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(Apidae: Hyminoptera)لطوائف نحل العسلاإلضافیةالتغذیةتأثیر Apis mellifera L.
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  هیئة التعلیم التقني–المسیبةالكلیة التقنی*
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  ةالخالص

للموسمین الربیعیین من الكوفه) / محافظة النجف(منطقة الفرات االوسط من التجارب فيسلسلةاجریت

غذیت طوائف من ساللة النحل المحلیة على بعض بدائل ومكمالت العسل وحبوب اللقاح حیث2007ـ 2006عامي 

في المعنویةالنتائج  انعدام أوضحت.لكات وباستخدام جهاز جنتر انتاج المتربیة ولبیان تأیرها في عملیة

في نسب تقبــل % 50ومحلول السكروز ®Bee Proالعسل مع,االضافیه بالعسل مع طلع النخیل لتغذیهاتأثیر 

و   5,40, 21,48حیث بلغت نسب التقبل )  التي لم تغذى صناعیا ( البیوت الملكیه مقارنة بطوائف السیطره 

كما لم تظهر التغذیه الصناعیه بالعسل مع % . 35,96بینما كانت في معاملة السیطره على التوالي %   21,10

فروقا معنویه في مدة النمو الكلیه للبیت الملكي مقارنة بالسیطره اذ بلغت المده   ®Bee Proطلع النخیل والعسل مع 

% 50معاملة السیطره على معاملة محلول السكروز یوما على التوالي في حین تفوقت 16,16و 15,16و 14,91

یوما ولم تظهركذلك فروقا معنویه في تأثیر التغذیه الصناعیه على اطوال البیوت الملكیه مقارنة 14,76التي بلغت 

مع باقي ®Bee Proفي معاملة العسل مع قا معنویه في كمیة الغذاء الملكي المنجه aبالسیطره بینما وجدت فرو

لم توجد فروقا معنویه في تأثیر التغذیه الصناعیه في اوزان واطوال الملكات العذارى مقارنة و .ت ایضاالمعامال

قبل وضع االغذیه % 50بالسیطره وبینت النتائج ان الطوائف التي غذیت تغذیه تعویدیه على محلول السكروز 

  .ضله عندما لم تغذى تعویدیا على السكروز الصناعیه في الحقل لتغذیتها خارجیا فضلت محلول السكروز بینما لم تف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث
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Abstract
In a field studies were conducted in a private apiary located about 9 Km south of

Kufa city. The experiments lasted for two spring seasons. The main objective of this 
study was to determine the effect of some artificial diets on the native queens reared in 
queenright colonies by using jeter apparatus. The results showed no significance effect of 
diets was observed on transferred larvae acceptance percentage (TLAP) compared with 
the control colonies (which fed natural diets, honey and pollen). The TLAP of the test 
colonies were 21.10 ,21.48 and 5.40 % in colonies fed sucrose solution 50% , hony with 
date palm pollen and honey with Bee Pro® respectively while it was 35.96% in the 
control treatment. Hony with date palm pollen showed a significant reduction in days 
required for queen development, which was 14.91 days compared to 16.16 days in 
control colonies. A colonies fed,  hony with date palm pollen, produced more royal jell 
per cup in age of 3rd days, which was higher than the rest of the treated colonies , but was 
not significant. 

  

  ةدمقالم

لهامه التي یقوم بها النحالون سنویا لطوائف نحل العسل تعد عملیة انتاج الملكات من الممارسات النحلیه ا

Apis mellifera L. زیادة عدد الطوائف او تعویض المفقود من الملكات او لتحسین بعض صفات افراد لودلك

ومن اجل دلك البد من اعتماد طریقة . تها من العسل او المنتجات االخرىالطائفه لغرض زیادة نشاطها او رفع انتاجی

وٕاال ) العسل وحبوب اللقاح(یه ذیة الملكات تتوفر لها شروط وظروف مناخیه مالئمه منها توفر مصادر جیده للتغلترب

ان الغرض من التغدیه هو اما ابقاء النحل على قید الحیاةاو لزیادة اعداده او . یتها بالبدائل والمكمالت ذوجب تغ

ه البدائل والمكمالت بصفات ممیزه دات ذن تتصف همساعدته على التغلب على االصابه ببعض االفات ویجب ا

ان تغدیة النحل على المواد السكریه والبروتینیه ضروري كما فائده للنحل ومتوفره وسهلة االستعمال من قبل النحال 

طوائف المیتمه لنسب تقبل البیوت الملكیه في اان.) 3(و ) 2(, ) 1(اثناء تربیة الملكاتسيجدا وعمل اسا

عند تغدیتها على محلول سكري وفول الصویا وبعض الفیتامینات مقارنة بـ % 25,5كانت . ده لتربیة الملكاتوالمع

مغذاةویه في متوسط عدد البیوت الملكیه المرباة في طوائف نعدم وجود فروق معولوحظ. لطوائف السیطره % 5

