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في  االقتصادي هاضرر المكافحة وتقييم  وطرائق العسل نحل وأمراض آفاتتحديد أهم 
  ، سوريةالسويداء محافظة

   (2)صعبسلمان رمال و  (1)*دواره هايل ماهر    

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، ،شعبة بحوث النحل .(1)
 ية.، سور دمشق

الهيئة العامة للبحوث العلمية  ،ي السويداءلمية الزراعية فمركز البحوث الع ،دائرة الدراسات االقتصادية (.2)
 سورية. ،الزراعية، دمشق

 .)mma_dawara2000@hotmail.co)*. للمراسلة: م. ماهر هايل دواره. البريد االلكتروني: 

 18/01/2018تاريخ القبول:    21/10/2017تاريخ االستالم: 

 الملخص
 2012في األعوام )ة، في محافظة السويداء جنوب سوريهذا البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية  أجري 

 آفات نحلأهم  بهدف دراسةوقراها المحافظة  مدنبالنحالين  استبيان على 70توزيع ( حيث تم  2014و 2013و
بينت النتائج انتشار آفات النحل مكافحة المستخدمة. ق الطرائو  العسل، وفترة انتشارها، وتقييم الضرر الناتج عنها

على متوسط نسبة تواجد اآلفات في سنوات الدراسة  وباالعتماد عند غالبية المربين في المحافظة،في المناحل 
 %45.3و %47 بنسبة ر والدبور األحمراثم الورو  ،%(62.6) األكثر تواجدًا بنسبةفاروا النحل  طفيل انككافة، 
% من الخاليا وسطيًا بالدبور 42. وتأثرت حوالي 2014في الموسم الثالث ا مهتأثير انخفض حيث  ،اليالتو على 
طفيل وشدة إصابة وتقاربت هذه النتائج مع نسبة  ،%21.6ـهذه اآلفة بنحو وقدرت شدة اإلصابة ب ،األحمر

% فقط 12 بنحوشدة تأثيره  وقدرت ،راو ر و بالمن الخاليا وسطيًا خالل فترة الدراسة % 45.75تأثرت الفاروا. بينما 
. ووصلت شدة ضرر الدبور بالمنطقة محل الدراسة يوم عند مروره 20 تتجاوزكونه طائر مهاجر وفترة وجوده ال 

 13نسبة فقد ب 2013و 2012كما سجلت ظاهرة موت النحل شتاًء خالل عامي  %.14.3األصفر حتى 
على نشر  مكافحةال في ي النحلرب. واعتمد م2014موسم ال% في 40وتفاقمت حتى  ،على التوالي %16و

الدبور األحمر، وعلى الشرائح المتوافرة وبعض النباتات الطبيعية  حالةأو الترحيل في  ،والمصائد ،الطعوم السامة
نة دام الخاليا المصابة بتعفن الحضر، وإعالتخفيف أذى الورو واستخدموا الصيد والترحيل  ،فارواطفيل الفي مكافحة 

 خاليا الضعيفة عند وجود الدبور األصفر.ال األمريكي، والقتل اليدوي وضم
 ، سورية.قتصاديالضرر اإل ،المكافحة، نحل العسل ،وأمراض آفاتالكلمات المفتاحية: 

:مةالمقد  
ة، المجاالت: الزراعيلكبيرة في مختلف وذلك ألهميتها ا ،مؤخراً  أغلب دول العالمفي  المتنوعة امنتجاتهبو بتربية ورعاية نحل العسل زاد االهتمام 

وإشباع هوايات  ،في تشغيل األيدي العاملة ادورهل(. إضافة  Root and Root, 2005تربوية ) االقتصادية، والو التجميلية، و العالجية، و الغذائية، و 
المحاصيل الحقلية والنباتات الحبوب في ة و ألشجار الفاكهالضرورية لتكوين الثمار  Pollinationاصيل تلقيح المح ي عمليةوكذلك ف ،متعددة

( 1992 ،شقير) % حسب 37تصل إلى  ( والمؤدية لزيادة اإلنتاج الزراعي في وحدة المساحة بنسبةClarence et al. 2004العطرية والبرية )
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لقيح  لثمار والبذور نتيجة لهذا الت(، ومساهمته في تحسين نوعية ا2004)البراقي وخنشور،  يات%( في القرع100-80وأحيانًا تتعداها بكثير)
 .(2004، أبو ترابياقي و )البر 

% من إجمالي 3تي يعمل بها متخصصون ال تزيد على عدد المناحل الويالحظ أن معظم المناحل في سورية هي مناحل غير متخصصة، و 
قدرت في  النحل طوائف لة منأعداد هائ ت إلى نفوق دأاليا النحل، تواجه مربي النحل واألمراض التي تفشت في خوأن الصعوبات التي المناحل، 

% من المناحل ووجد أن نسبة الفقد مرتفعة للغاية وأن بعض المناحل فقدت 30( تم الكشف على 2007% وفي العام )30بأكثر من  2006عام 
 .(2007 ة واإلصالح الزراعي،لزراعوزارة ا) طن من العسل بهذين العامين 2319طن إلى  2409ن وتراجعت اإلنتاجية م ،من خالياها 50%
تم اكتشاف ثالثة أمراض جديدة  1972، ففي عام النحل ومفترساته من مكان إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى  وأمراض تختلف خطورة آفاتعالميًا و 

