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 الملكة والكثافة النحلية في عدد البيوت الملكية المبنية من قبل طوائف عمرتأثير 
 تحت ظروف محافظة السليمانية/ العراق(.Apis mellifera L) نحل العسل

 
 الخالصة

م( التابعة لمحافظة السلليمانية عللط طئا لح نحل   890بازيان )بستنة أجريت الدراسة في محطة 
ئالمربلا  دالل  لايلا ايطاليلة الت لميم تأظهلرت نتلا   تريليم عملر  L. Apis melliferaهجلين  العس  ال

الملكة ئالكثافة النحلية لطئا ح النح  في عدد البيلئت الملكيلة للا  ف ل  الربيلأ أن أعللط متئسلط لعلدد 
 ر سلنة ئكثافلة نحليلة= ملكلة بعمل 10(ك ن1بيتاً ملكيلاً للمعامللة م  11.73 البيئت الملكية المبنية مسبراً 

) = ملكلة بعملر سلنتين ئكثافلة 10ك ن2 بيتلاً ملكيلاً للمعامللة م   2.46ئأدنلط متئسلط ( اطلاراتعشلر  
بيتلاً ملكيلاً للمعامللة م  2.33، ئبلغ أعلط متئسط لعلدد البيلئت الملكيلة المبنيلة ًحرلاً (اطاراتنحلية عشر  

بيتلاً ملكيلاً للمعامللة م 0.06 ئأدنلط متئسلط  (اطلارات= ملكة عمر سنة ئكثافة نحلية عشلر  10(ك ن1 
تأملا علن نتلا   ف ل  ال ليح المبكلر فبللغ  )= ملكة بعمر سلنة ئكثافلة نحليلة لمسلة أطلارات(5ك ن1 

ئأدنلط متئسلط  10ك ن1بيتاً ملكياً للمعاملة م   127.93أعلط متئسط لعدد البيئت الملكية المبنية مسبراً 
،  بينمللا بلللغ أعلللط متئسللط لعللدد البيللئت الملكيللة المبنيللة ًحرللاً  5ك ن 2بيتللاً ملكيللاً للمعاملللة م   21.53
ت بينملا 10ك ن2 بيتلاً ملكيلاً للمعامللة م  2.79 ئأدنلط متئسلط  10ك ن1بيتاً ملكياً للمعامللة م   30.92

بيتلاً  7.59أظهرت نتا   ف ـ  ال يـح المتلخلر أن أعللط متئسلـط لعلدد البيلـئت الملكيلـة المبنيلة مسلـبراً 
، بينمللا بلللغ أعلللط  5ك ن2بيتللاً ملكيللاً للمعاملللة م  2.46 ئأدنللط متئسللط  10ك ن2ملكيللاً للمعاملللة م  

بيتلاً  0.93، ئأدنلط متئسلـط 10ك ن2بيتاً ملكيـاً للمعلـاملة م   5.06متئسط للبيئت الملكية المبنية ًحراً 
 ت 5ك ن2ملكياً للمعاملة م  

 ًحرا لية ، البيئت الملكية المبنية مسبرا ، البيئت الملكية المبنيةكلمات دالة : عمر الملكة ، الكثافة النح
 

  2012/ 1/ 43تاريخ قبئ  البحث   2011/ 10/ 18تاريخ تسلم البحث 

                           

 مقدمةال

ر ملن في جميأ أنحاء العالم ، ئقلد تلم اًمتملام بهللح الحشلر  أكثل .Apis mellifera L ينتشر نح  العس      

غيرمللا مللن الحشللرات، لللي  فرللط عنتاجهللا العسلل  ئ الشللمأ ئدئرمللا كملرلل  للنباتللات ئلكللن أي للا كالت للا  
( ،ال تتميللز مملكللة النحلل  1989ئآلللرئن ،  Robinson ئSouthwick،1989 ئ  Southwick) علمللي

ك  أفراد الطا فة تعائنلاً بالنظام الدقيق اللي يسئد ملح المملكة العظيمة ئالتي تحكمها ملكة ئاحد  تتعائن معها 
مثمللراً،ئمن لللا  دراسللة حيللا  أفللراد طا فللة نحلل  العسلل  يت لل  أمميللة الللدئر اللللي ترللئم بلل  الملكللة بالنسللبة 

( ت ان لعمللر الملكللة 2005للطا فللة، فهللي تعتبللر مللن أمللم العئاملل  المحللدد  لنجللال تربيللة نحلل  العسلل  )رمللا  ، 

