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عند التغذیة على ) mellonella L . Galleria( الشمع الكبرى ودةغذائي لیرقات دالتفضیل ال
  وتأثیرھا على بعض الصفات الحیاتیة شمع نحل العسل ومواد أخرى

  مھدي محمد صالح سعید
  جامعة الموصل/ لزراعة والغابات  كلیة ا/   قسم وقایة النبات

   
  الخالصة

لیرقات دیدان الشمع الكبرى عند التغذیة على نخاریب شمعیة بینت نتائج التفضیل الغذائي 
ولنخاریب قاتمة اللون متنوعة في محتواھا من حبوب اللقاح وعسل ومخلفات أیضیة لنحل العسل 

وبیضاء وأساس شمعي غیر ممطوط ، أن التغذیة تباینت في أستھالكھا لھذه المواد ، فقد بینت الدراسة 
أن أفضل تغذیة مستخدمة  وأفضل   ٠.٠٥عدل عند مستوى أحتمال  ى المالختبار دنكن المتعدد المد

فترة زمنیة للتحول من طور الیرقة الى حشرة كاملة ، وأكبر عدد للبیض تضعھ االنثى كانت للمعاملة 
 معاملة /غم ١٢.٨٤:  وعسل بمتوسط  بلغالتي تحوي نخاریب شمعیة قاتمة اللون  وعلى حبوب لقاح 

بیضة على التوالي ، وأقل تغذیة كانت للمعاملة التي تحوي على أساس  ٢٠٣٩.٠و یوم  ٣٢.٥٧و 
بیضة على التوالي ، كذلك  ٥٦.٠و  یوم ٤٧.٤٣و معاملة /غم ٥.٨٤شمعي غیر ممطوط بمتوسط بلغ  

المستخدم مع  غذاءلكمیة الأن النتائج كانت معنویة ) r(لتحلیل االحصائي لالرتباط البسیط ل بینت الدراسة
بعضھا مع  عدد البیض الذي تضعھ االنثى والفترة الزمنیة للتحول من یرقة الى حشرة كاملة كل من

، أما أرتباط الفترة الزمنیة للتحول من یرقة الى  ٠.٠١الدراسة عند مستوى أحتمال  مدة بعض طیلة
  . ٠.٠٥وعدد البیض فقد كان أرتباطا أقل معنویة عند مستوى أحتمال  حشرة كاملة

  
  المقدمة

بأنھا من االفات التmي تسmبب أضmرارا ) mellonella L. Galleria(تمتاز دودة الشمع الكبرى  
للخالیmا المتوسmطة القmوى أو الضmعیفة  مسmتعملةأقتصادیة كبیرة في المناحل التي تحوي أطmارات شmمعیة 

تmدمرھا نتیجmة تفتmك بmاالقراص الشmمعیة و أذ والتي تصیبھا ھذه الحشرة  بعد أنتھاء موسم النشاط فیھا أو
، أمmا عmن أنتشmارھا فmي العmراق فھmي تنتشmر فmي محافظmات القطmر مmن  كذلك فmي المخmازن التغذیة علیھا

فmي التربیmة للخالیا المستخدمة   قل فیھا العنایةت الشمال الى الجنوب ولكن یكثر وجودھا في المناحل التي
وآخmر یزیmد مmن وجودھmا وأنتشmارھا ،  أن قلة الفحص الدوري لخالیا المناحل والتأخیر بmین فحmص أذ ، 

كذلك فانھا تكثر في الخالیا الضعیفة مقارنmة بالخالیmا القویmة ، حیmث أن الخالیmا القویmة تسmتطیع السmیطرة 
كذلك فان ھذه الحشرة یزداد تواجmدھا فmي محافظmات الشmمال  القضاء علیھا عند حدوثھ ، على االصابة و

فmي القmرى واالریmاف  وجmود نسmبھ عالیmة مmن الخالیmا البلدیmة قیاسا عن محافظات الوسط والجنوب بسبب
 عmن االضmرار التmي تحmدثھا ھmذة اآلفmة ) ١٩٦٨(بین عبد السالم  .  التي یصعب فحصھا والسیطرة علیھا