% من طوائفهم في 80المناطق  وفاروا النحل. وقد فقد النحالون في بعض ،وحلم القصبات ،لنحل العسل في أميركا الشمالية وهي: تكلس الحضنة
والية أمريكية  لوحظ وجود الفاروا في كل الواليات  34مسح انتشار حشرات وأمراض النحل في  (. وفي دراسة2003 واحد )مورس وفلوتم عام

عد على انتقال اسما م( و Rennich et al., 2012يف المتأخر وأشهر الخريف )باستثناء جزر هاواي. ومستويات الفاروا كانت أعلى في الص
وظهرت صفة . (Schmid, 1998ويتم استقبالها بشكل طبيعي ) ،أي خلية دون تمييزتدخل  ان الشغاالت وكذلك الذكور التيالعدوى هو توه

وكذلك ( Helen, 2002)الباحث  في المملكة المتحدة، حسب Pyrethroids على ألدوية التي تحتوي لالمتكرر المقاومة للمبيدات نتيجة االستخدام 
 (.Milani, 1999) في إيطاليا

وهي تهاجم النحل  Vespula germanica (Eeva et al., 2006) انتشار حشرة الدبور األلماني لصيف الدافئ والشتاء المعتدل فيعد اويسا
، يقصر عمر رة البالغة فقطالنحل، يصيب الحش النوزيما مدمر لخاليالى الحضنة. ومرض الطلع وأحيانًا عحبوب وتتغذى على مخزونه من العسل و 

 2006 يفي تركيا عام مرتفعةالنحل  طوائف( وقد كانت خسائر (Justin et al., 2011في الشتاء  وقد تفنى الخلية ،اإلنتاج ويخفض ،الشغالة
النوزيما في ووجدت حاالت تلوث العسل ب (Giray et al., 2010% )50-22.7في األماكن التي وجد فيها هذا المرض تراوحت بين  2007و

 CCDظاهرة حول انتشار النوزيما فيها، تبين عدم ارتباط النوزيما ب 2007أجريت عام (. وفي دراسة أمريكية  Giersch et al., 2009اليا )أستر 
في أوروبا  خسائر فادحة في( مؤخرًا CCDهذه الظاهرة ) قًا، وقد سببتبعدما كانت هذه الفرضية مطروحة ساب)فوضى انهيار مستعمرات النحل( 

(Topolska, 2008 وكذلك في ) 2008 ,.ات المتحدة األمريكية اليالو)et al Yanping ) أحيانًا حسب %50ووصلت حتى   .,et alLee  
 Root and)مخزونها من العسل والطلع خالل يوم واحد وفي جنوب الواليات المتحدة قتل النمل طوائف نحل عسل بأكملها مع حضنتها و  (2015)

Root, 2005)والتي%  22.3بحوالي  2014/2015مريكية خالل شتاء النحل في الواليات المتحدة األ ، وقدرت نسبة الخسائر من طوائف 
النتشار ظاهرة التذكير واألمهات  أدى مما ،ومن المستحيل تعويضها خالل الشتاء وخاليا فقدت ملكاتها ،توزعت بين خاليا نحل فارغة )ميتة(

 (.Seitz et al., 2015الكاذبة )
وهو طائر موسمي، يهاجر في   ( Fry, 2001% من غذائه بالمتوسط )70دبابير الل طيرانه، ويشكل النحل والويلتهم طائر الوروار النحل خ

ض مرض تعفن الحضنة األمريكي أكثر األمرا عربيًا يعد. (Root and Root, 2005الربيع شمااًل ويعود في الخريف بأضعاف أعداده جنوبًا )
 ،األكارينو  ،النوزيماو  ،الحضنة األوروبيتعفن و شلل النحل و ، القملو ، تكيس الحضنةو  ،كلس الحضنةتو ، رواضررًا في ليبيا، يليه الفاواآلفات السائدة 

)فارس والعزاوي،  رثم دودة الشمع الكبيرة، دودة الشمع الصغيرة والدبو طيور لى البالدرجة األو  يأتي أعداء النحل ثم األمبيبا على التوالي. أما
ثم مشكلة تعرض شمع النحل آلفة  ،آلفة الفاروا النحل تعرض هي العسل في قضاء الموصل /العراق/ نحل مربي تواجه التي (. والمشاكل2009

 إلى 2001 عام خالل القفران إنتاجية تراجعت  1998عام  الخلية/كغ 14.2 معدل اإلنتاج  كان بعدما لبنان في (. 2011فراشة الشمع )الحافظ ،
 الخلية/كغ (8.1-8.3لتصل ) 2005 و 2004 عامي طفيفة زيادة وازدادت لفاروا،طفيل اب إصاباتو   ساخنة رياح هبوب بسبب الخلية/كغ6.4 
ن الدافئة وتعتبر فراشة الشمع آفة خطيرة على المناحل في البلدا .(2005+2002 ) الزراعية للتنمية العربية إحصائيات المنظمة حسب التوالي على
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وخطرها كبير على أقراص الشمع في الخاليا الضعيفة في المنحل وفي المستودعات غير المعتنى بها  ألن تكاثرها يبقى مستمرًا على مدار العام،
الدبابير  ن أن أحد أنواعيوفي تجربة سويسرية تب(. 2004، البراقي) اإلصابة إلى ظهور نحل مشوه وتخريب أقراص الحضنة والشمعجيدًا، تؤدي 