بیت 4,5و 4,8بلغ معدل عددالبیوت حیث على محلول سكري فقطالمغذاةي وخمیره میته مع تلك ر محلول سك

التیتیم (الشغاالت تقوم ببناء البیوت الملكیه تحت ثالثة ظروف هي وأنبیت ملكي 20للطائفه الواحده من اصل 

بانعدام الملكهواألخرىوعلیه یمكن تربیة الملكات في طوائف النحل بطریقتین هما بوجود الملكه )والتطرید واالحالل
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اهم الطرق الطرق الصناعیه الشمعیةتعد طریقة دولتیل او ما تسمى بطریقة الكوؤس . )7(و )6(, ) 5(, ) 4(

جهاز Karel Jenterوفي ثمانینات القرن الماض اكتشف االلماني  ) .8(في انتاج  ملكات نحل العسل المستعمله

انها ذبیة الملكات على نطاق تجاري اطرق تر أحدثمن ألطریقهه ذوتعد ه) 9(بأسمه هخاص لتربیة الملكات وسما

ا ذالى المواصفات الجیده التي یمتاز بها هتجمع بین طریقتي دولتیل وطریقة سمث ألنتاج الملكات تجاریا اضافة 

اء ذعدد كبیر من الملكات والغوٕانتاجمن العسلإنتاجیة الطائفهملموسه في زیادة ایجابیةفي اعطاءه نتائج الجهاز

لدخول هدا الجهاز حدیثا للقطر وعدم وبالنظر)10(یمتاز بسهولة وسرعة العمل وعدم احتیاجه للخبرهلك ذكالملكي

ةضافیألاةیذالتغتاثیرمعرفة رح هدا البحث الدي یهدف الى اختبار كفاءته في انتاج ملكات النحل صناعیا فقد اقت

  .جهاز جنترباستخداممن عملیة تربیة الملكات المنتجةألملكیهفي البیوتةالصناعی

  

  المواد وطرائق العمل

مواسم فیض العسل لطوائف من 2007ـ 2006لالعوام اجریت سلسلة تجارب حقلیه لموسمیین متتالیین

في الموسم االول جرى مقارنة كفاءة ملكات في . الكوفه / )محافظة النجف ( نحل في منطقة  الفرات االوسط

الملكات ذاتهما الطوائف النحل الكرنولي المهجن مع ساللة النحل المحلیهمن ساللةشكلین من طوائف النحل

التي تحتوي على ات الملكات ذالداكنة اللون والطوائف دات الملكه الصفراء وفي الموسم الثاني اختیرت الطوائف

م المیل للسرقه او عد, االنتاجیه الجیده من العسل , بعض الصفات المرغوبه من قبل النحال كالهدوء عند الفحص 

  ألنجاز التجارب الخاصه بالبحثالـــخ....عــدم الشراسه , بروبولس لجلب ا

  تربیة الملكات لوتحضیر جهاز جنترتهیئة

قبل البدء بتجارب تربیة الملكات تم طالء جهاز جنتر بشمع نحل طبیعي قبل استعماله لزیادة تقبله من قبل 

اساس شمعي (بعد دلك یركب على نخروب شمعي نصهر ومن ثم رفعه بسرعه مالفي الشمعالجهازسیغمذا,النحل 

ودلك بأزالة الشمع من منتصف النخروب وبمساحه مساویه لمساحة الجهاز ) بنیت عیونه السداسیه من قل النحل 

خب ملكه بعد دلك تنت)بقرص وحدة التربیه (الدي یثبت في اعلى االطار بواسطة دراعي الجهازعندئد یسمى الجهاز

وتوضع في القرص الدي یحشربین اطارات الحضنه من احدى الطوائف دات المواصفات المراد اجراء التجارب علیها

جهاز لیوم تكون الملكه قد وضعت بیضا في اغلب عیون ا2-1المفتوحه في الطائفه المعده للتربیه وبعد مرور 

  .لقرص لحین اجراء التجربه الالحقه السداسیه بعدها یطلق سراح الملكه قي طائفتها ویحتفط با

  االطار الحامل للكوؤس الشمعیه تهیئة واعداد

عارضتین خشبیتین كل االطار هو احد اطارات خلیة النكستروث الخشبیه غیر المسلك بل یحتوي علىذاه

الستیكیه التي تثبت على العارضتین في االطار الحوامل الب, ملم  17,5لواحد منهاثقوب قطر 10عارضه تحوي على 

مواقع الكعوب على كل ستحمل الكوؤس البالستیكیه والمحتویه على الكعوب البالستیكیه او الشمعیه بعد ترقیم

الموقع المركزي للعارضه وبقیة االرقم 1,1بحیث یمثل الرقمان 5  1234و 54321عارضه باالرقام 

بعدو . )  12(   و) 11(  ألثانیهالعارضةس الشئ مع مواقع الحافه البعیده وكرر نف5, 5للخارج بحیث 

یوم  جري فصل 2- 1اطالق الملكه المحجوزه من جهاز جنتر وبعد ان وصل عمر الیرقات الفاقسه الى عمر 

