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نشاط زیادةفي   وأثرهماشغاالت نحل العسل لبدائل ومكمالت العسل وحبوب اللقاح  انجذاب

  طوائف نحل العسل

  

  رضا صكب الجورانيوكمیله ورد شاهر

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  الخالصة

محلول سكري (محالیل الغذائیة اللبعض شغاالت نحل العسلنجذابانفذت عدة تجارب لقیاس

مساحیق بذور السلجم (الحاویة على البروتینوالبدائل% )60محلول سكري +، تراكیز مختلفة من الشرش % 60

اظهرت النتائج ان شغاالت نحل .في بعض مناحل مدینتي بغداد والمسیب ) ومخالیطهماباقالءو،هرطمان

على % ) 60مل محلول سكري 50+مل 50شرش (وخلیط الشرش % 60العسل قد فضلت المحلول السكري 

ساعتین على التوالي في /نحلة 358.55، 366.67بقیة المحالیل الغذائیة وكانت اعداد الشغاالت المنجذبة 

داخل (اظهرت النتائج ایضًا ان تغذیة النحل داخلیًا . ساعتین لمحلول الشرش لوحده/ شغالة 24حین كانت 

ثالث مرات اسبوعیًا % ) 60مل محلول سكري 25+ مل 75شرش (یة على مخالیط المحالیل الغذائ)المستعمرة 

  .قد زاد من مساحة الحضنه وحبوب اللقاح والعسل 

  

Attractance of honeybee workers to subsides and supplementary of 
honey and pollen and their influence on colony activities

  

Kamela W. Shahir and Radha S. Al-Jorany
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
Many experiments were conducted to measure the attractance of honey bees 

workers to food supplements inclouding (Sugar solution 60%, different concentration 
of whey +sugar solution 60% ) and protein subsides (Powders rape seeds ,checking 
vetch + broad bean and their mixture) in some apiaries in Baghdad and AL-Mussab 
cities. Results showed that the workers of honey bees preferred the Sugar Solution 
60% and whey 50 ml + 50 ml sugar solution than other syrup mixture. The number of 
workers attracted during 2 hours of observation were 366.76, 358.55 respectively 
compared with 24 workers 2 hours in whey Syrup alone. Results showed that feeding 
honey bees inside colonies with mixture of whey 75 ml plus 25 ml sugar solution 60% 
twice per week increased the area of brood , pollen and honey.

  

  

  

  

  

  

  

  األولدكتوراه للباحث أطروحةبحث مستل من ال
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  المقدمة

لما یوفره من احتیاجات ضروریه لنموها صر المهمة لتقویة طوائف نحل العسلالعنایعد الغذاء احد

فیه یشح ویلجأ النحال الى تقدیم غذاء مكمل او بدیل للعسل وحبوب اللقاح في أي وقت. هاوتطورها وتكاثر 

ء كان بسبب ظروف جویه غیر مناسبه او نضوب اسروح النحل قد منع الي سبب سو من السنه مادامالغذاء

العسل هو غذاء النحل الطبیعي إن ) .1(مصادر الرحیق وحبوب اللقاح وعدم كفایه الغذاء الموجود في الخلیه

 عن فضالمن الغدد الرحیقیه   یفرزالمصدر الرئیسي للكاربوهیدرات ویجمعه النحل بشكل رحیق الذي یعد 

والذي یعرف بالندوه العسلیه ) Homoptera(االجنحه لرتبه متشابهه فرازات السكریه لبعض الحشرات التابعه اال

Honey dew، الیل السكریه حوافضل البدائل المستعمله في تغذیه النحل هي الم) . 2(كذلك عصائر الفواكه

لبروتینات والدهون والفیتامینات والمعادن لسي اما حبوب اللقاح فهي مصدر رئ, سكروزالفركتوز و الللكلوكوز و 

ضنه وقوه الطائفه تتناسب طردیا مع كمیه حبوب ومساحه الح،ضاء الذكریه في الزهرهالتي یجمعها من االع

م1853استعملت العدید من بدائل حبوب اللقاح مصدرا بروتینیا للنحل منذ عام .)3(اللقاح التي یجمعها النحل 

ل الصویا والحنطه والرز والشوفان وصفار البیض والحلیب والباقالء والبزالیا والحمص والخمائر مساحیق فو ومنها 

طلع النخیل ومسحوق الباقالء والحمص لوحدها ) 4(استعمل كما لوحدها او مع حبوب اللقاح التي یجمعها النحل 