. ويسبب الدبور األحمر أضرار بالغة في ( Bollhalder, 1999لبيوض لهذه الفراشة وتحد من ضررها )ايكوغراما( يمكنها أن تتطفل على طور تر )
في موسم ا للتلقيح واألكثر خطورة مهاجمته للملكات أثناء خروجه( 2003 مناطق المتوسط ويمكنه القضاء على مناحل  بكاملها )مورس وفلوتم

 (.  Perrard et al., 2009)االفتراس  طي أفضلية لنحل العسل في( وخاصة أن الدبابير تع 1993 ،تطريد )فتيحال
وكذلك يعاني المربون من طائر  هجين،وبصورة خاصة على الطوائف المستوردة، والنحل ال لدبورا يليه، تشكل الفاروا مشكلة للنحالين ةوفي سوري 

داء فتبين من خالل دراسة سابقة عرج فيها الباحثون حافظة السوي(. أما في مFert, 2004ل للجنوب وبالعكس  )ته من الشمار أثناء هجر االورو 
 varroa destructor (Anderson andالفاروا  طفيلسة وبدرجات متفاوتة من % من مربي عينة الدرا86على آفات النحل، أنه قد عانى 

Trueman, 2000)  منهم والدبور 84الذي عانى من أضراره ياهم ألعداء النحل وأهمها الدبور األحمر النحل تعرضت خالوأن جميع مربي %
 (. 2015% )دواره وآخرون، 19األصفر 

 كي يسبب أذى عظيمًا للطائفة يصل حتى الموت غير مناسبة أن تكون مثالية للعامل المسبب للمرضيمكن لعدة ظروف بيئية  ،وفي النحالة
(Root and Root, 2005وال يجب االستهتار بمواد وأدوات تربية النحل فه .)( ي تنقل العدوى وتساهم في نشر اآلفات(Klee et al., 2007  

 (.  Giersch et al., 2009وكذلك ممارسات ترحيل طوائف النحل )
(. وكان متوسط إنتاج الخلية الواحدة  2004)حمزة، 1947ية لها كانت عام لنحل حديثة العهد نسبيًا، فأول بداوفي محافظة السويداء تعتبر تربية ا

كحد أدنى  2004الواحدة وسطيًا عام كغ للخلية  2.52كغ، وتراوح بين  4.05( حوالي 2012حتى  2001سنة األخيرة  )من 12خالل  من العسل
ذ عدة أعوام بدأت محافظة السويداء تعاني منو  (.2012 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،) ه السنواتكحد أعلى خالل هذ 2012عام كغ  5.97و

 اآلفات المختلفة التي تصيب النحل. أهمها بسبب عدة عوامل لحد الطبيعي وذلكًا في فقدان طوائف النحل عن اازدياد
 هاضرر  افة لتقييمكافحة المتبعة، باإلض، وأساليب المعلى تربية النحل ثرالتي تؤ  واألمراض هذه الدراسة إلى تحديد أهم اآلفات تهدف لذلك

مما  والمحافظة على قوتها لتستطيع إنتاج محصول وفير من العسل وأرباح مقبولة للمربيسالمة طوائف النحل  والوقاية منها لضمان، االقتصادي
 .الينعكس بشكل إيجابي على النحل والنح  

 مواد البحث وطرائقه:
مربي نحل   70توزيع االستبيان الخاص بالبحث بشكل عشوائي على و  دادإع (. حيث تم 2014و 2013و 2012) سنواتالفي ي البحث جر أ 

 السويداء، و شهبالمدن الرئيسية الثالثة )على ا موزعين ،% من النحالين في محافظة السويداء جنوب القطر العربي السوري 30يمثلون حوالي 
 وأمراض على كافة المعلومات الواجب معرفتها والمتعلقة بآفات مناطق تربية النحل فيها. يحتوي االستبيانث تغطى أغلب ( وقراها بحيلخدوص
شدة و  ،الضرر أو التأثيرفترة و  ،هاتواجدفترة و  ،انتشار آفات النحلو  ،العسل إنتاجو  ،في بداية الموسم ونهايته لكل مزارع النحلعدد طوائف : النحل

  الصعوبات والمشاكل لدى المربين(.و  ،تهاائق مكافحر طو  ،اإلصابة
ر، ولتحديد اإلصابات المرضية بدقة في حال واقع المناحل بشكل مباش عند المربين لإلطالع علىعلى طوائف النحل الكشف الدوري تم ا كم

حالة الشك بوجود أمراض تعفن الحضنة أو  الشخصية أو بإرسال عينات لمخبر مديرية الزراعة قسم بحوث النحل فيوجودها )وذلك بالمالحظة 
 .(SPSS,version15إلحصائي للعلوم االجتماعية )وفة سابقًا(. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اظواهر غير معر 
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 النتائج والمناقشة:
 في الخاليا:وكمية العسل المنتجة ومقدار الفقد ( 2014و 2013و 2012) مواسمالالخاليا في أواًل: عدد 

خلية للمربي الواحد، وفي  13بنحو   2013و 2012موسمي شهر آذار خالل المدروسة في بداية  قدر متوسط عدد الخاليا عند المربين في العينة
( 2014سة )خلية في بداية الموسم الثالث من الدرا 15خاليا، بينما كان المتوسط  10تدنى إلى  _هو شهر كانون أول من كل سنة_ نهاية الموسم
ء في شهري كانون الثاني له طوائف النحل بمحافظة السويداات الصقيع الشتوي الذي تعرضت في نهايته ويعلل ذلك بسبب موجخاليا  8وهبط إلى 