الكعوب ونقفلها الى اطار الحامل  للكوؤس تمهیدا لوضعه في الخلیه المكمله لبناء البیوت الملكیه ودلك  برفع قرص 
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یوم ویلف بسرعه بقماش 2- 1التربیه من الطائفه التي بدأت بتربیة الملكات من البیضه الى وصول الیرقه عمر وحدة

الموجود مع الیرقات ووضعه بعیدا عن تیارات الهواء وفي مكان مضلل ثم تفصل مبلل لعدم جفاف الغداء الملكي 

ء الخلفي لجهاز جنتروتثبیتها في الكوؤس البالستیكیه الكعوب البالستیكیه المحتویه على الیرقات من خالل رفع الغطا

التي تثبت على الحوامل البالستیكیه المثبلته على  االطار الحامل عندئد یوضع االطار في مكانه المخصص في 

  )13.( الطائفه المكمله للبیوت الملكیه 

  .تهیئة الطوائف المعده لتربیة اتلملكات

استنادا الى التجارب التي تمت في الموسم االولو المربیه للبیوت الملكیه الطائفه البادئه او   لغرض تهیئة

بین منفضل في بعض الصفات المرغوبه المشار الیهاات الملكه االذألختیار الطائفه )2006ربیع عام (للفیض 

ملكه الذاتف قویه اختیار طوائ)2007ربیع (تم في  الموسم التالي ). الصفراء او الداكنه( ات الملكه ذالطوائف 

ة طابقین و بعمر سنه واحده بقو) بناءا على الصفات الجیده والمرغوبه التي لوحظت من الموسم السابق( صفراءال

التجربةقبل بدء ألتربیهةیدخل قرص وحدحیثلتكون مصدرا موحدا لطوائف التجربه اطارات 10ولكل طابق 

والتي ستضع فیها لجهاز جنترالسداسیةبناء العیون وٕاكمالد النحل علیه لغرض تعو ألمربیه  الطائفةالى هده بیومین

بالتطعیم ألعملیهوتعرف هده البالستیكیةالحامل للكوؤساإلطارإكمالا في الملكه البیض  التي سیستفاد من یرقاته

وزخارجیا بمحلول سكر طوائف النحل غذیتلقبل بدء موسم فیض العسو تهیئة الطوائف المكمله للبیوت الملكیه لو 

الملكه ذاتمنها الطوائف اختیرتوتنشیط الملكات على وضع البیض حیثالسروجلتحفیز الشغاالت على % 50

یدخل اال طار الحامل ) 15(و )14(و ) 8(  ورد فيحسب ماألملكیهلتكون الطوائف المكمله لبناء البیوت   الصفراء

المبنیه طبیعیا خارجألملكیهند فحص الطائفه تعدم جمیع البیوت المكمله وعالشمعیه في الطوائف للكوؤس

بعدو.اال طار الحامل    يـــــــــلغرض توجیه النحل لبناء البیوت الملكیه ف) الفحص اسبوعي ( الحامل لللكوؤساالطار 

لحضانتها وألجل جمع في المختبرألحاضنهختم البیوت الملكیه وقبیل بزوغ الملكات منها بیومین تنقل البیوت الى 

الفاشلةلكل ملكه مع تسجیل عدد البیوت ألبدنیهالقیاسات وأجراءالمعلومات عن الملكات البازغه وفي عمر محدد 

حضنت البیوت في اطباق بتري مثقبة الغطاء تحتوي على قطعه صغیره من نخروب یحوي قلیال من العسل وبجانبه (

± 33البیوت الملكیه نفسها ووضعت في الحاضنه على درجة حراره بأرقامق علمت االطبا, قطعة قطن مبلله بالماء 

  .لحین بزوغ الملكات % 60ـ 55نسبیه ورطوبةْم 2

  التركیب الكیماوي لمواد التغذیة االضافیه

  )16(التركیب الكیمیاوي لحبوب لقاح طلع النخیل 

% 16,09وسكریات كلیه %27,23بروتین ( ـ :یحتوي طلع النخیل على اساس الوزن الجاف على 

 Mg, S , Kومن اهم العناصرالغذائیه  % 48,85ورطوبه %5,509ورماد% 9,91والیاف خام % 12,20ودهون 

,Ca ,P ,Na ,P   وعناصر نادره مثلFe ,Cu Mn,  Zn ,(  

)Bee Pro®   )17التركیب الكیمیاوي للبدیــل 

و % 6,93االرجنین (و احماض امینیه  مثل %4,9و كاربوهیدرات % 48,50ركب من  بروتین تی

و  میثایونـین % 5,26و فنل االنین 5,52% و االنین% 6,28و الیسین % 4,94و ایزولیوسین % 8,36لیوسین 

  %).2,69وهستدین % 1,25وتربتوفان % 4,24وثریونین % 1,59
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    %  50محلول السكروز تحضیر 

