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 لبعض سالالتزیادة أو نقصان جمع البروبولس على االصابة بمرض تعفن الحضنة االوربي تأثیر 
  )   (.Apis mellifera Lنحل العسل

  مھدي محمد صالح سعید                          سالم جمیل جرجیس                   
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات  /   قسم وقایة النبات

    
  الخالصة

عالقFFة زیFFادة أو نقصFFان جمFFع مFFادة البروبFFولس علFFى االصFFابة بمFFرض تعفFFن الحضFFنة أظھFFرت 
بینھFا فFي جمعھFا لمFادة  االوربي عند أستخدام ثالثة سالالت من نحل العسل التي تسلك سلوك مغایر فیما

اءت بعFدھا ، جFالبروبولس لخمسFة فتFرات زمنیFة  أن أعلFى أصFابة كانFت فFي خالیFا السFاللة الكرینولیFة 
علFى التFوالي  طائفFة /٢ملFم ٤٥.٨،   ٩٥.٥،  ١١٣.٩ االیطالیة ثم العراقیة المحلیة بمتوسط بلغ كل مFن 

، كFFذلك أوضFFحت الدراسFFة أن أكثFFر زیFFادة فFFي  ٠.٠٥ألختبFFار دنكFFن متعFFدد المFFدى عنFFد مسFFتوى أحتمFFال 
وأقلھFا مسFاحة فFي  طائفFة / ٢ملFم ١٣٢.٣ مساحة الحضنة المصFابة كانFت فFي شFھر حزیFران  بمتوسFط 

للسFالالت الثالثFة المختلفFة، كمFا بینFت الدراسFة أن أكثFر كمیFات  طائفة / ٢ملم ١١.٠شھر  آذار بمتوسط 
بلFغ   الجمع لمادة البروبولس كانت للساللة العراقیة المحلیة جاءت بعدھا االیطالیة ثم الكرینولیة بمتوسط

ئج الدراسFة أن أكثFر الفتFرات الزمنیFة فFي جمFع أطFار علFى التFوالي ، وبینFت نتFا/ غم ١.٣،  ١.٦،  ٣.١
أطFار وأقلھFا فFي شFھر آذار بمتوسFط / غFم ٢.٨مادة البروبولس كانت في شFھر  حزیFران  بمتوسFط بلFغ 

  .أطار / غم ١.١
  

  المقدمة
 أن مرض تعفن الحضنة االوربي ناتج مFن عFدة أنFواع مFن )١٩٦٢( Gibbsو Baileyاوضح 

یصFFاحبھ عFFدة  Streptococcus pluton لعسFFل ، وأن المسFFبب البكتریFFا التFFي تصFFیب حضFFنة  نحFFل ا
  . ض وضراوتھ في الخالیا المصابة بھأنواع تزید من شدة المر

أن ھFFذا المFFرض یظھرعFFادة خFFالل فصFFل الربیFFع وأوائFFل الصFFیف ، وھFFو )١٩٨٠(بFFین النFFاجي 
ن حساسFة لFـھ سالالت النحل تكو، كذلك بین أن جمیع  أسھل مكافحة من مرض تعفن الحضنة االمریكي

سFباب ھFـذه الحساسFیة ولمFاذا أولكن ھنالك تفاوت في نسبة الحساسFیة مFن سFاللة الFى أخFرى ، ولFم یبFین 
االصFFابة (سFFالالت ال تظھFFر بشFFكل مFFؤثر وسFFلبي فFFي بعضFFھا وأقFFل أو غیFFر ظFFاھرة للعیFFان فFFي بعFFض 

  ).موجودة ولكنھا في طور الحضانة غیر منظورة
ھFFـو الرئیسFFي لمFFرض تعفFFن الحضFFنة االوربFFي مرضFFي أن المسFFبب ال) ١٩٩١(ذكFFر الزبیFFدي 