 .2015ام وشباط بداية ع
الفقد في الموسم األخير كانت نسبة  ( وبالنتيجةكغ 4.8و كغ 3.9و كغ 5وكان متوسط إنتاج الخلية من العسل في هذه المواسم الثالثة وبالتتالي )

 .(1)ح في الجدول هو موض، كما الدراسةمحل % من طوائف نحل المربين  42.6النحل حيث فقد كارثية على مربي  2014
 وكمية العسل المنتجة. (2014و 2013و 2012) مواسمال. عدد الخاليا في 1 الجدول

 2014وسم مال 2013موسم ال 2012موسم ال  

  
وع المجم

 جمالياإل
 المجال المتوسط

المجموع 

 اإلجمالي
 لالمجا المتوسط

المجموع 

 اإلجمالي
 المجال المتوسط

عدد الخاليا 

في بداية 

 وسمالم

908 13 65 -4 802 13 47-2 789 15 73-1 

عدد الخاليا 

في نهاية 

 الموسم

716 10 45-0 640 10 38-0 453 8 65-0 

كمية العسل 

 الكلية المنتجة

 كغ/

4643.5 5 12-0 3161 3.9 14-0 3853.5 4.8 15-0 

النسبة المئوية 

لخاليا ل

 المفقودة

21.2 % 20.2 % 42.6 % 

 : النحل بالمناحل في منطقة الدراسة آفاتو أمراض  انتشارثانيًا: 
 2012% في موسم 93سبتهم الدراسة في المحافظة وكانت ن في المنطقة محلأن آفات النحل كانت منتشرة عند غالبية المربين  بينت النتائج

 من آفات النحل. ونالحظ ندرة المربين الذين لم يعانوا نهائياً  2014% في موسم 96والنسبة األكبر كانت  2013% في 94و
األحمر  ، تليهم حشرة الدبورعلى التوالي% 61و %63 ةوبنسب 2012في عند المربين  انتشاراً ر كانتا األكثر االفاروا وطائر الورو  طفيل ولوحظ أن

ويليهم  2013موسم % لكل منهما في 59بينما تواجد الفاروا والدبور بنسب متساوية  .مع االختالف في طول فترة التأثير %53 بنسبة تواجد
%( بينما أثرت الفاروا 26ر )ا%( وكذلك الورو 24انخفاض تواجد الدبور األحمر ) يالحظ، لكن في الموسم الثالث %54الوروار بنسبة 

دها إلى بأساليب المكافحة والوقاية المتبعة لدى المربين لتخفيف أعدا ر%( منهم وهذا يوضح أنها متواجدة بشكل دائم ويجب إعادة النظ66على)
فترة  خالل% 27% حتى 23. وتواجد الدبور األصفر بنسبة تراوحت بين (2003، )مورس وفلوتممستوى ال يسبب ضرر اقتصادي للمناحل 

بالنسبة لظاهرة فقد )موت( النحل خالل التشتية، (. و 2)ل العينة كما هو مبين بالجدو النحل األخرى لدى مربين اجد آفات واختلف تو الدراسة، 
الصقيع  وقد يعزى ذلك إلى %85حتى  2014( وتفاقمت النسبة في موسم 2013-2012الموسمين )% من المربين في  64-40حظت لدى لو 

ربين منها قلة المراعي الخريفية وجهة نظر المومتداخلة من ديدة ًا أن الفقد الحاصل في التشتية له أسباب عالشتوي الذي تعرضت له المنطقة، علم
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فاح، ودخول النحل ضعيفًا إلى مرحلة التشتية، وقساوة حسار األرض البور بسبب عمليات استصالح أراضي الجبل لزراعتها بشجرة التوالشتوية وان
 نسبة الفقد الحاصل.عافه وزيادة تساهم في إض ت السابقة الذكر والتية، باإلضافة لتأثير اآلفاالفصل غالبًا في المحافظ هذا

 (2014و 2013و 2012)لدى المربين  خالل مواسم الدراسة  وأمراض النحل ت. نسبة تواجد آفا2 جدولال

 نوع اآلفة 2012موسم  2013موسم  2014موسم  متوسط كل المواسم 

 اآلفة %المرض ولديهم ربين الذين تواجدت النسبة المئوية للم 

 آفات النحل-1 

 الدبور األحمر 53 59 24 45.3

 الفاروا 63 59 66 62.6

 الورور 61 54 26 47

 الدبور األصفر 24 27 23 24.7

 فراشة الشمع 36 35 23 31.3

 النمل 10 5 لم تتواجد 5

 الزواحف 2 لم تتواجد لم تتواجد 0.7

 لأمراض النح-2 

 تعفن الحضنة األمريكي 16 2 6 8

 األوربي تعفن الحضنة 6 3 2 3.7

 تكلس الحضنة 14 3 7 8

 تكيس الحضنة راسةلم تتواجد في مواسم الد -

 النوزيما لم تتواجد لم تتواجد لم تتواجد -

 ظروف وعوامل بيئية-3 

 تسمم النحل لم تتواجد 2 2 1.3

 التشتية 40 64 85 63

 هروب النحل لم تتواجد اجدلم تتو 4 1.3

 إسهال النحل 1 لم تتواجد 2 1

 خالل مواسم الدراسة:ويداء في محافظة السفترة التأثير والضرر آلفات نحل العسل لثًا اث
 :أواًل.الدبور األحمر