اعلى مساحه اعطت و متفوقة كري السلمحلو الا فكانت معامله التغذیه للباقالء وطلع النخیل مع ماو مع بعضه

ان افضل نسبه بروتین في غذاء النحل هي )6(Lenerوجد). 5(ةمغذاالضنه مقارنه مع الخالیا غیر للح

%50، 30، 23، 10، 8البروتین منالنحل بمستویات مختلفهاخرى غذیت طوائف وفي تجربه ،23%

ان كاما اذا , كن لفتره قصیره مر في تربیه الحضنه ولى وضع البیض وتستیحفز الملكه عل% 10وجد ان نسبه و 

ونظرا .)4(اه الهضمیه وعدم قدره النحل على التبرزفیكون سام بسبب تكدسه في القن% 50مستوى البروتین 

فقد هدف , ضنه والعسل وحبوب اللقاحاللقاح واثرها في زیاده مساحه الحكمالت حبوب مو ببدائل الهمیه التغذیه 

% 90_85ن ویشكل نسبهالجبوهو احد النواتج العرضیه لصناعه ) whey(الى استعمال الشرش الي الحالبحث 

من بروتین وسكر یحویه قیمه غذائیه عالیه لما لهوالشرش،الحلیب المستعمل في صناعه الجبنمن حجم 

بدائل كرطمان والباقالء فضال عن اختیار مسحوق السلجم واله) 7(في الماء واالمالح كتوز وفیتامینات ذائبةالال

  .ط طوائف نحل العسل الحبوب اللقاح وتقییم اثرهما في زیاده نش

  

  المواد وطرائق العمل

  شغاالت نحل العسل للمواد الغذائیةانجذاب–أوال

                                                        .                       محافظة بابل - في احد المناحل االهلیة في قضاء المسیب2007خالل ربیعاجریت هذه التجارب

  الغذائیةللمحالیلاالنجذاب-1

.لغرض تقییم انجذاب شغاالت نحل العسل لبعض المحالیل الغذائیة ، الختیار افضلها وتقدیمه كغذاء

  :فقد تم اختبار المواد التالیة 

  %60محلول سكري بتركیز -1

شرش فقط-2

%60لول سكري بتركیز مل مح10+ مل 90شرش -3

%60مل محلول سكري بتركیز 25+ مل 75شرش -4
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%60مل محلول سكري بتركیز 50+ مل 50شرش -5

من احد 3سم100سم ووضع في كل منها 3سم وبعمق 15رقمت اطباق بتري زجاجیة  بقطر 

نحل قویة في خلیة20وزعت بشكل عشوائي على منضدة مقابل. المحالیل السابقة  وبمعدل طبقین لكل محلول

وضعت في االطباق عوامات من الحلفة لمنع غرق النحل مع .اذار 10-1للفترة  فترة شحة مصادر الغذاء

خاللها حسبت من وقد . ثالثة ایام لمدة وكررت التجربة ، االستمرار باضافة المحلول كلما قل محتوى الطبق 

وبمعدل ) عصراً 5-3ظهرًا و 2-12حًا ، صبا10- 8(النهار مدداعداد النحل المنجذب الى كل طبق خالل 

  .ساعتین 

  الحاویة على البروتینالغذائي للمواداالنجذاب-2

  :االتیةفقد استعملت المواد الحاویة على البروتینلغرض تقییم انجذاب شغاالت نحل العسل للمواد

  غم10مسحوق بذور السلجم -1

  غم 10مسحوق بذور الهرطمان -2

  غم 10ر الباقالء مسحوق بذو -3

  غم5مسحوق الهرطمان + غم 5مسحوق بذور  السلجم -4

  غم5مسحوق الباقالء + غم 5مسحوق بذور الهرطمان -5

  .غم3.33مسحوق الباقالء + غم 3.33مسحوق الهرطمان + غم 3.33مسحوق بذور السلجم -6

هیئت اطباق قطرها بعدها . %60سكري تركیزه اللمحلول بامل 100اكمل الحجم في كل منها الى 

هذه االطباقتمل من المواد السابقة وبواقع طبقین من كل مادة ، وزع100سم ووضع في كل منها 15

