو الفطرياتوتمثل هذه الظروف بيئة خصبة ل

 حيث ذكروا 1986 وآخرون Koenigوتتوافق النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة مع ما وجده         
   Mossadegh and Alizadeh 1995كما وجـد  % . 6 إلى تتراوح من معدل بسيط جدا اإلصابةأن 

 ة  المـرض     أن خطـور   إلـى وأشـارا   % . 8 إلى وصلت   إيرانيةستة أقاليم    مختلفة في    إصابةمعدالت  

  أن Moharrami (1996)كما وجد  ,ارتبطت بظروف الحرارة وتساقط األمطار في المناطق الساحلية 

وأقل في  , ) حزيران(يونيو  , ) آيار(  الحضنة في أشهر مايو      إنتاج الشديدة ارتبطت بوقت زيادة      اإلصابة

  ) . تموز(يوليو 

كما أضاف أن نـسبة الحـضنة   . بية الحضنة    تنخفض في نهاية الصيف حيث تقل تر       اإلصابةوالحظ أن   

 ليس لها دور في وبائية المرض وال توجد عالقة بين قـوة الطائفـة  وعـدد اليرقـات                     البالغ  النحل إلى

  ) . المتساقطة(
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فـي    ,  Abdel-Fatah (1999)أقل مما وجده ,  بصفة عامة هذه المتوسطات،فان ومن ناحية أخرى 

فـي   %  11.4 إلـى  4.4مـن     و,  % 9.0 إلى  6.4راوح من    تت إصابة  حيث سجل معدالت      ،مصر

   .  1997, 1996منطقتين مختلفتين خالل عامي 
  ) :المومياوات( اليرقات المتساقطة . 3.3    

 , 1.6 , 0.7 الطبيعي لليرقات المصابة كان بمتوسطات       طالمتساقلوحظ في العام األول للدراسة أن       

بـدون  , الشتاء ثم الربيع على الترتيـب       , الخريف  , ول الصيف    طائفة وذلك في فص    /  يرقة  3.5 , 1.1

  .ووجود ارتباط موجب معنوي مع الحرارة أو الرطوبة النسبية . فارق معنوي بين الثالثة األولى 
علـى   طائفة لنفس المواسـم      / يرقة 6.2 , 0.4 , 0.7 , 1.2أما في السنة الثانية فكانت هذه المتوسطات        

 بكل مـن الحـرارة      اإلصابةولكن كان ارتباط    . الترتيب بوجود فارق معنوي بين الربيع وبقية المواسم         

  .والرطوبة النسبية سالبا عالي المعنوية على عكس السنة األولى 

 حيـث   Abdel-Fatah(1999)وفي هذا الصدد فان هذه المتوسطات تعد أقل من تلك المسجلة بواسطة             
  . طائفة /ة يرق48 – 15 هاوجد

  : المختبرةلقياساتالعالقة بين ا.  4

  :الحضنة المغطاة وحلم الفاروا. 4.1    

بلغت مساحة الحضنة ذروتها في الصيف والربيع بينما كانت أقل ما يمكن في الـشتاء و الخريـف                  

 على وجود ارتباط سالب عـالي       اإلحصائيكما دل التحليل    .  بالفاروا على الحضنة     اإلصابةعلى عكس   
 يتبعها نقص   2سم1بما يعني أن كل زيادة في مساحة الحضنة المغطاة بمعدل           المعنوية بين هذين العاملين     

أما بالنسبة للفاروا على النحل البالغ فان النتـائج          . 0.842المصابة بقيمة   )  النخاريب( في عدد العيون    

دة نشاط الطوائـف فـي تربيـة         النحل البالغ بالفاروا عند زيا     إصابةالمتحصل عليها تدل على انخفاض      

وعلى العكس في الخريف و الـشتاء  , الحضنة حيث تكون الفرصة مهيأة للتكاثر فيها وتترك النحل البالغ       
  :،و هذا ما أيده كل من  النحل البالغ لنقص مساحة الحضنة الالزمة لتكاثر أفراد الحلم فيها إصابةتزداد 

   (Ritter,1999 , Eguaras et al. 1994 , Allam, 1994 & 1999 , Chen and Shih ,1995 )  
سالبا عالي المعنوية   ارتباطا   فان االرتباط بين الحضنة المغطاة والفاروا على النحل البالغ كان            وإحصائيا 

.  