Streptococcus pluton  ابقا     وھـو بكتریاFا سFأطلق علیھBacillus pluton   ة لFى قابلFاثر علFلتك
وسط غذائي صناعي وأحFداث االصFابة ، ولھFا القابلیFة علFى البقFاء ثFالث سFنوات علFى مسFحة جافFة مFن 

كمFا أن مFوت بعFض الیرقFات نFاتج أیضFا عFن وجFود ،  ابة القناة الھظمیة الوسFطى لیرقFة مصFمحتویات 
أنھا تكFون باعFداد كبیFرة فFي الیرقFات المصFابة  ذأ  Bacterium eurydiceمسبب مرضي ثانوي ھـو  

التFFي تشFFبة البكتریFFا الرئیسFFیة  S. faecalisأیضFFا بكتریFFا ثانویFFة ھFFـي وھنالFFك  S. plutonبالبكتریFFا    
  للمFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFرض

S. pluton   ا بالمظھر االFم اال أنھFكل دائFودة بشFر موجFي غیFا وھFا ونموھFأنھا تختلف بصفات زراعتھ
  .تتلوث بھا من البیئة الخارجیة ویزداد أعدادھا مع أنتشار مرض تعفن الحضنة االوربي 

على وقFف نشFاط الجFراثیم فھFو تأثیر  لھ ان البروبولس أو صمغ النحل) ١٩٩٨(أوضح الشعراوي       
 ومضFاد للفطریFات   ،    Anti viruses  ، ومضاد للفایروسات Anti microbial مضاد للمایكروبات 

Anti mycotic ، مشتقات البروبولس مثل الجاالنجین ،  تأستخدم كما بین أیضا أنھ  
اعفة التركیFز ادى ، وبمضB.alvei , B.subtilis ,   Fالبنوسمیرین ووجFد أنھFا تثFبط نمFو البكتریFا مثFل 

، وأستخدم مسFتخلص البروبFولس فFي مقاومFة مFرض تعفFن الحضFنة  S.gallinarum  تثبیط بكتریالى ا
  .االمریكي بتركیزات بسیطة حیث أن أستخدامھ بتركیزات عالیة أدى الى تشویھ یرقات نحل العسل 

أن البروبولس مضاد حیوي طبیعي ثبت بواسطة التجارب البحثیFة فعالیتFھ ) ١٩٩٨(ذكر حمزة 
العالم وخصوصFا خFالل السFنوات الثالثFین الماضFیة فمFن ممیزاتFھ أیقFاف  العالجیة في أرجاء مختلفة من

  نمFو البكتریFFا والقضFاء علیھFFا ، وأختبFر علFFى عFدد كبیFFر مFن أنFFواع البكتریFا التFFي تسFبب االمراضFFفأوقف
 Salmonella spp ،spp  Staphylococcus  ، Escherichia coli ، Bacillus :تطورھFا مثFل 
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spp  
  . ٢٠٠٨/ ٦/٣  قبولھو ٢٠٠٧/  ١١/  ١٣تاریخ تسلم البحث 

  . وغیرھا من أنواع البكتریا االخرى 
أن دراسة ھـذا المرض من حیث أصابتھ لخالیFا المنحFل بشFكل كFافي سFوف یقلFل مFن السFلبیات 

وذلFك مFن دراسFة عFدة سFالالت لنحFل العسFل  التي تحدث عند أصابھ عدد من ھـذه الخالیا بھـذا المFرض
  .  في الطائفة وعالقتھا بزیادة أو نقصان مادة البروبولس بھ وقابلیتھا على االصابة

  
  مواد البحث وطرائقھ
،  ٢٠٠٧مFFن العFFام   ٣٠/٧ ولغایFFة ١٥/٣أجریFFت ھFFذه الدراسFFة فFFي مدینFFة الموصFFل للفتFFرة مFFن 

ل ـكF  بFدأت التجربFة  بFاحتواء أذ  تروثـل ربیت في خالیا النكسـستة من طوائف نحل العس وأستخدمت
، وقد روعFي فFي أختیارھFذه الخالیFا كونھFا نشFطة ذات فعالیFة وحیویFة  على عشرة أطارات طائفة منھا 