  مل100ثم اكمل الحم الىغم من سكر السكروز ماء مقطر 50حضر بأذابة 

  توزیع الطوائف على المعامالت الغدائیه الصناعیه 

مجامیع كل مجموعه مؤلفه أربعةالمعده ألكمال تربیة البیوت الملكیه على جرى تقسیم  طوائف نحل العسل

العسل طاراتإاطار كما وحدت 14تقریبیه لكافة الطوائف بـ حددت كثافتها النحلیه بصورة) مكررات( طوائف 3من 

وضعت جمیع الطوائف في موقع واحد ووزعت بشكل عشوائي وكانت المسافه بین . وحبوب اللقاح ومساحة الحضنه 

یوم من ادخال االطار الحامل للكوؤس وهي كافیه لهضم 7ـ5وقبل حوالي م غذیت الطوائف داخلیا2ـ1وأخرىطائفه 

إضافةعلى المعامالت الغدائیه ادناهو من قبل النحل الحاضنوتمثیل الغداء وتحوله الى غداء للحضنه الذي یفرز

البالغه في الطوائف ألن ذلك دلیال استعداد ها لتربیة كوالخارجیه في شهر اذاروعند اول ظهور للذالطبیعیةللتغذیة

  ـ: وتم توزیع المجامیع الغداتیه كاآلتي    )19و 18(الملكات

  .میا یو% 50وزل سكر لتر محلو 1غدیت: المجموعه االولى

غم 50بنسبة (العسل النخیل معطلع خلیط مناضافه الى% 50وزلتر محلول سكر 1غدیت: المجموعه الثانیة

  .طائفه/یوم / غم 250وبواقع ) كغم /

غم 250وبواقع   ®Bea proالى خلیط من العسل معأضافه% 50وزلتر محلول سكر 1غدیت: المجموعه الثالثه

.ائفهط/یوم / 

  ة ماده غدائیهلم یقدم لها ایو طبیعیا تتغذىتركت : المجموعه الرابعه

  تأثیر التغدیه االضافیه الصناعیه في البیوت الملكیه الناتجه من عملیة تربیة الملكات

تأثیر التغذیة االضافیة في نسب تقبل البیوت الملكیة وعدد البیوت المهدمة والفاشلة في البزوغ لغرض دراسة 

التي قرضت ورمیت البیوت المهدمة أو المرفوضة حسبت النسبة المئویة للتقبل وكذلك حسبت عددفقدناجحة فیهوال

البیوت الناجحة وعدد البیوت التي ختمت لكن لم تخرج منها ملكة عذراء و .الت غذائها الملكي ایرقاتها وتناولت الشغ

تأثیر التغذیة االضافیة في مدة التطور الكلیة للبیت دى وعن مفي البزوغ التي خرجت او بزغت منها ملكات عذارى 

من وضع البیض " حسبت مدة التطور الكلیة للبیوت الملكیة ابتداءفقدومدة ما بعد ختمه هالملكي ومدة ما قبل ختم

البیض مدة ما قبل الختم عن الفترة الواقعة ما بین وضع عنمن ذلك البیت ، في حین عبر راءلحین بزوغ الملكة العذ

اما فترة ما بعد الختم فتمثل المدة الزمنیة من بدء ختم البیت الملكي لغایة تحرر . ختمه بدایة في البیت الملكي و

الناتجة من عملیة التربیة اواتالملكات العذار اوزانوتأثیر التغذیة االضافیة في اطوال  ولبیانالملكة العذراء منه

ــد بزوغ الملكات مباشــــــــبعراوات اوزان واطوال العذفقد تم قیاس ــرة من البیوت الملكیة المحضنة فــــــــ ــــــــ ي المختبرـ

بعد أن وصل عمر فالبیوت الملكیة وكمیة الغذاء الملكي المنتجة منها أطوالفي اإلضافیةتأثیر التغذیة ولمعرفة 

فصل البیت .ان یجنى منه اكبر كمیة من الغذاء الملكيا العمر یمكن ذالیرقة داخل البیت الملكي الى ثالثة أیام وه

الیرقة منه ثم وزن بالكامل ، بعدها یحسب او یشفط الغذاء الملكي بقنینة جمع وأزیلتالملكي عن اطار الكؤوس 

كیة بعد اخذ البیوت المل. لكل بیت وزن البیت مرة اخرى والفرق بین الوزنین یمثل وزن الغذاء الملكي و الغذاء الملكي 

المختومة والناضجة الى المختبر ـ تم قیاس طولها من قمة البیت الملكي لغایة بدایة الكأس البالستیكي الذي یستقر 

  . علیه 
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  ـ :التحلیل االحصائي 

روسه بأستخدام  دوقورنت متوسطات الصفات الم)( .C.R.Dصمت التجارب وفق التصمیم التام التعشیه 

                                                                                                                             ).20(   0.05الیه اختبار دنكن تحت مستوى احتم
  

  النتائج والمناقشة

  .في البزوغ والناجحة فیهوعدد البیوت المهدمة والفاشلةاإلضافیة في نسب تقبل البیوت الملكیة التغذیةتأثیر 