ذكر أنھا من اآلفات الخطرة على المناحل ، وعنmد أشmتداد االصmابة تتحmول االقmراص الmى كتلmة ھشmة  فقد
لعmدم جmدوى حركة وسیر النحل داخل الخلیة وتدفعھ الmى ھجرتھmا یریة تعرقل سوداء محاطة بانسجة حر

أن ھmذه الحشmرة أنتشmرت فmي جنmوب الوالیmات المتحmدة كmون ھmذه ) ١٩٦٩( Oertel ذكmر . لبقmاء فیھmا ا
المنطقة حارة نسبیا وألحقت أضرارا بلیغة بالخالیا الضmعیفة واالطmارات المخزونmة كمmا بmین أنھmا سmببت 

خلیmة نتیجmة  ٣٣٠٠بلغmت  ١٩٥٨أطار، وأنھا أحدثت خسارة للنحالین فmي العmام   ١٣٥٠٠ر من تلفا الكث
) ١٩٧٧(ظھرت الدراسات التmي أجراھmا الیاسmري أ . االھمال وعدم الفحص وأستعمال المواد الكیمیائیة 

التmmي  فmmي الخالیmmا البلدیmmة مقارنmmة بالخالیmmا الحدیثmmة %٤٥.٢٨ الmmى صmmلیأن نسmmبة االصmmابة بھmmذه الحشmmرة 
مmmن الخالیmmا المسmmتخدمة فmmي المنحmmل بسmmبب صmmعوبة فحmmص  %٢٣.٥د نسmmبة االصmmابة فیھmmا بحmmدو  صmmلی

     واالطmmارات االطmmارات الشmmمعیة فmmي خالیmmا النحmmل ھاجمmmت  ، كmmذلك بmmین أن ھmmذه الحشmmرة الخالیmmا البلدیmmة
) ١٩٧٧( Bristerو   Nielsenبmین  .منmاطق القطmر میmع على حد سواء وھي موجودة في جلمخزونة ا

تقریبmا  اذ تسmبب ) .Apis mellifera L( أن دودة الشmمع الكبmرى تصmیب جمیmع سmالالت نحmل العسmل 
 النحmل یرقاتھا تلفا لالقراص الشمعیة في أثناء تغذیتھا مكونة أنفاقا حریریة تحمیھا مmن مھاجمmة شmغاالت

شmمع والحضmنة وحبmوب أن ضرر الحشرة یحدث نتیجة تغذیmة یرقاتھmا علmى ال) ١٩٨٠(أوضح الناجي  .
 اللقاح أذ تنتقل الیرقات بین العیون السداسیة محدثة أنفاقا مختلفة االحجام قیاسا بعمر وقطmر الیرقmة حیmث
  تبطنھmmmmmmmmmmmmmmا بخیmmmmmmmmmmmmmmوط حریریmmmmmmmmmmmmmmة لحمایmmmmmmmmmmmmmmة نفسmmmmmmmmmmmmmmھا مmmmmmmmmmmmmmmن لسmmmmmmmmmmmmmmعات الشmmmmmmmmmmmmmmغاالت

  

   ١٤/١٢/٢٠٠٧وقبولھ    ٢٠٠٧/ ١١/ ٧تاریخ تسلم البحث 
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فmmي أمmmاكن تواجmmدھا ، والربmmاك النحmmل وأعاقتmmھ مmmن االنفmmاق  وتتمیmmز بكونھmmا سmmریعة الحركmmة داخmmل ھmmذه
، كmذلك فmأن االصmmابة الشmدیدة تعمmل علmmى لصmق االقmmراص الوصmول ألیھmا خاصmmة عنmد االصmابة الشmmدیدة 

عنmد أشmتداده یmؤدي الmى ھجmرة  حاوي على بmراز ھmذه الیرقmات الشمعیة مع بعضھا بنسیج حریري كثیف
أنmھ فmي  Philip (1982)  أشmار .ھا ولتلmف وأسmتنزاف المmواد فیھmا النحل وترك خلیتھ لصعوبة العمل فی