  .السابقةفقرةالالبیانات كما في وسجلت 

  تغذیة طوائف نحل العسل داخلیاً –ثانیًا 

  :كال منیربناًء على نتائج التفضیل للمواد الغذائیة المختبرة في البحث ، اخت

  %.60المحلول السكري -1

  % 60مل محلول سكري 25+مل 75الشرش -2

  .باقالءغم 5سلجم  ، غم 5غم هرطمان و5المزیج المتكون من -3

طرد نحل من الساللة المحلیة 12جهز  . %60مل من المحلول السكري100اكمل الحجم الى 

. من االول من نیسان الى منتصف ایاروللفترة2007یعي بملكات حدیثة وبمستوى واحد من القوة للموسم الرب

اجراء العملیات النحلیة واضافة االطارات حسب حاجة الخلیة، ووزعت الطوائف ىحولت الطرود في خالیا لیتسن

وحسب تصمیم القطاعات ) بدیلةبدون تغذیة(بضمنها معاملة المقارنة تغذیة بدیلة عشوائیًا على اربعة معامالت 

  .قطاعاتةئیة الكاملة وبثالثالعشوا

وضعت اطباق التغذیة فوق االطارات الشمعیة واضیف طابق اخر ثم وضع غطاء الخلیة ، لیتمكن 

  .النحل من الوصول الى الغذاء بسهولة

وبواقع ایاریسان  الى منتصفنناالول ماستمرت تغذیة الطوائف لمدة شهر ونصف ابتداءا من 

ـو المعاملة الثانیة ب%60مل من المحلول السكري 250ب المعاملة االولىتثالث مرات اسبوعیًا حیث زود

والمعاملة مل من المزیج 250المعاملة الثالثة مل و 25المحلول السكري + مل 75مل من معاملة الشرش 250

اللوح أستعمال ثم قیست مساحات الحضنة وحبوب اللقاح والعسل قبل التغذیة وبعدها ب. الرابعة بدون تغذیة بدیلة
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مربعات باالنج لاحسب عدداطار وقیاس مساحتهال امن خالل وضع )Frame count(الزجاجي المقسم

  . المربع  لكل من جهتي االطار

  

  النتائج والمناقشة

  نحل العسل للمواد الغذائیةأنجذاب شغاالت: اوال 

  االنجذاب للمحالیل الغذائیة-1

% 60للمحلول السكري انجذبت بشكل اكبر الت نحل العسل شغاان) 1جدول (نتائج الاظهرت 

نحلة 358.556، 366.667تاذ  بلغ%) 60مل محلول سكري 50+ مل شرش 50% (50ومعاملة الشرش 

لكل من یوم/ نحلة 341.11،131.22،30.44كانت التي ویوم على التوالي مقارنة مع بقیة المعامالت / 

ان سبب اختالف معدالت انجذاب شغاالت نحل العسل . ش فقط على التواليوالشر %90،الشرش% 75الشرش

من ان النحل ال ) 8(عیسى والخولي للمحالیل الغذائیة یعود الى اختالف نسبة السكر فیه وهذا یتفق مع ما ذكره 

  %.20فیه الى اقل منیقدم ابدًا على جمع الرحیق التي تصل نسبة السكر 

اعداد النحل المنجذب الى قد زاد منوضع المحالیل الغذائیةتكرار ایامان) 2جدول (نتائج الاوضحت 

ووجدت فروق معنویة بین الیوم . بسبب قدرة النحل على التعلم من خالل تكرار ایام التغذیةالغذائیةالمحالیل

و 251. 30الث هي اعداد النحل المنجذب خالل الیوم الثاني والثتالثاني والثالث مقارنة بالیوم االول ، اذ كان

فروق جدت و كما .ساعتین/ نحلة 234.93ساعتین على التوالي مقارنة بالیوم االول الذي كان / نحلة 250.56

ظهرا فبلغت ) 2-12(اذ زادت خالل الفترة، معنویة في انجذاب شغاالت نحل العسل خالل ساعات النهار

) 5(الزبیديوهذا یتفق مع ما ذكره. اح والمساءساعتین وباختالف معنوي عن ساعات الصب/ نحلة 260.80

د نشاط النحل مماهو علیه في یمن ان ارتفاع درجات الحرارة في منتصف النهار خالل الربیع والخریف یز 

  .الصباح والمساء حیث یرتبط هذا بدرجات الحرارة وعالقتها بافراز الرحیق وتفتح االزهار

ام وساعات النهار والمعامالت على انجذاب النحل الى المحالیل تأثیر التداخل بین االی) 3(یبین جدول 

. % 60المحلول السكري و % 75و% 50عدم وجود فروق معنویة بین الشرش االحصائي اذ اظهر التحلیل ، 

