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على سروح نحل العسلالطائفة تأثیر درجة الحرارة وقوة 
Apis mellifera L. (Apidae–Hymenoptera)

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

الخالصة
تأثدراسةتمت

والحـرارة  لھا تاثیر علـى أ
/لةنح١٥ْ٤.٦٧سروح في درجة خلیة  وأقل /نحلة١٩٠.٩٦بمتوسط بلغ م  ْ ٤٥

ْم٤٥حرارة 
توسط  ١٥ْكان بدرجة حرارة ھخلیة ، وأقل نشاط ل/نحلة١٨٣.٠٠بمتوسط قدره بم /نحلة١.١٧م و

م ٣٦ْالنحل الجاما تاثیر درجة  الحرارة على متوسط أعدادأم
١٥ْ٠.٢٠٨, /٢١.٧٠

/نحلھ
توسط  القویة اعطت أعلى معدل  ف بم لنحل  /نحلة٩٥.٣٩ي سروح ا

/نحلة٤٠.٦٩فاعطت  أقل معدل  بلغ  
/٨٢.٠٦لل

خلیة/نحلة٣٥.٤١مجموعة الخالیا الضعیفة بمتوسط بلغ  
اح كانت م وب اللق ب لح امع  لج ، وكانت /نحلة١٣.٦٨ا

.خلیة/نحلة٦.٠٣مجموعة الخالیا الضعیفة ھي أقل المعدالت بمتوسط بلغ 

المقدمة
)Social bees  (

) Waspes(بیروبعض أنواع الزنا) Termites(، والنمل االبیض )Ant(كالنمل 
.یر الغذاء للطائفة وتربیة الحضنةالبحث وتوف

حددت وقد یعتبر سروح  وتجوال نحل العسل ھو موضوع البحث والدراسة التي تھمنا في ھذا المجال
العوالشغاالت نشاط ال

) ١٩٧٥(Garyذكر 
وب اللقاح ْ ٤٣أنھ بارتفاع درجة ب ح

Burrilآخرون أن ال) ١٩٧٧(و
Burril وDietz

. فقـد وجدا أن حـرارة  الھواء وأشعة الشمس ھي من أھم العوامل المؤثرة على نشاط  الطیران ) ١٩٨١(
أن سـروح الـنحل وج) ١٩٨٩(Khanbashبین 

نحل  ) ١٩٩٠(Goncalvesو Brandeburgoأما، ال
.یط الخارجي والرطوبة النسبیة  أیجابي بدرجة حرارة المح

______________________________________
٢٠٠١ن رسالة الماجستیر للباحث االول  بحث مستل م

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث

.نحل العسل 
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مواد البحث وطرائقھ

، ٣١/١٠٢٠٠٠ـ١/٤
وتم أجراء البحث في مدینة

.النھر 

،

بمسببات مرضیة كأمراض الحضنة أو طفیلیة كحلم الفاروا تؤثر على فعالیتھا الحیو
)Nurse bees ()Processors (

وللنحل الجامع Searcher bees)(خارج الخلیة العمال السروح في الحقول والمزارع لنحل االستكشاف 
)Collector bees .(

عالمة توزعت الخالیا توزیعا عشوائیا
یفة المنحل ،ورقمھا ،حیث تم توزیعھا بشكل صف من الخالیا تحت سق

) .C.R.D(العشوائي الكامل 
:كما یلي) تمكررا(خالیا 

.تضم أربع خالیا قویة كل خلیة تحتوي على أثني عشر أطار بكثافتھا النحلیة وبطابقین: المجموعة االولى. ١
.تضم أربع خالیا متوسطة القوة كل خلیة تحتوي على تسعة أطارات بكثافتھا النحلیة:المجموعة الثانیة . ٢
.    ة كل خلیة تحتوي على ستة أطارات بكثافتھا النحلیة تضم أربع خالیا ضعیفة القو:المجموعة الثالثة . ٣

١/٤صباح
دل قراءة ) (قراءة تمثل یوم، وسجلت فیھا ست عشر ٢٠٠٠من العام ٣١/١٠ بمع و

.خمسة دقائق لكل ساعة وحساب عدد الشغاالت الخارجة والعائدة 
:

) ساعة/كم( والرطوبة النسبیة وسرعة الریاح 

النحل

.الرحالت وتكرارھا في الیوم الواحد بشكل متوالي وكفوء للشغاالت الجامعة للغذاء 

) .١٩٨٠الراوي وخلف هللا،(LSDأختبار أقل فرق معنوي
النتائج والمناقشة

) ١(ول 
٤٥ْ١٩٠.٩٦٤٣ْ

١٢٦.١٩ْ ١٥٩.٣٣٤٢
١٥ْ٤.٦٧

م ٢٥.٩٦٤٥ْھو  LSDالمتوسطات 
Newton
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٤١ْأن الن) ١٩٦٦(
Gary

ْ ٤٣من)١٩٧٥(
وحبوب اللقاح ولكنھ یستمر في جمع الماء ، كما ذكر أنھ في حالة توفر الغذاء في الحقل خالل وقت معین من 
Komissar

.م ٢٦ْرارة فوقارح وجد ولوحظ في درجة حمعظم نشاط النحل السالى ان) ١٩٩١(
وبینت النتائج أیضا

) ١(الجدول النتائج فيواخرى ، ویالحظ من
م ٤٥ْوالماء الى الخالیا وان اعلى متوسط كثافة نحلیة

١٤٢.٥٢ْ ١٨٣.٠٠٤٠بمتوسط مقداره  
٤١ْنحلھ ، ثم درجة حرارة  ١١٣.٠٦م بمتوسط مقداره  ْ ٤٢نحلھ ، ثم درجة حرارة 

توسط مقداره  ١٥ْكان اقل متوسط للكثافة النحلیة في درجة حرارة  نمابینحلة ، ١١٢.٦٨مقداره  بم ١.١٧م 
٢٤.٠٤

لماء  ا
حیث یزداد  الرحیق الذي یجمعھ نحل العسل كلما ارتفعت درجة الحرارة لموسم فیض العسل قیاسا عن بدایتھ 

النبات في أفراز الرحیق أعتمادا على للرحیق والماء یكثف في جمعھ للرحیق في ھذه الفترة نظرا لزیادة قدرة 

أن بدء موسم النشا) ١٩٨٦(التمیمي 

أن ) ١٩٧٧(المخصصة
٢٣ ْ◌

. م ٤٠ْـ ٣١شھر حزیران وتموز في الفترة المسائیة بعد الظھر رغم أن درجة الحرارة كانت  
تباین تاثیر د) ١(الجدولالنتائج في بین ت

توسط  ْ ٣٦حیث أعطت درجة الحرارة  بم اح  وب اللق ب لح امع  لج نحل ا اد ال أعد في  ات  توسط لم لى ا أع ٢١.٧٠م  

فرق معنوي ٠.٢٠م بمتوسط  ١٥ْلجامع لحبوب اللقاح ھو عند درجة حرارة  لعدد النحل ا أقل  نحلة، وكان 
LSD٦.٧٦

رة 
المعتادة والمناسبة في جمع الرحیق والماء ، ومن ھنا یتبین لنا أن معظم نشاطات الجمع وكثافتھ لحبوب اللقاح 

.تحصل في أوقات النھار قبل الظھیرة مقارنة بجمع الشغاالت  للرحیق بعد الظھر 
Brittain)١٩٣٥  ( وPellett)١٩٤٧  ( وSmith وBradt)١٩٦٧ (

.                         ، كما أنھا تنتج حبوب لقاح ورحیق بشكل غزیر 

اللقاح تأثیر درجة الحرارة على متوسط  أعداد النحل الس) : ١(الجدول 
.