ذه اآلفة هما شهري تموز وآب لدى امتدت فترة تواجد وضرر الدبور األحمر من شهر حزيران حتى شهر تشرين الثاني، وكان أكثر الشهور ظهورًا له
% من المربين، 92 الشهور ظهورًا لآلفة لدىكان تموز وآب هما أكثر  2013، وخالل الموسم الثاني 2012م % على التوالي لموس%92، 87

المربين ويعلل ذلك  كان شهر أيلول هو أكثر الشهور التي ظهرت فيه آفة الدبور األحمر، حيث عانى منها كل 2014ي موسم الدراسة بينما ف
د في هذه الفترة، والخوف على النحل والنحال من ربًا من الدبور، نظرًا للظروف األمنية التي تمر بها البالبتوقفهم عن ترحيل النحل ألماكن بعيدة ه

 يوضح الشكل  ألمان،تعرض للسرقة واألذى بسبب قلة اال
 حمر خالل مواسم الدراسة. ( نسبة المربين المتضررين من تواجد آفة الدبور األ1) 
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 الدراسة. ين المتضررين من تواجد آفة الدبور األحمر خالل مواسمربلمل المئوية نسبةال .1الشكل 

 الفاروا:. طفيل ثانياً 
  يفالخر في  ة للمربين المتضرريننسبكانت أعلى و بنسب متفاوتة، و سنوات الدراسة  على مدار العام خاللامتدت فترة تواجد وضرر الفاروا 

% 83و من النحالين% 69 ناألكثر ضررُا، فقد وصلت نسبة النحالين المتضرري 2014م وكان موس، لألعوام الثالثة على التوالي% 83و 75و70
وعلل بعض المربين تفاقم اإلصابة بسبب تراجع كفاءة أدوية الفاروا ، (2)كما هو موضح بالشكل  خالل فصلي الصيف والخريف على التوالي،

 .دوية حديثة الصنع بظروف البلد الحاليةألمستخدمة وانعدام الرقابة على صالحيتها وصعوبة الحصول على اال

 
 لمربين المتضررين من تواجد آفة الفاروا خالل مواسم الدراسة.ل المئويةنسبة ال .2الشكل 
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 ر:االورو  ثالثًا.
ربيع ألنها فترة التطريد عند داد كبيرة ولكن خطورته تكمن في العود ثانيًة في الخريف بأعيمر بالبالد في الربيع ويُيعد الوروار من الطيور المهاجرة 

% من المربين في ربيع 84-% 65( نالحظ أن 3الشكل رقم )الطوائف لفقدان الملكة أثناء خروجها للتلقيح، ومن خالل  النحل وتتعرض كثير من
% من 17-%9 حتى 2014بينما خف تأثيره في خريف  ،2013في ربيع ر بالطائر % منهم تأث77 -%35قد عانى من طائر الورور، و 2012

 % من غذاء الوروار هو من النحل والدبور.70يوم لكنها تشكل خطرًا حقيقيًا ألن حوالي  20-15ين فترة مروره تتراوح ب أنالمربين، علمًا 

 
 خالل مواسم الدراسة. رالورواالمتضررين من تواجد آفة  لمربينل المئويةنسبة ال .3الشكل 

 : الدبور األصفررابعًا. 
% في 88-59مابين  ازدادت ووصلتمواسم ولكنها كانون أول في كل المن شهر تموز وحتى  (4)الشكل ب كما هو موضح تواجده امتدت فترة

أن تقضي الشتاء بداخل الخاليا وخصوصًا تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول( وتتعايش ملكاته مع النحل ويمكن أواخر الخريف وبداية الشتاء) 
 احتمالية فقدانها الحقًا. الضعيفة مما يزيد في

 
 خالل مواسم الدراسة. الدبور األصفرالمتضررين من تواجد آفة  لمربينل ويةالمئنسبة ال .4الشكل 
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 :مرض تعفن الحضنة األمريكيخامسًا. 
، وقد وجد لدى محل الدراسة في المحافظةلمربي النحل  حقيقيًا حتى الوقت الراهن ل خطراً ال يشكأشارت نتائج تحليل االستبيان أن هذا المرض  

الموسمين الالحقين على التوالي. ولوحظ أن فترة اإلصابة كانت في % في 6% و2( وانخفضت إلى 2012سم األول )% من المربين في المو 16
تراجع تأثيره (. ويعلل النحالون  2014-2013فقط خالل الموسمين التاليين )الصيف والخريف خالل الموسم األول بينما لوحظت في الصيف 

ند انتقاله وانتشاره، خصوصًا لدى استخدام الخاليا واألدوات والثاني وعي المربين لخطورة هذا المرض عأولهما موت الخاليا المصابة،  لسببين
 .الملوثة باألبواغ

 :تعفن الحضنة األوربي مرض .سادساً 
فصل الصيف،  أما في الموسم الثاني والثالث فقد اقتصر ظهوره في لموسم األول من الدراسة في كل من فصلي الربيع والصيفخالل اتواجد 

 % من العينة فقط. 6-2ادي حيث كانت تراوحت نسبة تأثير لدى وبشكل عام لم يشكل أذى اقتص
 :تكلس الحضنةمرض  .سابعاً 

وسمين الالحقين ولم يشكل الم % في7% و3وانخفضت النسبة إلى  2012% من المربين في موسم 14لوحظ في الربيع وبداية الصيف عند  
 .وفقًا لنتائج االستبيان لنحلخطر حقيقي على مربي ا

 دودة الشمع:ثامنًا. 
ذه اآلفة، وهي تتغذى على تواجدت في جميع فصول السنة لمواسم الدراسة، وكان فصلي الصيف والخريف هما أكثر الفصول التي ازداد فيها أثر ه

حلله، وأحيانًا تتواجد في إطارات الشمع القديم في ن وتقديم في الخاليا الخالية في المنحل أو مكان التخزيالعسل وحبوب الطلع، وعلى الشمع ال
حث في بعض نحل أساس الب% من مربي ال4الخاليا الضعيفة والتي تحوي إطارات زائدة ال يغطيها النحل، حيث لوحظت في الموسم األول لدى 

 الخاليا العامرة بالنحل ويعزى ظهورها في هذه الحالة بسبب إهمال المربي نفسه.