  :لحضنة المغطاة ومرض الحضنة الطباشيرية ا.2.4     

لـك فـي العـام األول      بـالمرض وذ   واإلصابةوجد ارتباط سالب غير معنوي بين مساحة الحضنة         
مما يعني أن العالقة بينهما غيـر       . للدراسة بينما كان هذا االرتباط موجبا عالي المعنوية في السنة الثانية          

  .ثابتة

 ذروته فـي  إلى أن هذا المرض يظهر أوال في أواخر الربيع ويصل إلى   Koenig (1987)وقد أشار 

وأضاف أن المرض يتطور    ) . أيلول  (وسبتمبر  ) آب  (  ويتناقص تدريجيا خالل أغسطس      )تموز(يوليو  
 الحضنة يـساهم فـي   إلىبالنسبة كما أورد أن نقص عدد النحل البالغ .  الحضنةإنتاج مع  متوافقةبطريقة  

  .تطور المرض

  :الفاروا على الحضنة والنحل البالغ. 3.4     
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 في عامي الدراسة     س االتجاه  بالفاروا على الحضنة أو على النحل البالغ كان لها نف          اإلصابة أنوجد  

بوجود ارتبـاط  , حيث وصلت ذروتها في الخريف والشتاء بينما كان أقل معدالتها في الصيف والخريف      

  . موجب عالي المعنوية
  :الحضنة الطباشيرية حلم الفاروا ومرض . 44.     

أدناهـا فـي    نمـا   ، بي  بالفاروا في الشتاء والخريف    لإلصابةأعلى معدالت   ل فيه   في الوقت الذي سج   

 اإلحـصائي وأكد التحليـل    . كان العكس صحيحا بالنسبة لمرض الحضنة الطباشيرية        , الصيف والربيع   

و بمعنى  , وهذا يعني أنه ال توجد عالقة مباشرة بينهما         .وجود ارتباط سالب بينهما خالل عامي الدراسة        
  . ت بالفاروا وظهور الحضنة الطباشيرية في نفس الوقاإلصابةآخر بين 

حيث أشـار الـى أن الطوائـف     )  (Glinski, 1991وبذا فان هذه النتائج ال تتوافق مع ما وجده 

وأيضا مع مـا    .   بالحضنة  الطباشيرية أعلى من تلك الخالية من الفاروا          إصابةالمصابة بالفاروا أظهرت    

ـ اإلصـابة د عالقة موجبة بـين  ووجأشار إلى  حيث -Hady (2002) Elفى مصر سجله  اروا و  بالف
  .الحضنة الطباشيرية

  Medina and Mejia (1999)ه اومن ناحية أخرى فان نتائج الدراسة الحالية تتوافق مع ما وجـد 

 المتـدهورة   طوائفالحضنة الطباشيرية في ال   مرض   الحلم و   اإلصابة حيث وجدا ارتباط غير معنوي بين     

 بوجـود   هذه المرحلة الرتباطها   إلىصل  ا ت بالفارو الطوائف المصابة  أن   واقترحا,  الطبيعية   تلكمقارنة ب 

                    .مرض الحضنة الطباشيرية 
  

  الملخص

اختيرت خمـسة  . أجري هذا البحث لمدة عامين متتاليين لدراسة بعض األمراض المهمة لنحل العسل        

روث، تمثـل   مناحل غير معاملة كيماويا، بها طوائف نحل العسل ساللة كرنيولى ،مرباة فى خاليا  النجـست               

مناطق محافظة الفيوم بمصر وتم دراسة العالقات المرضية لإلصابة الطبيعية بالفاروا والحضنة الطباشـيرية              

 يوما ،وكذلك معدل نشاط الطوائف فى تربية الحضنة ومدى ارتبـاط هـذه القياسـات ببعـضها           13فيها كل   
وقد أوضحت النتائج المتحصل عليهـا أن       . ةوبالتغيرات البيئية فى درجات الحرارة الخارجية والرطوبة النسبي       

أقصى نشاط لتربية حضنة الشغاالت كان فى فصل الصيف ثم فى الربيع ثم الشتاء بينما كان أدناها فى فصل                   