لليتها، فرد تفش  بعض الطئا ح في البرلاء عللط قيلد الحيلا  للا  تخثيراً كبيراً في نشاط الطا فة دال  ئلارج 
لكللرت  ،( Farrar ،1973ف لل  الشللتاء ئللللك أمللا بسللبل كبللر سللن الملكللة ئمئتهللا أئ بسللبل  للعح الملكللة )

Crane (1990أن تغييللر ملكللات الطئا للح يعتمللد علللط الظللرئح البي يللة لمنللاطق التربيللة ، ففللي لات )   المنللا
( أن الملكات التي أم ت ف ل  ئاحلد فلي الشلتاء تميل  اللط التطريلد ثلاث 1998ن اري )المعتد  ت ئأكد األ

ئقد أكد الكثير من الباحثين الط  رئر  اعلاد  الشلبال مرات قدر مي  الملكة التي أم ت ف لين في الشتاء ت 
ح الفتلر  الط الطئا ح لا  ف لي ال يح ئاللريح بتحفيز الملكات علط ئ أ المزيلد ملن البليض للا  ملل

 تؤملها ًن تعيش ألن النح  التي تفر  من بيض مئ ئع لا  شهري آل ئأيلئ  تمتلك متغيرات فسلجية 
 

 مست  من رسالة الماجستير للباحث األئ 
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فتر  طئيلة من الزمن ئتسامم في انجال عمليلة التشلتية ئتكلئن لسلا رح قليللة للا  ف ل  الشلتاء ئتلم التخكيلد 
ئ  Muszynska)  ،1986بع لللها اللللطلنحليلللة ملللن للللا   لللم الطئا لللح ال لللغير  عللللط زيلللاد  الكثافلللة ا

Southwick ، بح للئ  انلفللاض فللي متئسللط الكثافللة النحليللة 2000( ، ال لكللر ال للا غ )1991ئ آلللرئن )
ئ   Trapy( اطار نحل  فلي محافظلة نينلئأ ، أملا 3.3 -2.3ترائل بين ) 1999 -1998للطئا ح لا  شتاء 

Flatcher (1998، ) Trapy ( فرد أفادئا الط ح ئ 2000،  1999ئآلرئن )  انلفاض في الكثافلة النحليلة

ان أغللل النحلالين فلي المنطرلة الشلمالية ملن العلراق ً بعد اسلتبدا  الملكلة ئاسلتمرارح لعلد  أسلابيأ بعلد لللك ت
ي تشلتية الطئا لح يئلئن أممية كبير  للكثافة النحلية قبل  دللئ  الطئا لح ف ل  الشلتاء ئغالبلاً ملا ينشلغلئن فل

اطلارات نحل  ئأحيانلاً دئن لللك علملاً بلخن تربيلة النحل  قلد ازدملرت  5-4ئمي بكثافلة منلف لة تتلرائل بلين 

ئتطئرت في السنئات الرليلة الما ية ئأ بحت مهنة ر يسة لكثير ملن العلاملين فيهلا، حيلث بينلت اح لاءات 
 23129طا فلة نحل  منهلا  72296ة قد بلغ ( بخن مجمئع عدد الطئا ح المئجئد  في المحافظ2004) مجهئ 

مربللا  فللي لايللا بلديللة ئأن مجمللئع انتللاج ملللح الطئا للح قللد بلللغ  49167مربللا  فللي لايللا لشللبية حديثللة ئ 
سلاعة  48( أن جميأ البيئت الملكية تبنط لا   1999ئآلرئن ) Melathopoulous لكر كغم ، 119791

( انل  تشلكلت عاقلة معنئيلة  2003الملكة ، ئاستلل  م طفط )بسبل غيال الماد  الملكية النات  عن فردان 

عالية بين بناء البيئت الملكية ئالكثافة النحلية لا  ف   الربيأ ئال ليح المتلخلر ، فيملا كانلت العاقلة غيلر 
ا لعاملي عمر الملكة ئالكثافة النحلية ئتخثيرممل ترييمي راً لعدم ئجئد دراسات معنئية في ال يح المبكر ، ئنظ

الفعا  في تطئر طئا ح نح  العس  تحت ظرئح العراق ، ئباألل  المنطرة الشمالية ئمن  منها محافظلة 
أسلبال تلدمئر النحلل  فلي شلما  العلراق لللا   بعلض السلليمانية ئملن أجل  الئقللئح بشلك  فعلا  ئدقيلق علللط

