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  طوائف نحل العسلعلى نشاطتأثیر أنماط تشتیة

Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae)وعلى اإلصابة بالفطریات الرمیة  

  

  محمد عبد الجلیل محمود الكنانيوراضي فاضل الجصاني 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم وقایة النبات

  

  ةصالخال

نحل ) خلیة ( 18وبواقع ) لیة الزراعة ، خان ضاري ابو غریب ، ك(اجریت الدراسة في ثالث مناحل 

Aspergillusوقد أتضح من الدراسة ان الفطر   1999-2000لكل موقع خالل الموسم  flatus هو المسؤول

فضًال عن ذلك أوضحت الدراسة ان الختالف نمط التشتیة . عن اسوداد اإلطارات الشمعیة خالل فصل الشتاء 

طارات المصابة بالفطر ومساحة الحضنة في المواقع المدروسة ، وان الخالیا المكشوفة تأثیر معنوي على عدد اإل

خالل فصل الشتاء ذات الطابق الواحد او الطابقین تمیزت بأقل عدد لإلطارات المصابة بالفطر ) بدون تغطیة (

ا ذات الطابق الواحد وأعلى مساحة للحضنة في بدایة الربیع بینما تمیزت التشتیة بالنایلون والجوت في خالی

وعلیه یمكن القول بأن تشتیة خالیا النحل بدون . والطابقین بأعلى عدد لإلطارات المصابة واقل مساحة للحضنة 

  .الظروف الجویة لمدینة بغدادغطاء بطابق واحد او بطابقین هي األفضل مقارنة باألنماط األخرى تحت

  

Effect of over wintering types on the activity of the honey bee and the 
infection by the fungis

  

Rady F. Al-Jassani and Mohamed A. Alkinani
Plant Protection– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was carried out in three different apiaries close to Baghdad city 

(Abou Graib, College of Agric. Kan dhari) with 18 colonies of honey bee in each 
location during 1999-2000) season.

Result showed that the fungus Aspergillus flavus was responsible for the dark 
wax frames during the over wintering. Farther, the differences of the over wintering 
conditions effected the numbers of the infected frames by fungi in these locations. 
The colony with one or two layers which was uncovered had low number of infected 
frames with large brood area. While the colonies with one or two layers which 
covered with polister and Jute resulted large number of infected frames with low 
brood area. There lore, the colonies with one or two layers which were uncovered
showed better performance and passed overwintering successfully under Baghdad city 
environmental conditions. 
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  المقدمة

ونظرًا لما . من اكثر الحشرات انتشارًا في بقاع الكرة االرضیة Apis melliferaیعد نحل العسل 

یتمتع به من امكانیة تصنعیه للكثیر من المواد التي یستفاد منها االنسان ، فلذلك فان حشرة النحل من اقدم 

وعلیه فان مربي النحل في العالم یسلكون طرق عدیدة في سبیل ). 1(نها الحشرات التي تعامل معها االنسان ودج

انجاح تربیة هذه الحشرة واالستفادة منها بأقصى مایمكن ، وبضمنها المحافظة على طوائف النحل في المواسم 

القاسیة وخاصة موسم الشتاء حیث انخفاض درجات الحرارة وهالك العدید من افراد الطوائف مما یؤدي الى

یعتمد النحالة وسائل متعددة لتشتیة خالیا النحل في ). 2(ضعف الطوائف وفي بعض الحاالت الى هالكها 

محافظات العراق المختلفة ، وبمجرد دخول موسم الشتاء یبدأون بتشتیة الخالیا بغض النظر عن مستوى البرودة 

لحشرات التي  لها القدرة والقابلیة على والنحل من ا) 3(مناطقهمفيتصل الیها او معدل درجات الحرارة التي

التعامل مع الظروف الجویة المختلفة وقدرتها على التكیف لدرجات الحرارة المنخفضة ، حیث تصل قدرته على 

ان من مشاكل تشتیة خالیا النحل في قطرنا هو اسوداد ). 4(◦م4-تحمل انخفاض درجات الحرارة تصل الى 

وان هذه الفطریات لها تأثیرات سامة على النحل نفسه وعلى .)5(ات علیها االطارات الشمعیة ونمو الفطری

والـ Penicilliuimالى ان فطریات ) 7(، حیث اشار الهیتي )6(االنسان المستهلك لمنتجات النحل

Aspergillus تفرز سمومMycotoxinesاشارت بعض البحوث الى .التي لها تأثیر سام جدًا على االنسان

كما اكد التمیمي ). 8(مشاة الالفات في مساحات الحضنة للخالیا المشتاة بالمقارنة مع الخالیا غیر حصول اخت

كما ان التشتیة تؤدي . عدم صالحیة الستایروبور كعازل خالل االشهر الباردة وصالحیته لالشهر الحارة ) 9(