ساعات الظهیرة هي كانتو % 90والشرش % 100وفروق معنویة عالیة للمعامالت السابقة مقارنة بالشرش 

ساعد في زیادة التغذیة ض جمع المحالیل الغذائیة عند ارتفاع درجات الحرارة وان تكرار ایام المالئمة للنحل لغر 

ان سبب اختالف معدالت انجذاب شغالت نحل .مع مرور الوقتاعداد النحل المنجذب لقدرة النحل على التعلم 

فیهعلى غذاء تكون نسبة السكرالعسل للمحالیل الغذائیة یعود الى اختالف نسبة السكر فیه اذا ان النحل الیقدم

  .)8% (20اقل من 
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  تأثیراالختالف في المحالیل الغذائیة على انجذاب النحل خالل االیام  )1(جدول

  المعامالت

  االیام
  محلول سكري

شرش 

100%  

  شرش

90%  

  شرش

75%  

  شرش

50%  
المعدل

  933.234  345.83  305.17  145.17  22.83  355.67  االول

  300.251  367.17  361.50  123.00  34.50  370.33  الثاني

567.250  362.67  356.67  125.50  34.000  374.00  الثالث

  -------   358.556  341.111  131.222  30.444  366.667  المعدل

L.S.D 11.776= للمعامالت  

L.S.D 31.869= للالیام والمعامالت  

  

  منجذبة من النحل الى المحالیل الغذائیةتكرار االیام وساعات النهار في االعداد ال)2(جدول 

  الساعات

  االیام
  المعدل  م5- 3  ظ2- 12  ص10- 8

  234.933  240.70  243.00  221.10  االول

  251.300  227.10  266.30  260.50  الثاني

  250.567  229.00  273.10  249.60  الثالث

    232.267  260.800  243.733  المعدل

L.S.D 9.121= لالیام  

L.S.D9.121= عات للسا  

  

  انجذاب النحل للمحالیل الغذائیةتأثیر التداخل بین االیام وساعات النهار والمعامالت في) 3(جدول 

  الوقت  الیوم

  المعامالت

  %75شرش   %90شرش   %100شرش   محلول سكري
شرش 

50%  

  االول

  322.00  300.50  99.50  46.00  33.50  ص8-10

  383.50  294.00  140.50  15.00  382.00  ظ12-2

  332.00  321.00  195.50  7.50  347.50  م3-5

  الثاني

  375.00  371.00  124.50  58.50  373.50  ص8-10

  391.50  381.00  137.00  27.00  395.00  ظ12-2

  335.00  332.50  107.50  18.00  342.50  م3-5

  الثالث

  369.50  347.50  105.00  51.00  375.00  ص8-10

  391.00  387.50  157.50  30.00  399.50  ظ12-2

  327.50  335.00  114.00  21.00  347.50  م3-5

L.S.D 35.326= للتداخل بین المعامالت خالل ساعات النهار واالیام  
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  الحاویة على البروتینللموادانجذاب شغاالت  نحل العسل –2

النحل عن باقي ان معاملة السلجم مع المحلول السكري كانت االكثر في انجذاب) 4(یوضح جدول 

السلجم مع العدد الكليساعتین فیما كان/ نحلة 436.28المعامالت اذ كان معدل اعداد النحل المنجذب 

ساعتین، والسلجم والهرطمان مع المحلول / نحلة 376.89الهرطمان والباقالء كمزیج مع المحلول السكري 

مع المحلول السكري فقد سجل اقل معدل من اعداد ساعتین، اما الهرطمان مع الباقالء/ نحلة 362.06السكري 

انجذابه لخلیط منوقد یعود انجذاب النحل للسلجم اكثر . ساعتین  / نحلة 277.78النحل المنجذب اذ بلغ 

أن حبوب اللقاح فقد وجد الحتوائه على الستیروالت واالحماض الدهنیةالهرطمان والباقالء والمحلول السكري 

) 5(الزبیدي وهذا یتفق مع ما ذكرهیروالت واالحماض الدهنیة الحرة لها  دور في جذب النحلالحاویة على االست

.  