®Bee  proان معدالت نسب التقبل في معامالت العسل مع طلع النخل والعسل مع)1(یوضخ جدول

بیت على التوالي ، في حین بلغت النسب في  طوائف % 21,65و 5,4و   21,48كانت % 50ومحلول السكروز 

  % .35,96مغداة اضافیا الالسیطرة غیر 
  

لتغذیة االضافیة في في نسب تقبل البیوت الملكیه وعدد البیوت المهدمه والفاشله والناجحه منهاتاثیر ا) 1(جدول 

  %نسبة التقبل  رمز الطئفة  نوع المعاملة
الكلي العدد

  للبیوت المرباة

البیوت عدد

  المهدمة

البیوت عدد

  في البزوغالفاشلة

البیوت عدد

  في البزوغالناجحة

عسل مع طلع 

  النخیل

A
B
C

20,0)4/20*(  

33,33)6/18(  

11,11)2/18(  

4  
6  
2  

1  
2  
1  

2  
2  
0  

1  
2  
1  

21,48ab4,0ab1,33a1,33a1,33b  المعدل

 Beeمع عسل

pro

A
B

C**  

5,55)1/18(  

5,26)119(  

  ـ

1  
1  

  ـ

0  
0  

  ـ

0  
0  

  ـ

1  
1  

  ـ

5,4b1,0b0,0a0,0a1,0b  المعدل

محلول سكري 

50%  

A
B
C  

27,77)5/18(  

5,55)1/18(  

  ـ

5  
1  
6  

1  
0  
0  

1  
0  
2  

3  
1  
4  

21,1ab4,0ab0,33a1,0a2,6ab  المعدل

  السیطرة

  )بدون تغذیة (

A
B
C  

27,77)5/18(  

38,46)5/13(  

41,66)5/121(  

5  
5  
5  

2  
0  
0  

0  
0  
1  

3  
5  
4  

35,96aa5.0  0,66a0,33a4,0a  المعدل

بینما التي تحمل حروفا , متشابهه التختلف معنویا فیما بینها ارقام المعدالت بین المعامالت الغذائیه للعمود نفسه التي تحمل حروفا 

  مختلفه تختلف معنویا حسب اختبار دنكن

  االرقام بین االقواس تمثل البیوت المبنیه من اصل البیوت الكلیه المقدمه*

  ماتت الملكه فاستبعدت الطائفه ** 

®Bee  proع النخیل والعسل مع اما معدل العدد الكلي للبیوت المرباة  في معامالت العسل مع طل

ویبین الجدول ایضا . بیتا للسیطرة 5,0على التوالي مقارنة بـ 4,0و 1.0و 4,0بلغ فقد % 50ومحلول السكروز 
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من اجمالي عده البیوت المرباة كان معدل عدد البیوت المهدمة و البیوت الفاشلة في البزوغ والناجحة في البزوغ ان

و Bee  pro®0,0في معاملة العسل مع طلع النخیل في حین بلغ في معاملة العسل معو مالكل منه"بیتا1,33

على " بیتا2,6و   1,0و 0.3بلغ معدل االعداد % 50وفي معاملة محلول السكروز , بیتا على التوالي 1.0و 0,0

واشار التحلیل االحصائي .التواليعلى" بیتا4,0و 0,3و 0.66في حین بلغ المعدل في معاملة السیطرة , التوالي 

, مع باقي المعامالت " بینما لم تختلف معنویا®Bee proالى تفوق معاملة السیطرة معنویا على معاملة العسل مع

ة ما بین المعامالت یالى انعدام المعنو " النتائج ایضاتكما اشار . كذلك الحال بالنسبة للعدد الكلي للبیوت المرباة 

البیوت المهمة وعدد البیوت الفاشلة في البزوغ ، في حین تفوقت السیطرة معنویا على باقي المعامالت بالنسبة لعدد

االضافیه الصناعیهالتغذیةتأثیرفي المعنویةانعدام ) 1(یتضح من جدول . بالنسبة لعدد البیوت الناجحة في البزوغ 

مقارنة بطوائف السیطره بل ان معاملة السیطره قد تفوقت معنویا على طوائف تتربیة الملكاةعلى مجمل عملی

ان سبب انعدام المعنویه ربما یعود الى كون منطقة السروح التي یرتادها النحل غنیه ®Bee proمعاملة العسل مع

ة الطوائف لفتره فلیه لكاللعسل وحبوب الللقاح اضافة الى انه الیمكن توحید قوة اوالكثافه النحالطبیعیةبالمصادر 

مغذاة لالطوائف افياة قلیل والسیمابكذلك یبین الجدول ان عدد البیوت الملكیه المر ) 17(طویله ألختالفها وراثیا 

واما سبب ) 6(هذه القله هو ضعف الحافز الذي على اساسه بنیت البیوت الملكیه وهو حافز االحالل صناعیا وسبب