خلیة نحل في الوالیات المتحدة االمریكیة من جراء االصابة بھmذه اآلفmة وقmد  ١٩٧٦ھلكت   ١٩٧٤العام 
أن قیمmmة ) ١٩٨٧( Heikelو    Szaboبmmین  .  قmmدرت قیمmmة ھmmذه الخسmmارة بنحmmو أربعmmة مالیmmین دوالر

 .  ١٩٨٤مالیmین دوالر لعmام  مmن ثمانیmة ا ھmذه االفmة فmي أمریكmا بلغmت أكثmرسmببتھ الخسائر المادیة التmي
 الیرقات علmى الشmمع وحبmوب یةالى أن ضرر ھذه اآلفة ناتج عن تغذ) ١٩٩٠(أشار الجوراني وآخرون 

شمعیة وتعمل الیرقات أنفاقا تبنیھا من خیوط حریریة تنتقmل خاللھmا مmن اللقاح المخزونة داخل االقراص 
مخربmmة بmmذلك العیmmون السداسmmیة فتضmmعف الخالیmmا النشmmطة وتھلmmك الخالیmmا كmmان الmmى آخmmر داخmmل القmmرص م

mmتقر فیmmرنق لتسmmل التشmmة قبیmmار الخلیmmب أطmmي خشmmر فmmات تحفmmا أن الیرقmmعیفة ، كمmmد  . ھ الضmmأكCrane 
االنmواع  في تغذیتھا مقارنة ببقیة A..dorsataأن ھذه اآلفة تفضل الغذاء لنحل العسل العمالق ) ١٩٩٣(

  .االخرى 
تmmؤدي الmmى تmmدھور تعیmmق عملیmmات التربیmmة لنحmmل العسmmل وأن االضmmرارالتي تحmmدثھا ھmmـذه الحشmmرة  

وفشل أي نظmرة مسmتقبلیة لتطmویر المناحmل نحmو االفضmل مmن خmالل زیmادة أعmداد الخالیmا فیھmا ، بmل أنھmا 
یmا المصmابة بھmذه الحشmرة نظmرا تؤدي الى التقلیل من أعداد الخالیا بسبب ھجرة النحmل منھmا وتmرك الخال

فmي دراسmتھا لمعرفmة شmراھة تغmذیتھا  نھmتم لشراھتھا في التغذیة ولتدمیرھا للنخاریب الشمعیة مما یجعلنmا
المتواجmدة فmي الخالیmا أو المخmزن  النخاریmب  المmاكن یكثmر وجودھmا وتغmذیتھا علmىوعلى أي المواد أو ا

 التغذیة علیھmا فmي  خصوصا التي تتعرض لشراھة طاراتاأللغرض أتخاذ أجراءات فعالة في التقلیل من 
   . وكذلك الموجودة في المخزن  التربیة خالیا

                                          
  مواد البحث وطرائقھ

الزراعة والغابات في بدایة صmیف مختبر قسم وقایة النبات التابع لكلیة في ھذه الدراسة  أجریت  
ْ◌م  ورطوبmة  ٣٥ - ٣٠ فmي حmدوددرجmات الحmرارة  وتحدیmد وعي في المختبر قیاسد رـوق ٢٠٠٧عام 

دیmدان الشmمع  یرقmات أستخدمت في ھذه الدراسة عدة مواد لغرض تغذیmة .  %٧٥ – ٦٠نسبیة مقدارھا 
مخmmزن المنحmل مmmن االطmارات الشmmمعیة القدیمmmة  فmيأو التmي تخmmزن  مmن المmmواد المتmوفرة داخmmل كmل خلیmmة

لحmین أسmتعمالھا  ممطmوطالغیmر الممطmوط أوالجدیmد االسmاس الشmمعي أو الجدیmدة ذات   ریبالكاملة النخا
                                .الحقا 

 Complete  سmmmتخدام التصmmmمیم العشmmmوائي الكامmmmلصmmmممت ھmmmذه التجربmmmة با :تص٨٨٨میم التجرب٨٨٨ة  
Randomized Design )C.R.D. (ل معاملة لكأستخدم و معامالت  حیث أستخدمت في التجربة ست  

  :عشرة مكررات وھي 
  .جدید  تشمل تغذیة الیرقات على شمع أساسو:   االولى المعاملةـ ١