وكانت اإلصابة بالفاروا على الحضنة أو النحل البالغ مرتفعة شتاء وخريفا بينما كانت منخفضة فى               . الخريف

ودل التحليـل   . عدل تساقط أفراد الفاروا الميتة طبيعيـا مـن موسـم آلخـر            الربيع والصيــف، واختلف م   

اإلحصائي على وجود ارتباط سالب عالى المعنوية بين اإلصابة بالفاروا ، سواء علـى الحـضنة أو النحـل                   
،ومساحة الحضنة المغطاة للشغاالت، كما وجد ارتباط سالب عالي المعنوية  بين اإلصابة بالفاروا والحـضنة                

ومن ناحية أخرى أظهرت النتائج أيضا أن اإلصابة بمرض الحضنة الطباشيرية كانـت مرتفعـة              .باشيرية  الط

  .نسبيا فى الربيع أو الخريف عن الصيف أو الشتاء، كما تماشى معدل تساقط اليرقات الميتة فى نفس االتجاه

  .لم البيئة ع– مرض الحضنة الطباشيرية – حلم الفاروا –نحل العسل :   الكلمات الدالة
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 .97/1998القيم المتوسطة للقياسات المختبرة وكذلك الحرارة والرطوبة النسبية فى مناحل الدراسة خالل مواسم ). 1(جدول 

 المتوسط القياسات

 المواسم
 

الحضنة  الفترات

المغطاة 

)2سم(  

الحلم على 

 الحضنة

الحلم على 

 النحل البالغ

الحلم 

 المتساقط

% 
 الطباشيرية

عدد 

 المومياوات

درجة 

 الحرارة
 الرطوبة %

1 2212.6 1.9 1.5 8.0 0.0 0.0 29.3 58.1 
2 2105.1 1.8 1.3 4.6 0.1 0.2 29.3 56.4 
3 1960.2 1.9 2.9 2.1 0.0 0.0 28.1 57.2 
4 1887.1 2.8 3.0 4.7 0.1 0.2 29.0 60.0 
5 2376.6 2.7 4.2 5.5 0.0 0.4 28.4 59.7 
6 2509.7 4.4 4.1 3.8 0.04 1.0 27.8 59.8 
7 1776.0 7.6 3.8 8.2 0.6 3.1 26.6 58.4 

ف
صي

 ال

 58.5 27.8 0.7 0.1 5.3 2.9 3.3 2118.2 متوسط

8 959.1 9.7 5.9 12.6 0.3 4.8 26.8 59.8 
9 690.7 8.7 6.8 14.6 0.4 2.9 23.8 57.3 
10 657.3 9.9 7.0 14.8 0.2 1.0 24.4 59.8 
11 616.3 9.9 8.7 15.3 0.3 0.8 21.4 59.6 
12 759.3 11.1 10.0 18.3 0.4 0.4 20.0 62.2 
13 572.6 13.0 16.1 18.2 0.3 0.2 18.4 60.7 
14 537.6 16.3 16.9 18.5 0.2 1.0 15.2 65.2 

ف
ري
لخ
 ا

 60.7 21.4 1.6 0.3 16.0 10.2 11.2 684.7 متوسط

15 488.1 20.0 16.2 27.9 0.1 0.5 13.6 71.5 
16 432.0 17.5 15.2 29.2 0.0 0.4 12.6 71.5 
17 515.8 15.0 15.4 29.2 0.2 0.6 13.3 70.4 
18 649.1 13.8 14.1 31.4 0.2 0.8 13.5 66.6 
19 901.3 13.7 10.5 20.6 0.5 2.0 14.1 66.2 
20 1077.0 15.0 10.7 20.3 0.2 2.5 16.4 64.2 
21 1090.6 12.0 10.1 22.4 0.4 1.1 17.5 59.1 

تاء
لش
 ا

 67.1 14.4 1.1 0.3 25.9 13.2 15.3 736.3 متوسط

22 814.8 12.1 8.3 20.5 0.6 1.2 16.5 58.7 
23 866.0 11.4 9.4 30.0 0.3 2.0 18.7 56.3 
24 979.6 8.7 5.3 31.0 1.8 3.3 26.5 54.2 
25 1219.8 6.9 4.1 25.2 1.2 3.8 25.0 51.3 
26 1446.4 5.2 2.8 6.0 1.8 5.0 28.1 56.9 
27 1468.7 3.1 3.2 5.6 1.9 3.9 28.1 53.7 
28 1238.7 4.2 2.8 4.5 2.7 5.6 29.0 54.4 