على نتFFائج تFFؤئر  كFFأمراض الحضFFنة أو طفیلیFFة كحلFFم الفFFاروا االمFFراض مسFFببات وخالیFFة مFFن  ملحوظFة 
  .الدراسة 

الخالیFا  قسFمت أذ  ) D  C R(لتجربة التصFمیم العشFوائي الكامFل أستخدم في تصمیم ا: تصمیم التجربة 
  :  كما یلي ) مكررین(الى ثالثة مجامیع تضم كل مجموعة خلیتین 

  .خلیتین تحتوي كل منھما على ملكة من الساللھ الكرینولیة تضم : ـ المجموعة االولى ١
 .تضم خلیتین تحتوي كل منھما على ملكة من الساللة االیطالیة : المجموعة الثانیة  -٢
   .المحلیةالعراقیة  وي كل منھما على ملكة من الساللةیتین تحتتضم خل :المجموعة الثالثة  -٣

العامFل االول ھFـو نFوع السFاللة المسFتخدمة التFي : تجربة تضFم عFاملین أخذت النتائج باستخدام 
تضFFم ثالثFFة سFFالالت مختلفFFة عFFن بعضFFھا بخواصFFھا وطریقFFة أدارتھFFا للطائفFFة مFFن خFFالل جمFFع مFFادة 

وتأثیر ذلFك علFى االصFابة بمFرض تعفFن الحضFنة االوربFي ، والعامFل  البروبولس بكمیات قلیلة أو كثیرة
أو قلتھFا أعتمFادا علFى الظFروف البیئیFة السFائدة لفصFل الثاني ھو الفتFرة الزمنیFة مFن حیFث شFدة االصFابة 

: الربیع والصیف من حیث تأثیر المرض على الطائفة وذلك باستخدام خمسة فترات زمنیFة مختلفFة ھFـي 
  .مایس  وحزیران  وتموز ر  ونیسان  وآذا

، كمFا أعطFي تFاثیر العFاملین المتبFاینین  ة وأعطیت نتFائج التحلیFل االحصFائيحللت نتائج الدراس
بعضھما مع بعض عن طریق تداخل المتوسFطات باسFتخدام طریقFة أختبFار دنكFن المتعFدد المFدى المعFدل 

)New Duncan Multiple Range Test ( اتFFار الفروقFFة واختبFFلمقارنDuncan )ن ) ١٩٥٥FFم
وفFق برنFامج التحلیFل االحصFائي   ٠.٠٥متوسطات مستویات العوامل وتداخالتھا عنFد مسFتوى معنFوي  

SAS )اط ) ١٩٩٦Fل االرتبFبعض بتحلیFھا الFع بعضFة مFل المتباینFین العوامFات بFیح العالقFكما تم توض ،
  ) .r(البسیط 

لتجربFFة مFFن خFFالل ة المسFFتخدمة فFFي اجFFرى دراسFFة تFFاثیر المFFرض علFFى المجFFامیع الثالثFF :طریقРРة العمРРل 
الطوائFFف التFFي تضFFم ثالثFFة مجFFامیع وذلFFك مFFن خFFالل عFFدوى ھFFـذه ذه ـھFFل  معرفFFة شFFدة او قلFFة االصFFابة

الطوائف براشح یحتوي على البكتریFا المسFببة لھFذا المFرض أخFذت مFن طوائFف مصFابة بFـھ ، ثFم جFرى 
وھFـوأنسب االوسFاط الغذائیFة   Yeast extract broth المسبب المرضFي علFى وسFط غFذائي ھFـوتنمیة 

حیث یمكن الحصول على أنبFات ممتFازحتى  )١٩٩١، الزبیدي( المسببة للمرضلتنمیة سبورات البكتریا 
أذ جFرى  لو أستعملت كمیة قلیلة من االسبورات المزروعة مFن یرقFات قلیلFة مصFابة بالمسFبب المرضFي