  مائلةمعیة جدیدة ذات لون أبیض أو وتشمل تغذیة الیرقات على نخاریب ش : المعاملة الثانیةـ ٢     
 .لالصفرار          

  وداء قدیمة تحتوي على ـمعیة سـعلى نخاریب ش اتمل تغذیة الیرقـوتش:  ةالمعاملة الثالثـ ٣    
   خرجتوجلود أنسـالخ لیرقات وعذارى قد  من الغذاء المقدم للیرقات ابقـفضالت طعام س     
           . حدیثا     

      تحوي على عسل قدیمة أوجدیدة على نخاریب شمعیة  وتشمل تغذیة الیرقات:  المعاملة الرابعة ـ٤    
 .اضج مخزن ن         

  علىتحوي  قدیمة سوداء اللون على نخاریب شمعیة وتشمل تغذیة الیرقات :المعاملة الخامسة ـ٥    
 . ة حبوب لقاح مخزن         

  ب شـمعیة تحوي على عسـل وحبوب على نخاری وتشمل تغذیة الیرقات :المعاملة السادسة ـ٦ 
   .معا مخزنة لقاح         

  تمعmmmامالالتmmmم مقارنmmmة متوسmmmطات ، و راسmmmة أحصmmmائیا بعmmmد أنتھmmmاء التجربmmmةج الدتmmmم تحلیmmmل نتmmmائ        
لمقارنmة    New Duncan Multiple Range Test  أختبmار دنكmن المتعmدد المmدى المعmدل باسmتخدام

) ٠.٠٥(وتmmداخالتھا عنmmد مسmmتوى معنmmوي  متوسmmطات المmmن ) ١٩٥٥،  Duncan( وأختبmmار الفروقmmات 
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المتباینmة مmع  متغیmراتكما تم توضیح العالقات بین ال) ١٩٩٦ (  SAS  حصائيوفق برنامج التحلیل اال
ربmع سmعة  أختیmرت فmي ھmذه الدراسmة أوعیmة بالسmتیكیة  ) . r (  بعضھا البعض بتحلیل االرتباط البسmیط

المستخدمة ووضعت معھا قطعmة مmن القطmن جmرى   كغم وضعت داخلھا قطع من مواد المعامالت الست
ة بقطmع مmن قمmاش قطنmي وقmد غطیmت ھmذه االوعیm لmذلك ، حین وآخر كلما دعmت الضmرورةترطیبھا بین 

 ات یرقmm ثالثmmة ثmmم وضmmعتلكmmل مكmmرر ،  غmmم ٥٠  بواقmmعجmmرى وزن قطmmع مmmن الشmmمع ، و) ملمmmل(مثقmmب 
 منذ الفقmس وحتmى خmروج الحشmرة بالیوم الفترة الزمنیة حسبت فقست حدیثا داخل كل وعاء مستخدم ، ثم

الذي وضmعتھ االنثmى علmى أنmواع الغmذاء المسmتخدم ، كمmا تmم تقmدیر تم حساب عدد البیض ك كذل ، الكاملة
  .وزن الغذاء المستھلك الذي تناولتھ الیرقات والفترة الزمنیة الالزمة لتحولھا الى حشرات كاملة 

   

  النتائج والمناقشة
 ي یرق٨ال الط٨ور م٨نی٨ة للتح٨ول نوع التغذیة المستخدمة وكمی٨ة الغ٨ذاء المق٨دم للیرق٨ات والفت٨رة الزمن ـ١

أوضحت نتmائج التحلیmل االحصmائي فmي الجmدول   :كاملة وعدد البیض الذ版 تضعھ االنثى الحشرة الالى 
عنmmد أسmmتخدام سmmتة معmmامالت تغذیmmة مختلفmmة أن كمیmmة الغmmذاء المقmmدم لكmmل یرقmmة قmmد تباینmmت كمیmmات ) ١(

بینmت النتmائج أن زیmادة الغmذاء المسmتھلك أو قلتmھ  ، أذ ومحتواھا أستھالكھ بتباین نوع المعاملة المستخدمة
حیmث أظھmرت النتmاج أن أعلmى كمیmة غmذاء  أعتمدت على طبیعة المادة الغذائیة المستخدمة لكmل معاملmة ،