تقییم بعض الحالیة هدفت الدراسة لذلك است).2(الى حصول حالة االسهال في النحل نتیجة الرتفاع الرطوبة 

في وسط تأثیرها على نشاط النحل واسوداد االطارات الشمعیةو االنماط المستخدمة في تشتیة خالیا النحل 

  .العراق

  

  المواد وطرائق العمل

ابو غریب (في غرب مدینة بغداد خلیة نحل مقسمة على ثالثة مواقع ) 54(تم اجراء الدراسة على 

خلیة في كل موقع حیث اختیرت خالیا نحل متجانسة نوعًا ما في ) 18(وبواقع ) خان ضاري ،كلیة الزراعة ،

والنشاط والخزین من العسل وحبوب اللقاح ، ونفس ساللة ) اطار حضنة 2اطارات نحل ، 8(الكثافة النحلیة 

  :النحل وكان كل موقع یحتوي على الخالیا وبالمعامالت االتیة 

  بالنایلون ذات طابق واحد مغطاة-1

  ذات طابق واحد مغطاة بالجنفاص والنایلون -2

  )مملؤة باإلطارات (بطابقین مغطاة بالنایلون -3

  )مملؤة باإلطارات (بطابقین مغطاة بالجنفاص والنایلون -4

  ) مملؤة باإلطارات (بطابقین بدون تغلیف للمقارنة -5

ئیًا في كل موقع لتالقي التأثیرات وزعت عشوا) مكررات(وقد شملت كل معاملة ثالث خالیا      

االخرى في الدراسة ، وان معاملة تشتیة الخالیا بطابقین اجریت لتعذر كثیر من النحالة على تخزین االطارات 

الشمعیة في مخازن خاصة ولحمایتها من االصابة بدودة الشمع الكبرى والقوارض ، حیث تمت تغطیة طوائف 

وحسبت اعداد االطارات الشمعیة المصابة . 2000/3/1الغطاء بتاریخ وازالة .1999/12/1النحل بتاریخ 
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بالفطریات والتي تتمیز باللون االسود في كل معاملة ، اضافة الى حساب مساحة الحضنة باستخدام اطار مقسم 

حیث یوضع على الحضنة في كل 2انج1395الى مربعات متساویة بواسطة اسالك ومساحة المربع الواحد 

  ).10(حسب عدد المربعات الكلیة للحضنة في كل معاملة ولكل موقع اطار وت

اخذت عینات من الشمع االسود المصاب بالفطریات وتم زراعته وتنمیة وتنقیة الفطریات النامیة 

  .وتشخیصها في مختبرات منظمة الطاقة الذریة 

اعتمد عات الكاملة المعشاة و اجري التحلیل االحصائي لنتائج البحث وفق تصمیم االلواح المنشقة والقطا

  .)11(اصغر فرق معنوي لمقارنة المتوسطات الحسابیة للمعامالت اختیار 

  

  النتائج والمناقشة

بأن الفطر النامي ) حاضنة(اتضح من خالل زراعة عینات الشمع المصابة تحت الظروف المختبریة

  .)7(وهو فطر یفرز سموم خارجیةAspergillus  flavusعلیها هو من نوع 

  :A.flavusتأثیر التشتیة على اصابة االطارات بالعفن -أ

اظهرت نتائج التحلیل االحصائي وجود اختالفات معنویة بین المتوسطات الحسابیة لعدد االطارات 

بأن الخالیا التي كانت بدون تغطیة وهي خالیا ) 1(حیث یتضح من الجدول . المصابة في المعامالت المختلفة 

اطارات 10لكل 0.222قل اصابة بالفطر حیث بلغ متوسط عدد االطارات المصابة في هذه الخالیا المقارنة اال

اطارًا في خالیا ذات الطابقین واظهرت الدراسة بأن التشتیة 20لكل 1.778بالنسبة لخالیا ذات الطابق الواحد و 

خالیا (ثانیة بعد الخالیا التي بدون تغطیة بالنایلون فقط افضل من التشتیة بالجوت والنایلون حیث تأتي بالدرجة ال

اطارات وفي ذات 10لكل 0.333وكان متوسط عدد االطارات المصابة في خالیا ذات الطابق الواحد ) المقارنة 

اما في الخالیا المغطاة بالجوت والنایلون قد تمیزت بأعلى عدد لالطارات . اطارًا 20لكل 2.776الطابقین 

اطار من 20لكل 2.889اطارات في الخالیا ذات الطابق الواحد و 10لكل 1.111المصابة حیث بلغت 

یتضح من النتائج ان تشتیة النحل بخالیا ذات طابق واحد افضل بكثیر من التشتیة . الخالیا ذات الطابقین 