جة در
الحرارة

النحل 
السارح

النحل الجامع 
للرحیق والماء

النحل الجامع 
لحبوب اللقاح

درجة 
الحرارة

النحل 
السارح

النحل الجامع 
حیق والماءللر

النحل الجامع 
لحبوب اللقاح

١٥٤.٦٧١.١٧٠.٢٠٨٣٤٧٣١٦٦١.٤٢١٤.٢٩٨
١٧٦.٩٦٢.٨٧٠.٧٥٠٣٥١١٦.٢٣١٠٤.١٣١٨.٠٩٥
٢٠١٢.٥٠٥.٨٠١.٧٦٧٣٦٧٠.٧٣٦١.٥٤٢١.٧٠٨
٢١٣.٥٨٢.١٧٠.٣٨٩٣٧١٠٥.٦٤٩٣.٨٦١٥.١٢٥
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٢٢46.58٣٠.٠٤٥.٤١٧٣٨٩٦.١٩٨٤.٥٠١١.٣٤٢
٢٣١٧.٤١٨.٧٩٣.٥٩٠٣٩٦٢.٨٥٥٧.٥٠١١.٢٣١
٢٤٥٦.٣٩٣٤.١٤١٢.٣٨٩٤٠١٥٨.٠٨١٤٢.٥٢١١.٢٠٨
٢٥٣٥.٩٦٢٢.٨٤٧.٩٧٢٤١١٢١.١٢١١٢.٦٨١٠.٨٥٠
٨. ٢٦٤٥.٠١٣٣.٥٩٦.٩٠٧٤٢١٢٦.١٩١١٣.٠٦٩٧٩
٢٧٤٢.٥٧٣٢.٣٥٨.٤٧٥٤٣١٥٩.٣٣١٢١.٣٧٨.٧٥٠
٢٨٥٣.١٠٣٨.١٣٨.٢٤٢٤٤٤٤.٠٦٤١.٦٩٦.٦٦٧
٢٩٦٤.٩٢٥٤.٥٥٦.٧٠٥٤٥١٩٠.٩٦١٨٣.٠٠١٥.٧٠٨
٣٠٧٦.٤٧٦٨.٣٧١١.٨٥٤٤٦٨١.١٧٧٣.٨٣٤.٨٦٧
٣١٥٦.٤٣٤٦.٩٤١٢.١١٦٤٧١٠٣.٠٠١٠١.١٧٣.٥٢١
٣٢٥٩.٣٥٥١.٧٠٩.٦٩٨٤٨٤١.٦٢٣٧.٢٠٠.٥٠٠
٣٣٤٦.٢٢٥٩.١٧١١.٧٦٢

)L.S.D(أقل فرق معنوي لتأثیر درجة الحرارة بطریقة أختبار المتوسطات 
٢٥.٩٦٦٢٤.٤٢٦.٧٦٨

)٢ (
نحلة٩٥.٣٩متوسط أعداد النحل السارح مقداره   
ارح بلغ   الس نحل  ل أعداد ا وسط في  ت ٤٠.٦٩م

) القویة(أن الطوائف الكبیرة ) ١٩٦٨(Farrarنحلة ، وقد ذكر ١.٩٦ھو ات المتوسط
) عیفة الض(
.الطوائف الصغیرة 

لجدول  نحل )٢(ا لل
مجموعة الخال٨٢.٠٦ ءت  ا ، وج نحلة 

عنوي ٣٥.٤١
. نحلة ١.٩٦للنحل الجامع للرحیق والماء

)٢(في الجدول تبین النتائج 
١٣.٦٨٩متوسط مقداره  بقیة المجامیع أذ أعطت أعلى 

نحلة ١.٩٦نحلة ، وكان أقل فرق معنوي للنحل الجامع لحبوب اللقاح ٦.٠٣أعطت أقل متوسط وھو  
) ١٩٩٤(، حیث بین كل من خنبش وغودل 

عن ا
.حبوب اللقاح في الطوائف المختلفة القوة 
)٠.١٦ْ+٣٢.٨٨) ٣

) ١٦(یمثل ھذا الرقم معدل درجات الحرارة التي تباینت طی
٣١/١٠٢٠٠٠ـ ١/٤

١.٥٢+٦٨.٤٤سط أعداد النحل السارح الذي بلغ  متو
١.٤٢+٥٨.٦٧

لحبوب یمثل معدل النحل الجامع للرحیق والماء الى الخلیة طیلة فترة التجربة ، وكذلك امع  الج نحل  ال توسط  م
٠.٣٦+٩.٥٣اللقاح الذي بلغ  

.أیضا 

.تأثیر قوة الخلیة على متوسط أعداد النحل السارح والجامع للرحیق والماء وحبوب اللقاح ) : ٢(الجدول 