أذ  علmى عسmل وحبmوب لقmاح مخزنmة  أحتmوت أستھلكتھا الیرقات كانت عندما ربیت على نخاریب شمعیة
غم والتي أختلفت معنویmا عmن بقیmة المعmامالت االخmرى ، تلتھmا ١٢.٨٤ بلغ متوسط ما أستھلكتھ الیرقات 

علmmى حبmmوب لقmmاح  أحتmmوت ذلmmك الیرقmmات ضmmمن المعاملmmة الخامسmmة والمربmmات علmmى نخاریmmب شmmمعیةفmmي 
غم والتي أختلفت معنویا عن المعاملة السادسmة ، فmي ١١.٥٨بلغ متوسط ما أستھلكتھ الیرقات  أذ مخزنة 

تحmوي ن المعاملة التي غذیت منھا الیرقات علmى نخاریmب شmمعیة سmوداء قدیمmة حین لم تختلف معنویا ع
على فضالت طعام سابق وجلود أنسالخ لیرقmات وعmذارى قmد خرجmت حmدیثا وبلmغ متوسmط مmا أسmتھلكتھ 

أن المعاملmة السادسmة كانmت االفضmل مmن حیmث ) ١(كذلك بینت النتائج في الجmدول . غم  ٥.٨١الیرقات  
یوما والتmي أختلفmت معنویmا عmن بmاقي  ٣٢.٥٧ل من یرقة الى حشرة كاملة بمتوسط بلغ قصر فترة التحو

المعmmامالت ، تلتھmmا المعmmامالت الخامسmmة والثالثmmة والرابعmmة والثانیmmة وبمتوسmmط فتmmرة زمنیmmة للتحmmول بلغmmت 
یومmا علmى التmوالي والتmي لmم تختلmف معنویmا عmن بعضmھا فmmي  ٤٢.١٣و  ٣٧.٠٥ و   ٣٦.٣٩و  ٣٣.٧٩

یومmا والتmي أختلفmت معنویmا عmن  ٤٧.٤٣ ھامتوسmط أعطت المعاملة االولmى أطmول فتmرة تحmول بلmغحین 
أوضmحت أن أفضmل المعmامالت ) ١(من جھة أخرى فmان النتmائج فmي الجmدول . باقي المعامالت االخرى 

التmmي وضmmعت فیھmmا االنmmاث أعلmmى عmmدد مmmن البmmیض كانmmت للمعاملmmة السادسmmة وبمتوسmmط عmmدد بmmیض بلmmغ  
بیضة والتي لم تختلف معنویmا عmن نتmائج المعاملmة الخامسmة حیmث وضmعت االنmاث معmدل عmدد  ٢٠٣٩.٠
ومن ثmم بیضة ١٤٢١.٥بیضة ، جاءت بعدھا المعاملة الثالثة بمتوسط عدد بیض بلغ  ٢٠١٤,٠بیض بلغ 

بیضmmة وأخیmmرا  ٣٦٦.٤بیضmmة ثmmم المعاملmmة الثانیmmة بمتوسmmط بلmmغ  ٩٦٨.٠المعاملmmة الرابعmmة بمتوسmmط بلmmغ 
  .بیضة  ٥٦.٠لمعاملة االولى بمتوسط عدد بیض بلغ ا

الشmmمعیة القاتمmmة اللmmون یتبmmین أن أفضmmل االغذیmmة لیرقmmات دودة الشmmمع ھmmي النخاریmmب ممmmا سmmبق 
والحاویmة علmى حبmوب اللقmاح كمmادة بروتینیmة لبنmاء أنسmجة جسmم الحشmرة  المستعملة لمواسم تربیة عدیmدة

ت الحیویmة ، تلتھmmا فmي ذلmك المعاملmة الخامسmة المتضmمنة تغذیmmة وعسmل لتولیmد الطاقmة الضmروریة للفعالیmا
، أمmا شmمع االسmاس غیmر الممطmوط فقmد  أحتوت علmى حبmوب لقmاح مخزنmة الیرقات على نخاریب شمعیة