ومن . A.flavusبطابقین في جمیع انماط التشتیة من خالل حساب عدد االطارات الشمعیة المصابة بالفطر 

هذا یمكن االستنتاج بأن التشتیة بدون غطاء للخالیا ذات الطابق وذات الطابقین افضل من التشتیة بالغطاء 

  .وكذلك فأن التشتیة بالنایلون افضل من التشتیة بالجوت والنایلون 

  

  قع المختلفةمتوسط عدد االطارات المصابة بالفطریات نتیجة التشتیة في المعامالت المختلفة والموا) 1(جدول 

  المعاملة

  

  

  الموقع

  خلیة/ عدد اإلطارات المصابة

طابق واحد 

  مغطاة بالنایلون

طابق واحد 

مغطاة بالنایلون 

  والجوت

طابق واحد 

بدون تغطیة 

Control

طابقین مغطاة 

  بالنایلون

طابقین مغطاة 

بالنایلون 

  والجوت

  طابقین بدون

تغطیة 

Control

1.667  2.662  010.3331  منحل ابو غریب

0.3331043.3332  منحل كلیة الزراعة

0.661.3330.3333.3332.6671.667  منحل خان ضاري

a 0.333a 1.111a 0.222b 2.889b 2.889c 1.778  المعدل العام

  0.05-0.991على مستوى ) نوع التغطیة(اصغر فرق معنوي بین المعامالت المختلفة 
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  :اط النحل في انتاج وتربیة الحضنة تأثیر التشتیة على نش-ب

مغطاة كانت اكبر من مساحة الان مساحة الحضنة في الخالیا غیر ) 2جدول (اظهرت نتائج الدراسة 

مغطاة الالحضنة النماط التشتیة المختلفة ، اذ كان متوسط مساحة الحضنة للخالیا ذات الطابق الواحد وغیر 

وفي المغطاة بالنایلون والجوت 2انجا64.11یا المغطاة بالنایلون فقط بینما في الخال2انجا97.333) المقارنة(

كانت مساحة ) المقارنة(مغطاة الاما في الخالیا ذات الطابقین فأظهرت الدراسة بأن الخالیا غیر . 2انجا60.889

ما في بین2انجا66.667مساحة الحضنة بلغت الحضنة فیها اكبر من مساحة الحضنة لالنماط االخرى حیث 

ومن هذا یمكن .2انجا54.333وفي الخالیا المغطاة بالجوت والنایلون 2انجا59.777المغطاة بالنایلون 

االستنتاج بأن التشتیة بدون تغطیة في مناحل مدینة بغداد وضواحیها هي افضل من التشتیة بالتغطیة سواء كان 

اعطت اقل عدد اطارات من ناحیة االصابة بالفطر اذ ان التشتیة بدون تغطیة ،بالنایلون او النایلون والجوت

A.flavusان االختالف في مساحة الحضنة بین المعامالت المختلفة وارتفاعها في . واعلى مساحة للحضنة

حیث ان A.flavusغیر المغطاة یمكن ان یعزى الى قلة الرطوبة داخل الخالیا وانخفاض نسبة االصابة بالفطر 

ر الى ان االطارات المصابة بهذا الفطر تكون محددة لنشاط النحل ویبتعد عن العمل فیها المالحظات الحقلیة تشی

نهائیًا في بدایة فصل الربیع  اضافة الى عوامل اخرى قد تكون محفزة بنشاط الملكات في وضع البیض وٕانتاج 

  ) .2(الحضنة في بدایة فصل الربیع وكما اشارت الى ذلك بعض البحوث

  

ط مساحة الحضنة في االطارات النماط التشتیة المختلفة في المعامالت المختلفة والمواقع متوس) 2(جدول 

  المختلفة

  المعاملة

  

  

  الموقع

  في الخالیا) انج(متوسط مساحة الحضنة 

طابق واحد 

  مغطاة بالنایلون

طابق واحد 

مغطاة بالنایلون 

  والجنفاص

طابق واحد 

بدون تغطیة 

Control

طابقین مغطاة 

  لونبالنای

طابقین مغطاة 

بالنایلون 

  والجنفاص

  طابقین بدون

تغطیة 

Control

71.66762.66784.66744.33353.33370.667  منحل ابو غریب

66.66762.667101.66775.33350.66767.667  منحل كلیة الزراعة

54.00057.333105.66754.66754.00061.667  منحل خان ضاري

a 64.11a 60.889a 97.333b 59.777b 54.333c 66.667  المعدل العام

  24.662= 0.05على مستوى ) نوع التغطیة(اصغر فرق معنوي بین المعامالت المختلفة 

  

لقد اظهرت نتائج الدراسة ان المواقع الثالثة قد تقاربت في درجة اصابة االطارات الشمعیة بالفطر 