 
 خالل مواسم الدراسة. فراشة الشمعالمتضررين من تواجد آفة  لمربينل المئويةنسبة ال .5الشكل 

 نسبة اإلصابة وشدتها آلفات النحل في مواسم الدراسة:رابعًا: 
وانخفض عدد  2013% منها في موسم 53و  2012النحل لدى المربين أساس البحث بحشرة الدبور األحمر في موسم  % من طوائف48أثرت ت

% خالل فترة 23-20%  في الموسم األخير الذي قلت فيه أعداد  الحشرة. وتراوح متوسط  شدة اإلصابة والضرر بين 25رة إلى الخاليا المتضر 
ة لكن شدة اإلصابة كانت منخفض 2014% موسم 56إلى  2013% موسم 31الفاروا من حوالي طفيل لخاليا المصابة بنسبة ا الدراسة. وارتفعت
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تحليل وفق نتائج ر فهي تعدت النصف ا(. وال يستهان بنسبة الخاليا التي تأثرت بطائر الورو 3)الجدول % في هذا الموسم، كما هو مبين في 15
%. وتراوحت شدة 26%( وتراجعت كثافة الطائر وتواجده في الموسم الثالث فكانت نسبة اإلصابة حوالي 54-%57) في أول موسميناالستبيان 

% لكون هذا الطائر مهاجر وال يبقى فترة طويلة في مناطقنا. وكانت نسبة التأثر بحشرة الدبور األصفر بأعلى 14-% 10صابة بشكل عام بين اإل
% وفقدت خاليا بسبب هذه الحشرة وكان 100وصلت عند بعض المربين إلى  2013ابة في موسم إلصة الكن شد 2012%( في 18مستوياتها ) 
أن ظاهرة فقد طوائف النحل في مرحلة التشتية كانت أعظمية  ويالحظالتشتية حيث تكون بعض الخاليا ضعيفة وال تستطيع المقاومة. ذلك في بداية 
خالياهم بسبب التشتية القاسية، والتي ساهم بفقدانها بالطبع التأثير السلبي التراكمي من  %40، حيث فقد النحالون أكثر من 2014في موسم 

 باإلضافة لمشكلة قلة المراعي وخصوصًا في الخريف وبداية التشتية في محافظة السويداء.    لبعض اآلفات
 (2014و 2013و 2012)النحل في مواسم الدراسة  وأمراض نسبة اإلصابة وشدتها آلفات. 4 جدولال

 نوع اآلفة

 2014موسم  2013موسم  2012موسم 

متوسط  

 المواسم 

نسبة 

اإلصابة 

% 

نسبة  %شدة اإلصابة 

اإلصابة 

% 

نسبة  شدة اإلصابة %

اإلصابة 

% 

نسبة اإلصابة  شدة اإلصابة %

% 

 المجال النسبة المجال النسبة

النسب

 المجال ة

آفات -1

  النحل
الدبور 

 5-50 20 24.53 5-100 23 53.43 5-50 22 47.98 األحمر

              42 

 41.36 5-30 15 56.30 5-100 30 30.90 5-100 22 36.89 الفاروا

 45.75 5-25 10 26.41 5-30 13 53.97 1-30 14 56.87 راالورو

الدبور 

 5-35 13 13 5-100 20 15.86 5-30 10 17.94 األصفر

           15.6  

    

 1 لم تتواجد 10-100 40 0.65 5-100 24 2.56 النمل

 0.07 لم تتواجد لم تتواجد 40-40 40 0.22 زواحف

أمراض -2

  لالنح
تعفن 

 98 4.77 األمريكي

100-

90 0.50 100 

100-

100 3.77 100 

100-

100 

 

3 

تعفن 

 39 0.86 األوربي

100-

10 1.50 60 100-20 0.09 55 55-55 

 

0.8 

تكلس 

 52 0.66 15-40 27 0.25 5-25 14 3.08 الحضنة

100-

30 

 

1.3 

 57 0.71 النوزيما

100-

 لم تتواجد لم تتواجد 15

 

0.23 

ظروف -3

  ةبيئي

 100 1.59 لم تتواجد التسمم

100-

100 1.89 25 25-25 

 

1.16 

 0.64 100 100 1.04 لم تتواجد 100 100 0.90 الهروب

 23.1 100 100 40.26 100 100 16.33 100 100 12.71 التشتية

 0.1 25-25 25 0.17 لم تتواجد 5-5 5 0.11 سهالإ
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 مكافحة آفات النحل:خامسًا: 
 (2014و 2013و 2012)لمئوية لمربي النحل الذين كافحوا آفات نحل العسل في مواسم الدراسة النسبة ا 5. جدولال