كاملmة لmذا  اتالmى حشmر لتطورھmا وتحولھmا ساسیةكان أفقر مواد التغذیة ولم یعط الیرقات االحتیاجات اال
یومmmا  ٤٧.٤٣قبmmل خروجھmmا الmmى حشmmرات كاملmmة وطالmmت فتmmرة التطmmور الmmى  فmmان أغلmmب الحشmmرات ماتmmت

  .بیضة  ٥٦.٠ووضعت االناث أقل عدد من البیض بلغ 
 ٦.٨٨و    ٣٣.٤أن مدة الطور الیرقي والعذري للحشmرة بلmغ  ) ١٩٧٧(الیاسري :  كل من أشار

التوالي أیضا ، وأن معدل  یوماعلى ١٣.٦و   ١٦.٥یوما على التوالي ، وبلغ طول عمر الذكر واالنثى  
 %  ٥ +  ٧٠ورطوبmmmmة   ١ +  ٣٠أنثmmmmى فmmmmي درجmmmmة حmmmmرارة / بیضmmmmة  ٦٩٧.٥وضmmmmع البmmmmیض بلmmmmغ 

الى أن ضرر ھذه اآلفmة نmاتج عmن تغذیmة الیرقmات علmى الشmمع وحبmوب ) ) ١٩٩٠(الجوراني وآخرون و
انmاث دودة الشmمع  أن )١٩٩١(الزبیmدي مmا أشmار الیmھ أیضmا و اللقاح المخزونة داخmل االقmراص الشmمعیة

الكبmmرى تضmmع بیضmmا ، یوضmmع فmmي شmmقوق وثقmmوب الخلیmmة أو االطmmارات ونmmادرا مایوضmmع علmmى السmmطح 
بیضة خالل فتmرة خمسmة عشmر  ١٨٠٠ـ  ٤٠٠المكشوف منھا ، وأن عدد ما تضعھ االنثى یتراوح مابین 
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أو المخmmازن وعmmن االضmmرار التmmي تحmmدثھا ھmmـذه الحشmmرة للخالیmmا فmmي المناحmmل ، وكلھmmا تتحmmدث عmmن یومmmا 
  .   حیویة االناث في وضع البیض أعتمادا على شراھة التغذیة وطبیعتھا 

الفتmرة الزمنیmة لتحولھmا تأثیر نوع الغذاء على الكمیة المستھلكة منھ من قبل الیرقات وعلmى  :)١(الجدول 
  .عدد البیض الذي تضعھ االنثى كاملة  و الى حشرة

  معاملة التغذیة
  كمیة التغذیة

  )غم(
الفترة الزمنیة للتحول من الطور 

  )یوم(   الیرقي الى الحشرة الكاملة
  عدد البیض الذي

  االنثى وضعتھ 
  ـھ ٥٦.٠  ج ٤٧.٤٣  ـھ  ٥.٨١  االولى
  د ٣٦٦.٤  ب  ٤٢.١٣  د  ٨.٦٢  الثانیة
  ب ١٤٢١.٥  أب  ٣٦.٣٩  ب ١٠.٧٥  الثالثة

  ج  ٩٦٨.٠  أب  ٣٧.٠٥  ج  ٩.٦٤  الرابعة
  أ ٢٠١٤.٠  أب  ٣٣.٧٩  ب ١١.٥٨  الخامسة
  أ ٢٠٣٩.٠  أ   ٣٢.٥٧  أ ١٢.٨٤  السادسة

  ١٤٨٣.٩  ٣٨.٢٣  ٩.٨٧  المتوسط العام
  

الط٨٨ور لكمی٨٨ة التغذی٨٨ة المس٨٨تخدمة والفت٨٨رة الزمنی٨٨ة للتح٨٨ول م٨٨ن   )r(مع٨٨امالت االرتب٨٨اط البس٨٨یط  ـ٨٨ ٢
ئي لالرتبmاط بینت نتائج التحلیmل االحصmا  : لة وعدد البیض الذ版 تضعھ االنثىكامالحشرة الالى  الیرقي
  : أنھا كانت ذات تأثیر معنوي موجب وكما یلي  )٢ (في الجدول  )r(البسیط 