غیرها من المعامالت فربما یرجع الى ان التغذیه الصناعیه تجعل الطوائف تكسل عن تفوق معاملة السیطره على 

  .)21( السروجن الخــارج بعملیة ــــــــجمع الغداء الطبیعي م

  تأثیر التغذیه األضافیه في مدة التطور الكلیه للبیت الملكي ومدة ما قبل ختمه ومدة ما بعد ختمه

تم البیت الملكي التي تشمل طوري البیضه والیرقه قد بلغت في ان فترة ما قبل خ) 2(یوضح جدول

Bee  pro®7,25یوما وفي الطوائف المغذاة على العسل مع7,33الطوائف المغذاة على العسل مع طلع النخیل 

یوما  في حین بلغت لطوائف السیطره 7,66فقد بلغت % 50یوما اما في الطوائف المغذاة على محلول السكروز 

بلغت للطوائف المغذاة على العسل مع طلع النخیل و على اما فترة ما بعد ختم البیت الملكــي فقد . یوما 7,80

یوما على التوالي في حین 7,20و 7,91, 7,58قد بلغت % 50محلول السكروز وعلى®Bee  proالعسل مع

ـــــــا ان مدة التطور الكلیه التي تشمل فترتي  ماقبل وبین الجدول ایضـــــــ.یوما 8,36بلغت فـــــــي  معاملة  السیظره 

یوما وفي الطوائف المغذاة على 14,91الختم وما بعده قد بلغت في الطوائف المغذاة علىالعسل مع طلع النخیل 

یوما  في یوما Bee  pro®15,16یوما الطوائف المغذاة على العسل مع14,76فقد بلغت% 50محلول السكروز 

یوما واشار التحلیل االحصائي الــــى عـــــــــدم وجود فروق معنویه فـــــــــــي تأثیر 16,16ت لطوائف السیطره حین بلغ

التغذیه االضافیـــــه الصناعیه في فترتي ما قبل الختم وما بعده للبیوت الملكیه المرباة في طوائف نحل العسل المعدة 

.تویه في مدة النمو الكلیه مابین معاملة محلول السكروز مع بقیة المعامالتلتربیة الملكات بینما وجدت تاثیرات مع

ان عملیة تقویم االغذیه االضافیه للطوائف اضافة الى السماح لها بالسروح لم یكن دقیقا بسبب الظروف الخارجیه 

تغایرات في قابلیة الجسم على والداخلیه للطائفه كالصفات الوراثیه للیرقات النامیه داخل البیوت الملكیه ونظرا لوجود

باالضافه الى تأثیر درجات الحراره التي تنمو فیها ) 22(النمو سواء كان بین االنواع او بین افراد النوع الواحد 

كما ان لستوى التغذیة المقدمه ) 23(البیوت الملكیه وهذه ترتبط مباشرة مع عدد الشغاالت الحاضنه لهذه البیوت 

اخل البیوت الملكیه والذي یرتبط اساس مع عدد النحل الحاضن وكذلك مع مخزون الطائفه من للیرقات النامیه د
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انه )  22(ولموقع البیت الملكي اهمیة في الطائفه فقد اشار ) . 24(الغذاء او مع ما توفره السروح من غذاء طبیعي

اده الحاصله في فترة حضانة البیض في اما تفسیر الزی. كلما كان موقع البیت قریبا من الوسط زاد االهتمام به 

دراستنا الحالیه مقارنة مع دراسات سابقه فهو بسبب ما حصلت علیه البیوض من درجة حراره اذ كلما قلت درجة 

الحراره زادت فترة الحاضنه وهذ یعود الى قلة النحل الحاضن او لجهاز جنتر كونه جهاز غریب وغیر مالوف حیث 

ان فترة حضانة البیض تطول في ) 24(یتطور الى ملكات مستقبال وفي هذا الصدد ذكــــر یحتوي على البیض الذي س

الجو البارد وعلى عكس الزیاده الحاصله في فترة الحضانه فقد قابله نقصان في مدة الطور الیرقي وربما یرجع السبب 

  ) . 15(ي كان یعیشها الى ان النحل كان یحاول تعجیل ظهور الملكات واقتصار فترة الیتم الجزئي الت

  

المرباة بأستخدام جهاز جنترتأثیر التغذیة اإلضافیة في مدة تطور البیوت الملكیة ) 2(جدول 

  