 ، جامعFة الموصFل/لبFایولوجي فFي كلیFة العلFومتنمیة المسFبب المرضFي فFي مختبFر البكتریFا التFابع لقسFم ا
رشFة واحFدة وبFرذاذ متجFانس فFي كل وجھ مFن أطFارات صFندوق التربیFة  رشمرشة یدویة ب تأستخدمو

لالطFارات التFي تحتFوي علFى  ، المحتوى لغرض أعطاء فرصة للعدوى لكFل وجFھ مFن أوجFھ االطFارات
ضFیة مFن قیFاس وقد جرى معرفة شدة االمرا ، غیر مقفلة في أطوارھا الیرقیة االولى حضنة نحل العسل

لتكFون أكثFر دقFة نظFرا لكونھFا  ٢بFالملم وكذلك الحضنة المصابة بFالمرض ٢بالسم مساحة الحضنة المرباة
على شFكل مربعFات  أطار الخلیة مدرج باستخدام لوح زجاجي بقدر مساحة فراغ  أقل مساحة من االولى

، أما الحضنة المصابة بFالمرض فFان ) ٢٠٠٥مصطفى،(تالمرباةللحضن كل مربع مقدر بالسنتمرالمربع
جرى ذلك أعتبارا من الخامس عشر من كل شھر مFن أشFھر  ، التدریج بالملم المربع للسبب المذكور آنفا

  .مالحظة نتیجتھا حتى نھایة كل شھرالدراسة في أحداث العدوى و
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أعتبFارا مFن  وقیFاس كذلك جرى مكافحة وتعقیم الخالیFا المصFابة بعFد كFل فتFرة عFدوى وفحFص  
  مثFل باستخدام محلول سكري یحوي علFى مضFادات حیویFة لھFذا المFرض  بدایة كل شھر وحتى منتصفھ

Teramycin ) (Oxytetracycline  دارFFFFFFFFFFFFم٣بمقFFFFFFFFFFFFر/غFFFFFFFFFFFFادة   لتFFFFFFFFFFFFأو مTrimetheprim + 
Sulphathrozole دارFFع(بمقFFم ١/٤ )ربFFر/ غFFة لتFFات مكافحFFة عملیFFررة الربعFFھر  متكFFل شFFة كFFذ بدایFFمن

لغرض أستخدام ھـذه الطوائف لفترة أصFابة الحقFة  تى منتصفھ وبین عملیة مكافحة وأخرى ثالثة أیاموح
وقشFط مFادة البروبFولس المضFافة والمثبتFة علFى كFل ، كمFا جFرى أزالFة  والعطFاء فتFرة للتعقFیم بالمرض

س للداللة علFى كمقیا  أطار/ ووزنھا بالغم أطارمن قبل الشغاالت الحاضنة في صندوق التربیة لكل خلیة
وعالقتھFFا  نحFل العسFل سFFالالت كمیFة ھFـذه المFادة المنتجFFة داخFل الخلیFة والتFFي تتمیFز بھFا كFFل سFاللة مFن

  .دون غیرھا بدرجة االصابة بالمرض 
  

  النتائج والمناقشة
لثالثFة ) ١( توضح نتائج التحلیل االحصائي في الجFدول :) ٢سم ( مساحة الحضنة المربات المقدرة ـ ١

أن أفضFل مسFاحة للحضFنة المربFات كانFت ستخدمة ولخمسة فترات زمنیFة مFن أشFھر التجربFة سالالت م
 / ٢ سFم  ٨٨٠٩.٩لالشFھر الخمسFة بلغFت  )المعFدالت(للساللة الكرینولیة حیث أعطت أعلى المتوسطات 

FFت  ھطائفFFي أعطFFة التFFدھا االیطالیFFاءت بعFFاحة، جFFم ٧٩١٦.٢ مسFFة / ٢سFFة أذ ، طائفFFة المحلیFFم العراقیFFث
، حیث بینت نتائج اختبار دنكن المتعدد المدى وجود فFروق معنویFة عنFد  طائفة / ٢سم ٦٥٤٤.٦  أعطت