A.flavusت وقد اثبت التحلیل االحصائي عدم وجود اختالفات معنویة بین ومساحة الحضنة لجمیع المعامال

. ثالثالمتوسطات الحسابیة لعدد االطارات المصابة بالفطر ومساحة الحضنة في بدایة الربیع في المواقع ال

ویعود هذا الى نشاط النحل داخل الخالیا بشكل متماثل بغض النظر عن الظروف البیئیة السائدة في المحیط 

انه عند انخفاض ) Free)10وفي هذا المجال ذكر . ي لخالیا النحل التي قد تختلف من موقع الخرالخارج

في فصل الشتاء تقوم الشغاالت بعمل تجمعات عن طریق تعلقها مع بعضها في تحت االنجماد درجة الحرارة 

  .◦م8- 6وسط االطارات الیصال درجة الحرارة في وسط التجمع الى 



262

طارات المصابة بالفطر في الخالیا ذات الطابقین یمكن ان یعزى الى ارتفاع نسبة ان ارتفاع عدد اال

خاصة على االسطح العلویة لالطارات نتیجة لتجمع النحل في وسط االطارات في الطوابق هاالرطوبة داخل

ارات الهواء التي االرضیة ونشاطه في رفع درجة الحرارة داخل الخلیة مما یؤدي الى انتاج رطوبة عالیة ونتیجة لتی

تكون عامال وبذلك تؤدي الى تصاعد الرطوبة الى االعلى وتراكمها على االسطح العلویة لالطارات داخل الخالیا 

زید من تجمع توان التغطیة بكافة انماطها ،Aspergillus flavasمناسبا لنمو الفطریات الرمیة وخاصة 

غطاة التي تكون عرضة للتهویة وازالة الرطوبة التي تقلل من نمو الرطوبة داخل الخالیا مقارنة بالخالیا غیر الم

  ).14، 13، 12، 1(الفطریات 

  

  المصادر
1.De-Grandi, H. G.; M. Spivak, and J. H. Martin. 1993. Role of thermore equlation by 

nest mates on the development time of honey bee (Hymenoptera: Apidae) 
queens. Annals of the entomological society of America, 86 (2): 165-172.

2.Don, J. 1988. Indor wintering for 10 years, An update. Am. Bee. J. 128. 8: 563-566.

ه والتغذیه الصناعیة على نشاط طوائف تیدراست تقییم انماط التش. 2005.أمینانتصار محمد ،الجبوري.3

  .95ص . كلیة الزراعة. جامعة بغداد. وسط العراق  رسالة ماجستیرالنحل العسل في 

4.Szabo, I. T. 1985. The themology of wintering honey bee colonies in 4-coloy packs 
as affected by various hive enterances. J. Apic. Res. 24 (1): 27–37.

على بدائل ومكمالت العسل وحبوب Apis Melliferaلتغذیة نحل العس. 1998.عاید نعمة عوید،الزبیدي.5

. جامعة بغداد. اهاطروحة دكتور . القاح وتاثیرهما على انتاج الحضنه وجمع العسل وحبوب القاح

  .149ص

6.Melatho poulos, A. 2000. Formite and Brood disease treatment essential oiks, Bee 
Culture, Vol. 128, (12): 33-35.

كلیة /جامعة بغداد.التسمم المایكوتوكسین:المفهوم العام.السموم الفطریة.1992.یتي، ایاد عبد الواحداله.7

  .الزراعة

8.Kang, B.,: S. Paik,: Choi, K.: B. S. Kang 1995. Effect of hive insulating methods on 
the wintering of honey bee (Apis mellifera) colonies in Korean. Korean 
Journal of Agriculture, 10: 2, 142–146.

 Apisتأثیر العزل الحراري في نشاط وانتاج طوائف نحل العسل .1986.عبد الكریم حسین ناصرالتمیمي،.9

mellifera L.. 53–1رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراق، ص.  

10.Free, J. B.; Paik, S.: Choi, K.: Kang: B. S. 1995. Effect of hive in honey bee 
colonies. Amer. Bee J. 109–186.

11.Snedcor, G. W. 1956. Statistical methods, fifth edition. The Iowa State College 
Press. Ams. Iowa. U.S.A.

12.EI-Nazer, I. K. 1996. How to unite bees for overwintering. Amer. Bee. J. 136 (9):
645.

13.Engles,W.; R. Rosenkranz and E. Engtes. 1995. Thermoregulation in the nest of 
neotropical stingless bee scoperature postica and a hypothesis on the 
evolution of temperature homeostatis in highly eusocial bees. Studies on, 
Neotropical, Funa, and Environmental, 30 (4): 193-205.

14.Hornitzky, M. A. 2001. Literatuere review of Chalk brood rural industriser, 
Research and Development corporation, no. 1: 50.