  : العالقة بین كمیة التغذیة المستخدمة والصفات المدروسة االخرى الالحقة كانت        
كاملmة كانmت ذات تmأثیر معنmوي  یرقmة الmى حشmرة ـ العالقة بینھا وبین الفترة الزمنیة للتحmول مmن١

  . %٣٦ قداره مجید 
% ٨٨  ات تأثیر معنوي عmال مقmدارهذـ العالقة بینھا وبین عدد البیض الذي تضعھ االنثى كانت ٢

درست العالقة بین الفتmرة الزمنیmة للتحmول مmن یرقmة الmى حشmرة كاملmة وعmدد البmیض الmذي تضmعھ ما ك .
 )r(الرتبmاط البسmیط مmن التحلیmل االحصmائي ل . %٢٥ مقmداره االنثى فكانmت ذات تmأثیر معنmوي ضmعیف

لكمیmmة التغذیmmة المسmmتخدمة مmع كmmل مmmن عmmدد البmmیض الmmذي تضmmعھ االنثmmى  یتبmین أن النتmmائج كانmmت معنویmmة 
mھا مmة بعضmرة كاملmى حشmة الmن یرقmتوى  عوالفترة الزمنیة للتحول مmد مسmة عنmرة الدراسmة فتmض طیلmبع

شmmرة كاملmmة وعmmدد البmmیض فقmmد كmmان حالmmى  یرقmmةالفتmmرة الزمنیmmة للتحmmول مmmن ، أمmmا أرتبmmاط  ٠.٠١أحتمmmال 
لفتmرة الزمنیmة للتحmول مmن الطmور الیرقmي الmى الحشmرة ل  ٠.٠٥ أرتباطا أقل معنویة عند مستوى أحتمmال

  .عدد البیض الذي تضعھ االنثى و الكاملة 
  

 نالفتmرة الزمنیmة للتحmول مm و كمیmة التغذیmة: لكmل مmن  )r(قیم معmامالت االرتبmاط البسmیط ): ٢ (دول الج
  .  الى الحشرة الكاملة  و عدد البیض التي تضعھ االنثىي الیرق طورلا

  كمیة التغذیة المتغیرات
الفترة الزمنیة للتحول من الطور 

 الیرقي الى الحشرة الكاملة
 يعدد البیض الذ

 االنثىوضعتھ 
   **  ١.٠٠٠ كمیة التغذیة

منیة للتحول من الطmور الفترة الز
 الكاملة الحشرةالیرقي الى 

١.٠٠٠ *  ٠.٣٦٧ **  

 ** ١.٠٠٠ ٠.٢٥٧ **  ٠.٨٨  االنثىعدد البیض الذي وضعتھ
  )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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ABSTRACT 
Results of studying nourishment preference of  the greater wax moth 

worms on wax combs that vary in their pollen, honey, and metabolic wastes of 
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bees in addition to the appearance ( dark and white ) combs and elasticity of  
wax base showed that the consumption of these substances varied. The study of 
modified multiple range Duncan's test at p=0.05 showed that the optimum 
nourishment,optimum time for transformation from larvae to mature insect , 
and largest number of eggs laid by females were of the dark colored combs that 
contain pollen and honey which reached (12.84gm/treatment, 32.57 days , 
2039.0 eggs) respectively , and the lowest nourishment was for combs with non 
elastic basic wax averaging ( 5.84 grams / treatment , 47.43 days , and 56.0 
eggs ) respectively , The statistical analysis of the simple correlation coefficient 
(r) has also revealed that theresults were significant  between nourishment and 
both the number of eggs laid and time of transformation from larvae to mature 
insect throughout the study period at p= 0.01 while the correlation between the 
number of eggs laid and  time of transformation from larvae to mature insect 
was less significant at p= 0.05. 

  
 المصادر                                            

               الجmوراني ، رضmmا صmmكب وخضmیر ، غفmmوري یmmاس وأبmراھیم ، عmmز الmmدین حسmن ویmmاس ، عبmmد العزیmmز 
              ھیئmmmة المعاھmmmد .وزارة التعلmmmیم العmmmالي والیحmmmث العلمmmmي . الحشmmmرات النافعmmmة ) ١٩٩٠(أبmmmراھیم 
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