، كFFذلك للقFFیم التFFي تحمFFل حروفFFا مختلفFFة لمتوسFFطات العمFFود الواحFFد فیمFFا بینھFFا  ٠.٠٥مسFFتوى أحتمFFال 
بمعFFدل   شFFھر حزیFFران  فFFي  أوضFFحت الدراسFFة أن أكثFFر االشFFھر زیFFادة فFFي مسFFاحة الحضFFنة كانFFت

للسFFالالت   طائفFFة / ٢ سFFم  ٢١٢٤.٣بمعFFدل  آذار شFFھر وأقلھFFا مسFFاحة فFFي   طائفFFة / ٢ سFFم ١٠٣٩٨.٥
  .الثالثة المستخدمة 

 
 /٢سمثة سالالت من نحل العسل المقدرة مساحة الحضنة المربات الشھر الدراسة ولثال) : ١(الجدول 

  طائفة
االشFFFFFFFھر               

 السالالت
 المعـدل  راقیة المحلیةالع االیطالیة    الكرینولیة  

 د    ٢١٢٤.٣ ز   ١٦٣٩.٥ ز   ٢١٨٨.٠ ز   ٢٥٤٥.٠ آذار   
 ج    ٧٩٤٦.٣ و    ٦٦٩٧.٠ ب ـ د   ٨٩٨٣.٥ ح ج ـ ٨١٥٨.٥ نیسان    
 ب    ٨٧٤٨.٢ و ـھ   ٧٢٥٢.٠ ب ـ د   ٩١٢٠.٥ ب   ٩٨٧٢.٠ مایس    
 أ   ١٠٣٩٨.٠ ب ـ د   ٩٢٨٧.٥ ب   ٩٧٢٢.٥ أ  ١٢١٨٥.٥ حزیران  
 أ     ٩٥٦٧.٢ د ـ و   ٧٨٤٧.٠ ب ج   ٩٥٦٦.٠ أ  ١١٢٨٨.٥ تموز    
 ٧٧٥٦.٩ ج  ٦٥٤٤.٦ ب   ٧٩١٦.٢ أ    ٨٨٠٩.٩ المعـدل  

  
أن أعلFى ) ٢(أوضحت النتائج فFي الجFدول  :) ٢الملم ( مساحة الحضنة المصابة بالمرض المقدرة ـ ٢ 

ي جرى تلویثھا بالمسبب المرضFي بأسFتخدام ثFالث شدة أصابة بمرض تعفن الحضنة االوربي للخالیا الت
للدراسFFة كانFFت للسFFاللة الكرینولیFFة التFFي كانFFت حساسFFة لالصFFابة بھFFـذا سFFالالت ولخمسFFة فتFFرات زمنیFFة 

، جFاءت بعFدھا السFاللة من المساحة المصابة  طائفة / ٢ملم١١٣.٩أكثر من غیرھا بمتوسط بلغ  المرض
راقیFة المحلیFة التFي ثم أقل مسFاحة لالصFابة بFالمرض للسFاللة الع،  طائفة /٢ملم ٩٥.٥االیطالیة بمتوسط 
أشFھر التجربFة  ، كذلك بینFت النتFائج أن أعلFى الفتFرات الزمنیFة مFن  طائفة /٢ملم ٤٥.٨أعطت المتوسط 

طائفة  وأقل ھFـذه الفتFرات ھFي فFي  شFھر  /٢ملم ١٣٢.٣لالصابة كانت في شھر حزیران  بمتوسط  بلغ 
غیFره مFن  طائفFة  الFذي كFان أقFل معFدل لالصFابة بFالمرض عFن /٢ملم ١١.٠ وسط آذار التي أعطت المت