  نوع المعاملة

  رمـــــــز

  الطوائف

ــل الختـــــــــم  ــــ فترة ما بعد   )یـــــوم(فتــــــــــرة ما قبــ

  )یوم(الختم

مدة النمو الكلیة 

  الكلیةالفترة  عمر الیرقة  ضحضانة البی  )یوم(

عسل مع طلع 

  النخیل

A
B
C

3,5*  

4.5  
4,5  

3,5  
3,0  
3,0  

7,0  
7,5  
7,5  

8,0  
7,75  
7,0  

15,0  
15,25  
14,5  

4,16a3,16a7,33a7,68a14,91ab  المعدل

 Beeمع عسل
pro

A
B

C    **  

3,5
4,5
-  

3,5  
3,0
-  

7,0  
7,5
-  

7,63  
8,0
-  

14,83  
15,50

-  

4,0a3,25a7,25a7,91a15,16ab  المعدل

محلول سكري 

50%  

A
B
C  

3,7
4,5
3,8  

7,5
7,62
7,58  

7,5
7,62
7,56  

7,3
7,3
7,0  

14,8
14,92
14,56  

4,0a3,56a7,56a7,2a14,76b  المعدل

ــــــرة   السیطـ

  )بدون تغذیة (

A
B
C  

3,0
4,5
4,5  

4,0
3,9
3,5  

7,0
8,4
8,0  

10,3
7,6
7,2  

17,5
16,0
15,2  

4,0a3,8a  7.8a8,36a16,16a  المعدل

  

بینما التي تحمل حروفا , ارقام المعدالت بین المعامالت الغذائیه للعمود نفسه التي تحمل حروفا متشابهه التختلف معنویا فیما بینها 

  مختلفه تختلف معنویا حسب اختبار دنكن

  .كل رقم یمثل معدال لمجموعة من البیوت الملكیة   *

  فاستبعدت الطائفهاتت الملكهم** 

  

  

  

الناتجةالملكات العذارى وأوزانأطوالاالضافیه في التغذیةتإثیر 
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من البیوت اوزان واطوال الملكات العذارى بعد بزوغها مباشرة من عملیة تربیة الملكات)3(یوضح جدول 

ملغم وفي الطوائف Bee pro® 170الملكیه فقد بلغ معدل اوزان العذارى في الطوائف المغذاة على العسل مع 

فد بلغ % 50في الطوائف العذاة على محلول السكروز ملغم اما 165,66المغذاة على العسل مع طلع النخیل 

اما فیما یتعلق باطوال هذه العذارى فقد بلغ . ملغم 167,33ملغم في حین بلغ لمعاملة السیطره 138,33معدلها 

سل مع طلع عملم وفي الطوائف المغذاة على الBee pro®   18,5العسل معمعدلها في الطوائف المغذاة على

ملم مقارنة مع معاملة 16,52فبلغ %50ملم اما في الطوائف المغذاة على محلول االسكروز 18,46النخیل 

ق معنویه في تاثیر ى وجود فرو ائلیل االحصحملم ولم تشر نتائج الت17,3اطوال عذاراها ارنه التي بلغ مــــــــعدلقالم

أوزانورغم عدم وجود فروق معنویه في .االغذیه االضافیه في كال صفتي الوزن والطول مقارنة مع طوائف السیطره 

السیطره اال انه لوحظ تباین في معدالت فغذاة صناعیا وطوائمالملكات العذارى البازغه حدیثا بین الطوائف الوأطوال

الى نوع وعمر الطور الذي ربیت منه تلك الملكات واألوزاناألطوالالختالفات في سبب ا) 25(أوعزفقد األوزان

في تربیة الملكات ألمعتمدهألطریقهالملكات العذارى یمكن ان یعود الى ان السبب في اختالف اوزان ) 26(وأشار

تأثیر معنوي للتغذیه الصناعي الذي لم یجد أي) 19(وبالنسبه ألطوال الملكات العذارى فقد جاءت النتنائج متفقه مع 

  .یوم من تلقیحها 21بعد هلطوائف النحل المربیه للملكات في اطوال الملكات الناتجه من

  

تاثیر التغذیه االضافیه في اطوال واوزان الملكات العذاراوات الناتجه من عملیة تربیة ملكات  نحل العسل) 3(جدول 

باستخدام جهاز جنتر

رمز 

  الطائفه

  السیطرة  %50محلول سكروز   ®Bee proعسل مع  طلع النخیلعسل مع

وزن 

الملكه        

  )ملغم(

طول 

  الملكه

  )ملم(

وزن الملكه        

  الس)ملغم(

طول 

  الملكه

  )ملم(

وزن الملكه        

  )ملغم(

طول 

  الملكه

  )ملم(

وزن الملكه        

  )ملغم(

طول 

  الملكه

  )ملم(

A
B
C  

180*  

155  
162  

20,0  
18,0  
17,4  

190  
150  

  ـ**

19,0  
18,0  

  ـ

136,63  
139,03  
139,33  

16,66  
17,01  
15,91  

166  
180  
156  

16,0  
18,4  
17,0  

  165,66a18,46a  170,00a18,50a  138,33a  16,52a  167,33a  17,13a  المعدل

  0,05االرقام التي تحمل حروفا متشابهه التختلف عن بعضها معنویا حسب اختبار دنكن تحت مستوى معنویه 

لمجموعة من العذارى" كل رقم یمثل معدال* 

  ماتت الملكة فاستبعدت الطائفة** 

  