زیادة نشاط النحل في جمع المواد ) 5جدول (نتائج اما نشاط النحل خالل ساعات النهار فقد بینت

ت المساء اذ بلغ معدل البروتینیة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانیة ظهرًا ، وبفارق معنوي عن وق

ساعتین ، اما مساًء فكان / نحلة 340.417ساعتین والظهیرة / نحلة 345.33اعداد النحل المنجذب صباحًا 

من ان انخفاض نسبة الكمیات المجموعة ) 9(العاني وهذا یتفق مع ما ذكره. ساعتین / نحلة 319.167المعدل 

  .على التوالي% 9.9، % 9.5ًا بلغت من اللقاح بعد الساعة الثانیة والثالثة ظهر 

/ نحلة345.444االكثر اذ سجل معدل تكرار االیام فكان انجذاب النحل في الیوم الثاني هو عند اما

ساعتین وقد یعود سبب هذا االختالف الى ان / نحلة 317.449ساعتین وبفارق معنوي عن الیوم الثالث اذ بلغ 

ود هذه االغذیة فكانت اعدده قلیلة في حین في الیوم الثاني تعود على وجود النحل في الیوم االولى قد اكتشف وج

  .الغذاء فزادت اعدادة  

تداخل المعامالت وساعات النهار وتكرار االیام عن تفوق السلجم مع المحلول )6(وقد اظهر الجدول 

544.50یرة ، اذ بلغ في جذب اكبر عدد من الشغاالت في الیوم االول والثاني وساعات الظه% 60السكري 

ساعتین وبفارق معنوي عن باقي المعامالت یلیه المزیج الذي تفوق على الباقالء مع المحلول السكري / نحلة 

اما الباقالء لوحدها مع . ساعتین/ نحلة 359.50والباقالء مع الهرطمان والمحلول السكري اذ بلغ المزیج 

وكانت الظهیرة هي المدة التي تزداد فیها اعداد . ساعتین/ نحلة 139.50اعدادهاالمحلول السكري فكانت

النحل لمالءمة الظروف الجویة ویالحظ شدة عمل النحل تكون في الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانیة 

اما الباقالء ولكل . ظهرًا ، اذ تزداد اعداد النحل في االنجذاب نحو الغذاء سواء حبوب اللقاح او الرحیق

ربما یعود السبب في ذلك الى .مالت فكانت اعداد النحل المنجذب اقل مماهو علیه في المعامالت االخرىالمعا

ان النباتات التي تحتوي على زیوت تكون اكثر جذبا للنحل الن حبوب اللقاح التي تحتوي على ستیروالت 

لیلة من الزیوت فضال الحتوائه قالء فتحتوي على نسبة قااما الب) 5(واحماض دهنیة حرة لها دور جاذب للنحل 

  .على النشا بكمیات كبیرة والتي تكون صعبة الهضم مقارنة بالسلجم ، مما قلل من جذب النحل الیه 

  

  

  

  

  

  

  تأثیر تكرار االیام والمعامالت على عدد الشغالت المنجذبة للمواد البروتینیة) 4(جدول 
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  المعامالت

  

  االیام

+ سلجم

  محلول

  سكري

+ هرطمان

محلول 

  سكري

+ باقالء

محلول 

  سكري

  +هرطمان

+ سلجم 

محلول 

  سكري

  +هرطمان

+ باقالء 

محلول 

  سكري

+ مزیج

محلول 

  سكري

  المعدل

  028.342  368.50  293.50  400.83  195.50  337.17  456.67  االول

  444.345  431.17  251.33  368.67  241.50  321.50  458.50  الثاني

  444.317  331.00  288.50  316.67  261.00  313.83  393.67  الثالث

  436.28  324.17  232.67  362.06  277.78  376.89    

L.S.D 27.625= للمعامالت  

  

  الحاویه على البروتینالت المنجذبة الى المواد اتأثیر تكرار االیام وساعات النهار على عدد الشغ) 5(جدول 

  المعامالت

  االیام
  المعدل  م5- 3  ظ2- 12  ص10- 8

  342.028  339.42  342.92  343.75  االول

  345.444  351.33  392.75  292.25  الثاني

  317.444  266.75  285.58  400.00  الثالث

  345.333  340.417  319.167    

L.S.D 19.533= لالیام  

L.S.D 19.533= لالوقات  

  

ویة على الحاالت  النحل للمواداتأثیر التداخل بین االیام وساعات النهار والمعامالت في جذب شغ) 6(جدول 