الFذي وتFوفر الغFذاء وأرتفFاع درجFات الحFرارة  ضFنةمسFاحة الحالفترات الزمنیة ، وھـذا نFاتج مFن زیFادة 
سFاللة وقFدرتھا علFى  وھـذا ناتج من خصوصFیة كFل أفضل لزیادة شدة االصابة بالمرض ، یعطي فرصا

الى الكفFاءة الفسFیولوجیة العضFاء الجسFم الداخلیFة واالنسFجة ، وتFاتي ھFـذه الخصوصFیة مقاومة المFرض
مFFن مقFFدرة كFFل سFFاللة مFFن لتFFي تتمتFFع بھFFا كFFل سFFاللة ، وكFFذلك ا Defience linesوالخطFFوط الدفاعیFFة

ي تقFوم بFھ الشFغاالت الحاضFنة داخFل الخلیFة مFن أعمFال السلوك الخاص الذ سالالت النحل المختلفة على
فFFي الطائفFة مFFن تنظیFFف العیFون الشFFمعیة السداسFFیة للنخاریFب التFFي خرجFFت منھFا الحشFFرات بعFFد وجھFود 
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تعمFل علFى ف جمFع مFن الخFارج مFن مFادة البروبFولس التFي تُ ثFم تقFوم بأخFذ كمیFات  أكمال دورة حیاتھFا ، 
، بھFـاسیة تطریتھا وعجنھا وأفرازمواد تعمل على أذابتھا من فمھا لتقوم بدھان قاع وجدران العیون السدا

یحFدث االمFر  ذيــو الFـFیة ھـسداسـس كمادة طالئیة للعیون الــتخدام مادة البروبولـأن زیادة أو نقصان أس
أن مFادة البروبFولس ثبFت كونھFا مFادة مثبطFة للعدیFد مFن أذ  تثبیطھFا ، الفاعل في زیFادة شFدة االصFابة أو 

بكتیریة ومسبباتھا وھذا ناتج من كمیFة ھFـذه الكائنات الحیة الدقیقة ومسببات االمراض ومنھا االمراض ال
أن جمیFع ) ١٩٨٠(ھFـذه النتFائج متطابقFة مFع مFاذكره النFاجي و ، التي تطلFى بھFا العیFون السداسFیة المادة

سFFالالت النحFFل تكFFون حساسFFة لالصFFابة بمFFرض تعفFFن الحضFFنة االوربFFي ولكFFن ھنالFFك تفFFاوت فFFي نسFFبة 
    .الحساسیة من ساللة الى أخرى 

 /٢ملمثة سالالت من نحل العسل المقدرة مساحة الحضنة المصابة الشھر الدراسة ولثال) : ٢(الجدول 
 طائفة

 المعـدل العراقیة المحلیة االیطالیة الكرینولیة االشھر
 د    ١١.٠ ز    ٠.٠ و ز    ١٣.٥ و   ١٩.٥ آذار   
 ج   ٤٨.٧ و   ٢٨.٠ ـھ    ٥٥.٥ ھـ   ٦٢.٥ نیسان    
 ب  ١١١.٠ و   ٥٧.٥ ج  ١٢٧.٠ ب  ١٤٨.٥ مایس    
 أ  ١٣٢.٣ د   ٨١.٥ ب ـ ج  ١٤٣.٥ أ  ١٧٢.٠ حزیران 

 أ  ١٢٢.٣ ـھ  ٦٢.٠ ب ـ ج  ١٣٨.٠ أ  ١٦٧.٠ تموز    
 ٨٥.٠٦ ج   ٤٥.٨ ب     ٩٥.٥ أ  ١١٣.٩ المعـدل  

  
لخمسFة ) ٣(ل ھFا الجFدوالتFي بینمFن النتFائج  :) الغРم ( كمیРة البروبРولس المضРافة لكРل أطارالمقРدرة ـ ٣

ولثالثFFة سFFالالت مختلفFFة مFFن نحFFل العسFFل ، أن كمیFFة مFFادة البروبFFولس التFFي تجمFFع للخلیFFة  فتFFرات زمنیFFة
بلFFغ    عFFت أعلFFى مFFایمكن بمتوسFFطأزدادت  فFFي السFFاللة العراقیFFة المحلیFFة أكثFFر مFFن غیرھFFا ، حیFFث جم