  تاثیر التغذیه االضافیه في اطوال البیوت الملكیه وكمیة الغذاء الملكي المنتجه منها

ان معدالت اطوال البیوت الملكیه الناتجه من عملیة تربیة الملكات بلغت في الطوائف ) 4(یوضح جدول 

فقد بلغ معدل  ®Bee proملم  وفي الطوائف المغذاة على العسل مع32,85% 50ى محلول السكروز المغذاة عل

لملكي املم كما یبین الجدول ایضا ان كمیـــــة الغذاء 20,23ملم في حین بلغ معدل االطوال للسیطره 21,0االطوال 

بیت وفي /ملغم 276عسل مع طلع النخییل المنتج لكل بیت ملكي قد بلغت معدالتها في الطوائف المغذاة على ال

  273,33كانت % 50الطوائف على محلول السكروز
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بیت في حین بلغ معدل انتاج / ملغم Bee pro® 112,5ملغم وفي الطوائف المغذاة على العسل مع 

د فروق بیت وقد دلت نتائج التحلیل االحصائي على وجو /ملغم214,16البیت الملكي الواحد في معاملة السیطره 

بینما انعدمت المعنویه مع معاملة )4(جدول معنویه في معدالت انتاج الغذاء الملكي بین  بعض المعامالت الغذائیه

السیطره كذلك لم توجد فروق معنویه في تاثیر االغذیه االضافیه في اطوال البیوت الملكیه المرباة في طوائف نحل 

سه الحالیه وجود نقصان في اطوال البیوت الملكیه المرباة في طوائف مغذاة یبدو من نتائج الدرا. العسل قید الدراسه 

  دم وجود فروق معنویه بینها وبین معاملة السیطره ــــصناعیا رغم ع

عموما فأن نقصان اطوال البیوت الملكیه ربما یعود الى ). 24(و ) 8(مع نتائج باحثین اخرین مثل 

صان في فترة تغذیة الیرقة ألملكیه على الغذاء الملكي وهذا یسبب نقصا في قصرفترة الطور الیرقي مما ادى الى نق

أما فیما یخص كمیة الغذاء الملكي ألمنتجه لكل ) . 1(نموها ومن ثم اختزال  في طول البیت الملكي الذي یحویها 

ــــــى العموم فأن معدل بیت ملكي فأنه كلما زاد معدل اطوال البیوت الملكیه زادت كمیة الغذاء الملكي المنتجه وعل

ضمن الحد الذي توصلت الیه منظمة االغذیه والزراعه انتاج الغذاء الملكي في معظم طوائف الدراسه الحالیه یقع 

الذي اشار الى معدل انتاج البیت الملكي الواحد من الغذاء الملكي یجب ان الیقل ) 28(حسب )  FAO(الدولیه 

كان المتوقع منها ان   ;®Bee Proان معاملة تغذیة الطوائف على العسل مع  ملغم ومن الملفت للنظر 200عن 

على اساس الوزن الجاف فقد % 48,5تفوق معامالت التغذیه االخرى لكونها تحتوي على ماده بروتینیه عالیه تصل 

حل بسبب عدم یعود الى انخفاض استهالكها من قبل النPro®;Beeان سبب هذا التاثیر الضعیف لمادة) 29(بین

  . وجود محفزات هضمیه كاما في حبوب لقا ح البرسیم 

  

تاثیر الغذیه االضافیه في اطوال البیوت الملكیه وكمیة الغذاء الملكي المنتج منها اثناء تربیةعملیة ) 4(جدول

A. melliferaتربیة ملكات نحل العسل  L.  

رمز 

  الطائفه

  السیطره  %50كروز محلول س®Bee proعسل مع   عسل مع طلع النخیل

طول البیت 

  )ملم(الملكي

كمیة الغذاء 

  )ملغم(الملكي

طول البیت 

  )ملم(الملكي

كمیة الغذاء 

  )ملغم(الملكي

طول البیت 

  )ملم(الملكي

كمیة الغذاء 

  )ملغم(الملكي

طول البیت 

  )ملم(الملكي

كمیة الغذاء 

  )ملغم(الملكي

A
B
C  

26,7*  

.21,3  

22,1  

282,0  
270,0  
276,0  

21,5  

20,5  

  **ــ 

180,0  
45,0  

  ــ

25,0  
22,74  
23,81  

285,0  
200,0  
335,0  

20,8  
23,6  
16,3  

110  
310  

222,5  

  a276,0 a  21,0 a  112,5 b  32,85 a  273,33 a  20,23 a  214,16 ab 23,36  المعدل

یما بینها بینما التي تحمل حروف ف" معنویامتشابهة التختلف" لتي تحمل حروفاارقام المعدالت ما بین المعامالت الغذائیة لنفس الصفة ا

  0,05حسب اختبار دنكن تحت مستوى احتمالیة " مختلفة تختلف معنویا

  كل رقم یمثل معدال لمجموعة من العذارى* 

  ماتت الملكه فاستبعدت الطائفه** 
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