 النسبة المئوية لمربي النحل الذين يكافحون اآلفات لديهم %  

 2014موسم  2013م موس 2012موسم  اسم اآلفة

    آفات النحل -1

 24 89 89 الدبور األحمر

 64 95 84 الفاروا

 14 38 37 راالورو

 33 29 47 الدبور األصفر

 لم تتواجد 33 43 النمل

 0 لم تتواجد 0 زواحف

    أمراض النحل -2

 100 0 55 تعفن األمريكي

 100 100 75 تعفن األوربي

 75 100 30 تكلس الحضنة

 لم تتواجد لم تتواجد 0 لنوزيماا

    ظروف وعوامل بيئية -3

 0 0 0 التسمم

 0 لم تتواجد 0 الهروب

 0 لم تتواجد 0 إسهال

% في 24بينما هبطت نسبة المكافحة في العينة إلى ، 2013-2012ربي النحل في الموسمين من م% 89كافح هذه الحشرة  الدبور األحمر:
كالترحيل إلى أماكن خالية أضرار الدبور أما وقائية التخفيف من ق ائوكانت طر ، (5) جدولعداد الدبور فيه حسب البقلة أ ذي تميز وال الموسم الثالث

 .(6موضح بالجدول ) وكما ه نشر الطعوم السامة والمصائد المختلفةمن الدبور، أو استخدام طرائق مكافحة ك
 (2014و 2013و 2012)راسة واسم الدفي م طرائق مكافحة الدبور األحمر 6. جدولال

 2014موسم ال 2013موسم ال 2012موسم ال

 ترحيل طعوم ومصائد ترحيل طعوم ومصائد ترحيل طعوم ومصائد

58% 42% 48% 52% 85% 15% 

لفاروا في ا للطفي قاموا بإجراء مكافحة مربي النحلمن  %95% و84من االستبيان أن نحو  عليها النتائج المتحصل بينت فاروا النحل:طفيل 
معظم  ، وقد استخدمفحة وقلة الثقة فيهابسبب غالء مواد المكا  2014% موسم 64انخفضت إلى بينما على التوالي،  2013و 2012موسمي 
، الثومو  ،يسون ألناو  ،النباتات الطبيعية بالخلية أو بالمدخن مثل )الكينا من النحالين قد استخدم% 6المكافحة الشرائح المتوافرة بالسوق، و فيالمربين 

 إضافة للشرائح للتخفيف من ضرر هذه اآلفة.  (،2009تها في مكافحة طفيل الفاروا )ظاهر حجيج، وذلك بعد ثبوت فاعلي (أكليل الجبلو 
 2014% من المربين في موسم 14وانخفضت نسبة المكافحة إلى 2013-2012ر في موسمي احوالي ثلث العينة كافحوا الورو  طائر الوروار:

ره بالصيد وإطالق العيارات النارية، %. والنسبة العظمى من العينة يحدون من أضرا26لى لقلة أعداده عن السابق بعد انخفاض نسبة تواجده إ ذلكو 
 ومنهم من يرحل عند اشتداد األذى منه.

القتل اليدوي هي األكثر استخدامًا، ومنهم  يقة% وكانت طر 47% و29في المواسم الثالثة بين  الدبور األصفركافحوا وتراوحت نسبة المربين الذين  
تعفن الحضنة ها على مقاومة هذه الحشرة والنجاة من فترة التشتية. وعولج مرض من لجأ لضم الخاليا الضعيفة في آخر الموسم لزيادة قدرت

الموجودة بالخشب قات خاصة للقضاء على األبواغ حرايعقمونها بالمضادات الحيوية في بداياته، واألغلبية كانوا يعدمون الخلية و  باستخدام األمريكي
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المربون  استبدالو  ،األقل خطراً  تعفن الحضنة األوربيعالج مرض  الحيوية فيمضادات واستخدمت الويتخلصون من اإلطارات المصابة نهائيًا. 
 .اإلطارات المصابة من الخاليا ادتبعاسو  يدةالج للتهوية ، باإلضافةبالتكلسفي الخاليا المصابة  القديمة والضعيفة لملكاتل

 : الصعوبات والمشاكل لدى المربينسادسًا: 
بسبب تكـرار اسـتخدامها. قلـة مراعـي  مناعة الفاروا تجاه تلك األدوية فعالية األدوية الموجودة في األسواق وارتفاعتراجع يجة نت مشكلة الفاروا  تتفاقم

 -المتواجـــدة بكثـــرة خـــارج هـــذه المحافظـــةوالقطـــن ....الشـــمس  ودواراليانســـون وحبـــة البركـــة ك ةظـــة وعـــدم انتشـــار المراعـــي المرويـــالنحـــل فـــي المحاف
األصـفر وخصوصـًا فـي أشـهر  شـهر السـادس ) حزيـران( ممـا يضـعف النحـل ويزيـد احتمـاالت تعرضـه لآلفـات. تزايـد أضـرار الـدبوروخصوصًا بعد ال

 كـذلك الـدبور األحمـرنه أو منعه من دخولهـا لتقـارب حجمهـا مـع حجـم نحلـة العسـل. ص مالشتاء فهو يتعايش مع النحل داخل الخلية وال يمكن التخل
ن التـي ال يعتمـد المربـون فيهـا علـى فـي األمـاكوال سيما استخدام العديد من المصائد والطعوم، من رغم باليًا على تربية النحل يشكل خطرًا حقيق والذي