لة الكرینولیة التي جمعت ، ثم السالأطار/ غم ١.٧بمتوسط، جاءت بعدھا الساللة االیطالیة أطار/ غم٣.١
، كذلك بینFت النتFائج للتحلیFل االحصFائي أن أكثFر أطار/ غم ١.٣أقل مایمكن من ھـذه المادة بمتوسط بلغ 

غFم  ٢.٨الفترات الزمنیة الشھر الدراسة في جمع مادة البروبولس ھـي في شھر حزیFران  بمتوسFط بلFغ 
وجFFود فروقFFات معنویFFة عنFFد مسFFتوى  مFFن ارأطFF/ غFFم ١.١آذار بمتوسFFط قFFدره  وأقلھFFا فFFي شFFھرأطFFار / 

 . للقیم التي تحمل حروفا مختلفة لمتوسطات العمود الواحد ٠.٠٥أحتمال 
  

كمیFة البروبFولس المضFافة لكFل أطارالشFھر الدراسFة ولثالثFة سFالالت مFن نحFل العسFل ) :  ٣( الجدول 
  أطار/ غم  المقدرة 

 معـدلال العراقیة المحلیة االیطالیة الكرینولیة االشھر

 ج ١.١ ھـ –ج  ٢.١ ط   ٠.٥ ط  ٠.٦ آذار   
 ب ١.٦ ج د  ٢.٥ زـ ح   ١.٤ ح ـ ط  ١.٠ نیسان    
 أ  ٢.٤ أ  ٣.٨ د ـ ز   ١.٩ وـ ح  ١.٥ مایس    
 أ  ٢.٨ أ  ٣.٧ ب ج  ٢.٧ ج ـ ز  ٢.٠ حزیران   
 أ  ٢.٤ أ ـ ب  ٣.٤ ـج ـ ھ  ٢.٢ ـ ح ـھ  ١.٧ تموز    
 ٢.٠٤ أ  ٣.١ ب  ١.٧ ح  ١.٣ المعـدل   

     
والحضFFنة المصFFابة  )٢سFFم( لمسFFاحة الحضFFنة المربFFات المقFFدرة ) r(قFFیم معFFامالت االرتبFFاط البسFFیط  -٤

ج ـنتائFF )٤(دول ـبFFین الجFF  : )غFFم(كمیFFة البروبFFولس المضFFافة لكFFل أطFFارو )٢ملFFم( بFFالمرض والمقFFدرة 
  : یأتيت ذات تأثیر معنوي موجب وكما الذي أوضح أنھا كان) r(لیل االحصائي لالرتباط البسیط ـالتح
  : العالقة بین مساحة الحضنة المربات والصفات المدروسة االخرى الالحقة كانت       
                                                            . %٨٦    معنوي عال مقدارهنة المصابة بالمرض كانت ذات تأثیربینھا وبین مساحة الحض    
  . %٢٩   انت ذات تأثیر معنوي متوسط مقداره بینھا وبین كمیة البروبولس ك    

ت ذات تأثیر نكما درست العالقة بین مساحة الحضنة المصابة بالمرض وكمیة البروبولس وكا
    .  %١٠معنوي ضعیف مقداره 
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یتبFFین أن النتFFائج كانFFت معنویFFة لكFFل مFFن مسFFاحة ) r(مFFن التحلیFFل االحصFFائي لالرتبFFاط البسFFیط 
المصFFابة بFFالمرض بعضFFھا مFFع بعFFض طیلFFة فتFFرة الدراسFFة عنFFد الحضFFنة المربFFات مFFع مسFFاحة الحضFFنة 

ومساحة الحضFنة المصFابة بFالمرض مFع  ، أما أرتباط مساحة الحضنة المربات) ٠.٠١(مستوى أحتمال 
  . )٠.٠٥(كان أرتباطا أقل معنویة عند مستوى أحتمال  كمیة البروبولس فقد 