الجامع النحل النحل السارحقوة الخلیة
للرحیق والماء

النحل الجامع 
لحبوب اللقاح

٩٥.٣٩٤٨٢.٠٦٥١٣.٦٨٩قویة                         
٦٧.٥٦٥٥٧.١١٧٨.٥٨٠متوسطة                     
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٤٠.٦٩٣٣٥.٤١٧٦.٠٣٨ضعیفة                        
).L.S.D(أقل فرق معنوي لتاثیر قوة الخلیة بطریقة أختبار المتوسطات

١.٩٦١٥١.٩٦١٥١.٩٦١٥

Apis mellifera() ١٩٩٩(Winstonو Dogteromأوضح كل من  L. (
Blue cropصنفBlue berriesنبات منفي خزن حبوب اللقاح وفي جمع الغذاء 

.الرحیق ھي أكثر من أعداد وجامعات حبوب اللقاح 

متوسطات درجات الحرارة والنحل السارح والجامع للرحیق والماء وحبوب اللقاح للفترة من  ) : ٣(الجدول 
.٣١/١٠/٢٠٠٠ولغایة ٤/1

الخطأ القیاسي المتوسطاتالمتغیرات
S.D.

٠.١٦+٣٢.٨٨)م( ْت الحرارة  درجا
١.٥٢+٦٨.٤٤أعداد النحل السارح

١.٤٢+٥٨.٦٧أعداد النحل الجامع للرحیق والماء
٠.٣٦+٩.٥٣أعداد النحل الجامع لحبوب اللقاح

*EFFECT OF TEMPERATURE AND COLONY STRENGTH ON HONEY
BEES FORAGING Apis mellifera L. (Apidae–Hymenoptera)

Mahdi Mohammed  Salih  Saeed Salim Jameel Jarjees
Dept. of Plant Prot. / College of Agric. and Forestry /Univ. of Mosul – Iraq

ABSTRACT
Results of studying honey bees foraging (number of foraging bees) showed

that temperature has an effect on number of foraging bees. and that the highest
foraging of honey bees was at  45C with a mean of  190.96 bees/hive.While the
lowest foraging was at  15C with a mean of  4.67 bees/hive. The effect of
temperature on number of bees collecting nectar and water showed that the highest
number was at  36C with a mean of  21.70 bees/hive and the lowest number was at
15C with a mean of  0.20 bees/hive As for the strength of colony on the mean
number of foraging bees the study showed that the strong colonies gave the highest
number with a mean of  95.39 bees/hive while the weak colonies gave the lowest
number with a mean of 40.69 bees/hive . Concerning the strength of colony effect
on number of bees collecting water and nectar, the strong colonies gave the highest
number with a mean of  82.06 bees/hive while the weakest colonies gave the lowest
number with a mean of  35.41 bees/hive . The strong colonies also gave the highest
number of bees collecting nectar with a mean of 13.68 bees/hive while the weak
colonies gave the lowest number with a mean of  6.03 bees/hive .

المصادر
تاثیر العزل الحراري في نشاط وانتاج طوائف نحل) . ١٩٨٦(التمیمي ، عبد الكربم ناصر 

melliferaالعسل L.)Apis (٥٣د ، العراق ص ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغدا.
موسمیة جمع وتخزین حبوب اللفاح في طوائف) . ١٩٩٤(خنبش، محمد سعید وبن غودل ، عبد هللا یسلم 

.) ١(، العدد ) ١(زراعیة ، المجلد نحل العسل المختلفة القوة ، المجلة الیمنیة للبحوث ال
دارحلیل التجارب الزراعیة ، تصمیم وت) . ١٩٨٠(الراوي ، خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف هللا 

.٤٨٨، ص التعلیم العالي والبحث العلميوزارة, للطباعة والنشر ، جامعة الموصل الكتــــــب
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دراسات على المظھر الخارجي وحیاتیة نحل العسل بالعراق).١٩٧٧(العاني ، حسن فلیح 
)Apis mellifera L.–Hymenoptera-Apidae (اعة ، جامعة أطروحة ماجستیر ، كلیة الزر
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