 الترحيل. 
 حل:النسابعًا: أهم التوصيات لمكافحة آفات 

مركبات طبيعية نباتية من البيئة ق مكافحة طفيل الفاروا: تنفيذ حمالت مكافحة جماعية بآن واحد على مستوى المناطق، والبدء بتطبي-1
ن والنعنع كبذور اليانسو  سابقاً  كما ذكر ما ثبت فاعلية كثير من المواد الطبيعية في سوريةية في مكافحة الفاروا خصوصًا بعدالمحل

عند  من الطفيلمنعًا لنشوء سالالت مقاومة  استخدام أكثر من مبيد أو مادة فعالة بالتناوب ،(2009اهر حجيج، ظ) ومالثوفصوص 
وليس  اللجوء للمواد الكيميائية، علمًا أن األفضلية الستخدام الشرائح المكونة من المواد الطبيعية التي ال تؤثر على منتجات خلية النحل

 ذيال الحموض العضوية مثل حمض النملكذلك استخدام  ،( 2004البراقي، التيمول( )و ، اليوكاليبتوسو ، نتولالملها أثر متبقي مثل )
 المناسبة وبالكمياتس(  25و 10)حرارة بين   نظامية شروط تحت استخدامهعند  % 100 و 50.5 بين تراوحت فاعلية أعطى

% عند 92.8% و89.9% و94.8إلى عالية عالية وصلت ى فالذي أعط كزاليكأو حمض األ (،2014وآخرون،  ظاهر حجيج)
أو تقديمه في محلول التغذية أو الرش على النحل مباشرة داخل الخلية  النحلاستخدامه على التوالي بشكل تبخير مباشر داخل طوائف 

اء دخولها إلى نخاريب أثنالفاروا باإلضافة الستخدام مصائد حضنة الذكور التي تقتنص إناث  (.2009) وآخرون  ظاهر حجيجحسب 
 تم.حضنة الذكور لتتكاثر بداخلها، وبعدها يتم إزالة حضنة الذكور وتخريبها بعد الخ

 باإلضــافة: قتــل ملكــات الــدبور فــي بدايــة الربيــع والخريــف، والبحــث عــن األعشــاش فــي منطقــة المنحــل والــتخلص منهــا، مكافحــة الــدبور األحمــر-2
)الفشـة( والسـردين وغيرهـا ونشـرها حـول المناحـل، وكـذلك نشـر  ة الترحيـل والتـي يمكـن تطعيمهـا بـرئتين البقـرعوبد صـعنـعـة الستخدام المصـائد المتنو 

والطعـم مـع ضـرورة رفعهـا عـن األرض لخطورتهـا الكبيـرة علـى الحيوانـات الالحمـة )دواره د الالنيـت عـديم الرائحـة يـطعوم مـن اللحمـة المفرومـة مـع مب
 امة تكافح كذلك حشرة الدبور األصفر المتواجد في منطقة المنحل. السالطعوم وهذه  (.2013وحاطوم، 

خالل التشتية بالمحافظة علـى الخاليـا قويـة قـدر اإلمكـان بنهايـة الموسـم وذلـك مـن خـالل  النحلحد من موت فقدان النحل خالل التشتية: يمكن ال-3
لخريـف مـع ضـغط النحـل بالخاليـا وسـحب اإلطـارات الزائـدة التـي ال يغطيهـا ة اوتغذيـة طوائـف النحـل جيـدًا بنهايـ ،االبتعاد عن القطف الجائر للعسـل

شـمع العسـل مـن التطـور وتخريـب الحفـا  علـى التدفئـة الالزمـة وكـذلك منـع دودة لنحـل فـي إطـار لمسـاعدة ا د آخـرووضـع حـواجز خشـبية بعـ ،النحل
وائية الباردة، وإمالتها لألمام قلياًل خوفًا من دخول مياه األمطار وسد كافة الهمن التيارات باإلضافة لوضع الخاليا في مكان محمي  اإلطارات الزائدة.

 الخاليا قدر اإلمكان.ت وتصغير أبواب الشقوق والثقوب إن وجد
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Abstract 

This research was conducted at Agricultural Research Centre in Sweida, which located 

in south Syria during 2012-2014. Seventy questionnaires were distributed to different 

cities and villages in Sweida governorate to study the pests of bees, spread period of 

bee’s pests, time presence, time damages or influence, incidence of the injury, severity 

of the injury, and methods which were followed to control the pests. The results found 

that honeybees pests and diseases were scattered, and the most presence in the studied 

seasons was Varroa destructor (62.6%) then Meropsapiaster and Vespa Orientalis 

(45.3% and 47%) respectively, whereas these percentages decreased in the third season 

2014. 42% of the bee’s cells were influenced by Vespa orientalis and the infection 

severity was 21.6%, this percentage was close to the severity infection of the Varroa 

destructor. 45.75% of the bee cells were injured by Meropsapiaster and the severity 

was about 12%, because this bird is migratory bird and its existence did not exceed 15-

20 days. The severity Paper Wasps reached 14.3%. Also, during winter the dead bees 

increased during 2012 and 2013 and achieved 13 and 16% respectively, but it reached 

40% in 2014. The bee breeders adopted spread poisonous baits and traps or 

transferring bee cells to control Vespa Orientalis, and used some plants to control 

Varroa destructor, and hunt or transferring bee cells to reduce the damage of 

Meropsapiaster. Also, they were executed the infected bees by American Foulbrood, 

and gathered the weak bees’ cells in the presence of Paper Wasps. 

Key words: Pests and diseases, Honeybees, Control, Economic damage, Syria. 
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