  
والحضFFنة  )٢سFFم(لمسFFاحة الحضFFنة المربFFات المقFFدرة  ) r(قFFیم معFFامالت االرتبFFاط البسFFیط ): ٤(الجFFدول 

 . )غم( كمیة البروبولس المضافة لكل أطارو )٢ملم(المصابة بالمرض والمقدرة  

 المتغیرات
  مساحة الحضنة المربات

 )٢سم(
مساحة الحضنة المصابة 

 )٢ملم(بالمرض 
كمیة البروبولس   

 )غم(
   * *     ١.٠٠٠ )٢سم(مساحة الحضنة المربات

 مسРРРРРРРРРРРРРРاحة الحضРРРРРРРРРРРРРРنة المصРРРРРРРРРРРРРРابة
  * * ١.٠٠٠  * * ٠.٨٦٩ )٢ملم( بالمرض

 * *    ١.٠٠٠ ٠.١٠٤ *      ٠.٢٩٣ )غم(كمیة البروبولس  
  )٠.٠٠١وأكثر من  ٠.٠٥عند درجة معنویة أقل من (ذو تأثیر معنوي(*) 

                    )    فما دون ٠.٠٠١عند درجة معنویة (ذو تأثیر معنوي عال (**)  
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HONEY BEES RACES  
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ABSTRACT 

       The relation of increase or decrease gathering of propolis on infection with 
European Foulbrood when studying three races of honey bees  that varied  in 
their behavior of gathering propolis for five periods showed to be higher in the 
colonies of the Criniolian race, followed by the Italian  and local Iraqi race  
113.9 , 95.5 and 45.8  mm2/colony, respectively. According to Duncan's' 
multiple range test at (p=0.05). The study also showed that the highest increase  
of infected area  associated with European Foulbrood was in June,with an 
average    
of (132.3 mm2/colony) with the lowest was in March, averaging (11.0 mm2 
/colony)  for the three different races.The local Iraqi race  gathered the highest 
quantities of propolis, followed by the Italian race, and  the Criniolian race  
3.1 , 1.6 and 1.3 gr./ frame, respectively. The results showted that the highest 
quantities of propolis was gathered in June with an average of (2.8 gr./ frame)  
and the lowest quantities were gathered in March with an average of (1.1 gr. / 
frame ).  

 
  المصادر

تربیة النحل ومنتجات الخلیة في التغذیة والعالج ، منشورات دار عFالء ) . ١٩٩٨(ارف سالم حمزة ، ع
    . ٢٢٤الدین ، دمشق ، سوریا ، ص 

أمراض وآفات نحFل العسFل ، وزارة التعلFیم العFالي والبحFث العلمFي ، ). ١٩٩١(الزبیدي ، مجید محسن 
  .١٦٨جامعة بغداد ، ص 

البروبولس منتج صیدالني جدید ، مجلة نحFل العسFل ، العFدد االول   ) .١٩٩٨(الشعراوي ، محمد أسامة 
  . ٣٧ـ  ٣٦) :  ١٩٩٨أیلول ـ  تشرین أول ( 
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اق ، ص حبوب اللقاح ،  أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابFات ، جامعFة الموصFل ، العFر

١٣١   .  
تربیFة النحFل ودودة القFز، وزارة التعلFیم العFالي والبحFث العلمFي ، جامعFة ). ١٩٨٠(الناجي ، لؤي كریم 

  . ٤٨٩السلیمانیة ، ص 
Bailey, L.;  A.J. Gibbs  (1962). Cultural characters of Streptococcus plut and its 

differentiation from associated entrococci .J.Gen.Microbiol.28.385-391. 
Duncan, D.B.(1955).Multiple range and multiple  F tests.Biometrics. 11:1- 42. 
SAS Institute, Inc. (1996). The SAS System. Release 6.12 Cary, NC. 


