
 Beekeeping and Nature Discovery Center مركز تربية النحل والتعرف على الطبيعة

 آلية قياس عدد الفاروا 

� طوائف النحل
 خارج النخاريب ىڡ�

 كوت دازور-آلب-المنشور بالتعاون مع جمعية أبيفلورداف ومنطقة بروفانس اتم تصميم هذ 

بية البيئية  قفرى� مركز  بية النحل والتعرّف عىل الطبيعة تابع لجمعية تراب للرى< لـبـنـان ومـقـرّهـا   -لرى<

 ).قضاء جزين(قرية صيدون 

 

يكولوجية وتسليط الضوء عىل أهميـتـهـا  Pالنظم اال �
من أهداف المركز إبراز دور النحل والملّقحات ىڡ�

� لدينا
� الحفاظ عىل التنّوع البيولوجي الغىى�

ّ� النـحـل .  ىڡ� YZإطار ذلك، يسعى المركز إىل تعريف مر �
وىڡ�

بية النحل وعالج أمراضه، بالتعاون مع الجمعـيـات  � عىل الوسائل المستدامة لرى< � المبتدئںى� والنّحالںى�

قليمية والعالمية Pاال. 

 



٢ ۱ 

أو باستـخـدام عـتـلـة (   نضع فوق الغطاء المخرّم مقدار ملعقة سّكر ناعم ونغربل السّكر بيدنا   ٤  -  ۳

� الفتحات ) النّحال ، مـّمـا ) مع االنتباه إىل عدم إخراج السّكـر( ثانية  ۳۰نخّض الوعاء لمّدة .  ىك� يدخل بںى�

 . يسهل عملية إنفصال عنكبوت الفاروا عن جسم النحلة

، فيسقط الفاروا خارج الوعاء مـع    ٦  -  ٥ من ثم نغربل المزيج فوق قطعة قماش أبيض أو غطاء القفرى�

� داخله
� يبقى النحل ىڡ� � حںى�

� سقطت.  السّكر ىڡ�
 . ثم نقوم بقياس عدد عناكب الفاروا الىى<

۳ ٤ 

� تحديد نسبة الفاروا عىل النحل البالغ خارج النخاريب 
 ۳۰۰عّينة تُقـّدر بـحـواىل�  منهذه االxلية تساعد ىڡ�

� وقت رسيـع .  نحلة تؤخذ من فوق الحضنة المفتوحة
صابة بالفاروا ىڡ� Pوهذا يسّهل عملّية تقدير حجم اال

ات الفيض � فرى<
 .ومن منافع هذه االxلية أيًضا أنّها ال تؤذي النحل .حىى< ىڡ�

 

� يتواجد فيها ):  عسل الخزامة( مثل عن عالقة عدد الفاروا بنسبة محصول العسل 
فـاروا  ۳الخاليا الىى<

� أول الفيض تكون الخسارة فيها بمعّدل  ۱۰۰خارج النخاريب لكل 
نتاج بالخلية ٥نحلة ىڡ� Pاال �

 .كيلوغرام ىڡ�
 

� الخلية يعيش خارج النخاريب، وبالتاىل� فـإّن تـقـديـر ٪ ٥من المعروف أن :  مالحظة
فقط من الفاروا ىڡ�

صابة االPجمالية، وال يشّكل إحصاًء دقيًقا Pعدد الفاروا خارج النخاريب هو فقط ال�خذ فكرة عن نسبة اال.  
 

نتقال إىل مىى. نقوم بالفحص؟  Pنقوم بالفحص بعد تجربة عالج جديد لتحديد مدى فعاليته، أو عند اال

 .موسم جديد لتحديد الحاجة للعالج
 

 : المواد المستعملة

ة تسمح بـخـروج الـفـاروا  ليرى< / كيلوغرام ۱سعة )  مرطبان( وعاء زجاجي   - مع غطاء مخرّم بفتحات صغرى�

ىك� نتمّكن من قياس )  من حجمه ۱/۱۰أي ( ملليرى<  ۱۰۰نضع إشارة عىل الوعاء عىل مستوى .  فقط وليس النحل

� المنحل بطريقة سهلة 
 )غرام ٤٢= ملليرى<  ۱۰۰= نحلة  ۳۰۰(حجم عّينة النحل ىڡ�

 ملعقة طعام من السّكر الناعم لكل عّينة -
 

 : الطريقة المّتبعة للقياس

نأخذ مجموعة من النحل الحاضن للحضنة المفتوحة، ننفضها فوق غطاء خارجي مـقـلـوب، ثـم    ٢  -  ۱

نـغـلـق الـوعـاء و )  نحلة ۳۰۰أي ما يساوي حواىل� ( ملليرى< من النحل  ۱۰۰نضع داخل الوعاء الزجاجي معّدل 

 .بالغطاء المخرّم

٦ ٥ 

� المنحل
 :طريقة أخذ العينات ىڡ>

ًا ۳۰إىل  ٢٥مؤّلف من (خاليا عىل اال�قّل من كّل منحل  ٨عملية القياس يجب أن تتم عىل   ).قفرى�
 

 :طريقة احتساب عدد الفاروا

لنحصل عىل عدد الـفـاروا  ۳نحلة يكفي أن نقسم عدد الفاروا الذي حصلنا عليه عىل  ۳۰۰لكل عّينة من 

 .نحلة ۱۰۰عىل 
 

 .يجب معالجة المنحل بكامله باعتماد إحدى الطرق المعروفة نحلة، ۱۰۰لكل  وار فا  ۳عند إيجاد أكرى� من 
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