  البروتین

  االیام
ساعات 

  النهار

  المعامالت

  +سلجم

محلول 

  سكري

  +هرطمان

محلول 

  سكري

  +باقالء

محلول 

  سكري

  +هرطمان 

+ سلجم

محلول 

  سكري

  +هرطمان

+ باقالء

محلول 

  سكري

  +مزیج

محلول 

  سكري

  االول

  363.50  300.50  492.00  74.00  252.50  480.00  ص8-10

  359.50  256.00  359.50  139.50  344.50  544.50  ظ12-2

  382.50  324.00  351.00  219.00  414.50  345.50  م3-5

  الثاني

  424.00  156.50  298.00  163.50  278.50  433.00  ص8-10

  471.50  332.50  448.00  247.00  344.00  513.50  ظ12-2

  398.00  265.00  360.00  314.00  342.00  429.00  م3-5

  الثالث

  386.50  355.50  374.00  337.50  419.50  527.00  ص8-10

  313.50  286.00  290.50  227.00  272.00  324.50  ظ12-2

  293.00  224.00  285.50  218.50  250.00  329.50  م3-5

L.S.D 82.874= للتداخل بین المعامالت خالل ساعات النهار واالیام  

  تغذیة طوائف النحل داخلیا : ثانیا 
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تعدم وجود فروق معنویة في مساحة الحضنة قبل التغذیة حیث بلغ) 1شكل (نتائج الاظهرت 

اما بعد . 2أنج78.66في معاملة الشرش في حین كانت مساحة الحضنة في معاملةالمقارنة2انج  66.523

انج خالل مدة التغذیة وبفارق معنوي 312.42مل في مساحة الحضنة اذ بلغت %75التغذیة فقد تفوق الشرش 

وتعكس هذه الحالة مدى افادة الطوائف من 123.33و 2انج191.33مقارنة والمزیج على التوالي عن تغذیة ال

بعض البدائل والمكمالت التي قد شجعت الطوائف على تربیة الحضنة على الرغم من اختالفها معنویًا عن 

تامینات واالمالح باالضافة وقد یكون السبب ایضًا ان الشرش بمحتواه من البروتین والدهون والفی). 5(المقارنة 

  .الى السكر قد شكل غذاًء متكامًال للنحل مما انعكس على زیادة مساحة الحضنة مقارنة باالغذیة االخرى

والذي یبین تأثیر معامالت التغذیة الداخلیة في مساحة العسل في الخلیة الواحدة ) 2(اما نتائج شكل 

2أنج67.2للمزیج في حین كانت مساحة العسل للمقارنةةقبل التغذی2انج55.63حیث كانت مساحة العسل 

وقد ظهرا عدم وجود 2انج266.3مساحة قدرها % 75وبعد التغذیة وقد اعطت الطوائف المغذاة على الشرش 

192والمزیج 2انج260.4فروق معنویة بین معاملة الشرش والمعامالت االخرى على التوالي المحلول السكري 

، مما یوضح ان التغذیة بمختلف انواعها قد شجعت الطوائف على جمع العسل اذ 2انج184.67والمقارنة 2انج

  .ال توجد فروق معنویة بین المعامالت بعد التغذیة

الذي یبین تأثیر معدالت التغذیة الداخلیة في مساحة حبوب اللقاح اذ تبین عدم وجود ) 3(اما شكل 

واظهر الشرش تفوقًا معنویًا عالیًا قبل . ا فروق معنویة بعد التغذیةدت فیهالتغذیة ولكن وجبعدفروق معنویة

وكذلك 2انج30.333مربع بعد التغذیة ، اما قبلها فكان 2انج74.73التغذیة اذ بلغت مساحة حبوب اللقاح 

بینهما ، اما المقارنة والمزیج فلم تظهر فروق معنویة2انج64.51المحلول السكري اذ بلغت مساحة حبوب اللقاح 

وان زیادة الكثافة . وبین التغذیة واظهرت النتائج انه بعد التغذیة قد شجعت طوائف النحل في جمع حبوب اللقاح

النحلیة تساعد على جمع اكبر كمیة من حبوب اللقاح ، اذ تحتاجها كمصدر بروتیني لتحفیز غددها البلعومیة 

  ).10(فض من كمیة الغذاء المجموع الشغاالت یخاعداد النتاج الغذاء الملكي وان انخفاض 
  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  

  

  تأثیر التغذیة الداخلیة بالمعامالت المختلفة على معدل مساحة الحضنة قبل التغذیة وبعدها) 1(شكل 
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حة العسل قبل التغذیة وبعدهاتأثیر التغذیة الداخلیة بالمعامالت المختلفة على معدل مسا)  2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأثیر التغذیة الداخلیة بالمعامالت المختلفة على نشاط الشغاالت في زیادة معدل مساحة حبوب ) 3(شكل 
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  المساحة

باالنج 

المربع
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