يع
رب
 ال

 55.1 24.6 3.5 1.5 17.5 5.1 7.4 1147.7 متوسط
  1.76 0.41 5.18 1.29 1.55 119.01 %5أقل فارق معنوي

 

  . هو عدد الفترات1-28
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  .98/1999لقياسات المختبرة وكذلك الحرارة والرطوبة النسبية فى مناحل الدراسة خالل مواسم القيم المتوسطة ل). 2(جدول 

 المتوسط القياسات

 المواسم
 

الحضنة  الفترات

المغطاة 

)2سم(  

الحلم على 

 الحضنة

الحلم على 

 النحل البالغ

الحلم 

 المتساقط

% 
 الطباشيرية

عدد 

 المومياوات

درجة 

 الحرارة
 الرطوبة %

1 1452.1 4.5 1.1 3.7 0.2 0.2 30.4 55.7 
2 1422.0 7.8 2.4 3.6 0.4 0.2 31.8 54.5 
3 1688.1 6.0 3.3 3.5 0.9 0.7 30.5 55.2 
4 1937.8 6.0 3.5 5.3 0.7 1.1 33.3 55.3 
5 1476.4 6.4 3.6 6.4 1.2 0.9 33.3 56.8 
6 1266.3 8.1 3.7 5.7 0.6 1.6 31.1 56.5 
7 1012.4 9.3 5.5 5.4 0.5 3.8 32.0 56.3 

ف
صي

 ال

 55.8 31.8 1.2 0.7 4.8 3.3 6.9 1465.0 متوسط

8 867.6 10.5 6.6 7.7 0.2 2.4 30.3 56.3 
9 480.2 11.2 8.1 11.3 0.3 0.5 27.8 57.0 
10 672.5 14.3 8.7 10.6 0.2 0.2 27.7 56.3 
11 400.0 14 13.3 25.2 0.1 0.7 24.1 59.3 
12 377.8 14.1 15.4 22.3 0.0 0.8 22.6 64.9 
13 355.0 17.2 17.9 24.7 0.0 0.0 21.2 64.7 
14 405.4 17.2 20.5 20.0 0.0 0.0 19.7 64.7 

ف
ري
لخ
 ا

 60.5 24.8 0.7 0.1 17.4 12.9 14.1 508.4 متوسط

15 383.9 17.2 22.0 24.6 0.0 0.0 15.4 66.2 
16 374.6 16.7 19.0 21.7 0.0 0.0 15.1 69.7 
17 543.5 17.1 18.1 17.4 0.0 0.0 16.2 66.4 
18 618.0 16.6 17.1 14.9 0.0 0.0 14.9 62.6 
19 777.2 13.8 14.7 14.0 0.0 0.0 16.3 63.9 
20 941.0 11.2 11.9 9.5 0.5 1.2 15.9 66.1 
21 1135.6 9.3 9.7 7.9 0.7 1.7 17.3 64.2 

تاء
لش
 ا

 65.6 15.9 0.4 0.2 15.7 16.1 14.5 682.0 متوسط

22 1328.8 5.3 8.4 6.8 1.0 2.8 18.6 59.2 
23 1396.4 4.9 7.1 6.0 1.6 5.3 21.3 58.2 
24 1283.1 4.6 4.3 5.8 1.9 6.9 22.7 56.9 
25 1370.8 3.4 3.1 4.9 3.5 9.0 24.7 57.8 
26 1349.4 1.5 1.5 4.0 2.8 9.1 26.3 55.6 
27 1496.8 0.9 1.1 2.9 3.6 5.6 28.3 55.1 
28 1284.6 0.8 0.7 2.3 2.8 4.4 28.4 56.2 

يع
رب
 ال

 57.0 24.3 6.2 2.5 4.7 3.7 3.1 1358.6 متوسط
  2.29 0.79 2.89 1.33 1.76 127.42  %5أقل فارق معنوي
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