 السنئات المن رمة فرد اقترحت ملح الدراسة ت
 
 

        مواد البحث وطرائقه
فلي منحل  محطلة بسلتنة بازيلان التلي تبعلد  16/9/2005 – 19/4/2004نفلت الدراسة للا  الفتلر  ملن      

م( عن مستئأ سلط  البحلر، ئفلي ملتبلرات 829كم( عن محافظة السليمانية ئالتي يبلغ ارتفاعها )38مسافة )
 * المحليللة العراقيللةل تللم شللراء ثمانيللة طئا للح نحلل  مجللين ) السللالة ، اجامعللة السللليمانية  –كليللة الزراعللة 

عملر ملكاتهلا  18/4/2004بتلخريخ  .Hymenoptera:Apidae )Apis mellifera Lالسالة الكرنيئليلة ( )
( اعتملادا عللط سلج  النحلا  10/5/2003اللط  25/4/2003سنة ئاحد ، تلرحت ملكاتها لا  الفتلر  ملا بلين )

نة بازيلان ملكاتهلا بعملر سلنة، ئالتيلار  احل اللايا،كملا تلم التيلار لمسلة  طئا لح ملن منحل  محطلة بسلت
الطئا ح تم علط أسا  النشاط المبكر لئ أ البليض ، ئتماثلهلا فلي الحجلم ،  ئلاليلة ملن أي علئق جسلمي ، 

اطللارات ا للافة الللط للئمللا مللن األمللراض ئأً فللات ت  40ئح للنتها لات مظهللر منللدم  ئلات كثافللة نحليللة 
ئتئبعلت التراسليم الحديثلة  19/4/2004حديثة السن بتخريخ  قسمت جميأ الطئا ح أعاح للح ئ  علط ملكات

لحين لرئج الملكات العلراء ئالتخكد من سامتها ، ثلم تركلت لتلتلر  طبيعيلا ئالللي ح ل  فلي جميلأ التراسليم 
ت تلم متابعلة الطئا لح اداريلا طيللة الفتلر  الاحرلة بهلدح مئازنلة الكثافلة  5/2004/ 22لغايلة  15لا  الفتر  

، مللن لللا  ا للافة اطللارات ح للن  أئ نحلل  للطئا للح أئ المعللامات التللي سللتدل  التجربللة بعشللر  النحليللة 
اطارات ئللك برفعها من الطئا ح التي يفترض أن تلدل  الدراسلة بلمسلة اطلارات نحل  ، ئشلملت المئازنلة 

ملا بلين ك  من مساحة ح نة الشغاًت ئحبئل اللرال ئالعس ، ال بلغت مساحة الح لنة فلي جميلأ الطئا لح 
التلي  أما بالنسبة للعس  ففي الطئا ح ، 2 بئ ة 35-22ئمساحة حبئل اللرال ما بين  ²بئ ة 118.1-120.3

ئالطئا للح التللي كثافتهللا النحليللة عشللر   كغللم 7.24كثافتهللا النحليللة لمسللة اطللارات فرللد بلللغ ئزن العسلل  فيهللا 
تأن الهلدح ملن 1/10/2004فعليا بتلاريخ  كغم ئقد تمت المئازنة 14.5اطارات نح  فرد بلغ ئزن العس  فيها 

أعجراءات أعاح مئ ترلي  تخثير أيلة عئامل  أللرأ ، ئابلراز تلخثير علاملي عملر الملكلة ئالكثافلة النحليلة قلدر 
اعمكان ، حيث أجريت أربعة معلامات مثللت كل  منهلا بثاثلة طئا لح )مكلررات( ئملي كملا يللي : المعامللة 

 -( ت ل 5ك ن1 اتهلا أقل  ملن سلنة لات كثافلة نحليلة لمسلة اطلارات )م  األئلط : ثاثلة طئا لح أعملار ملك
( 10ك ن 2المعاملة الثانية : ثاثة طئا ح أعمار ملكاتها أق  من سنة لات كثافة نحليلة عشلر  اطلارات ) م  

ك  2المعاملة الثالثة : ثاثة طئا ح أعمار ملكاتها أكثر من سلنة لات كثافلة نحليلة لمسلة اطلارات )م   -ت ج
المعاملة الرابعة: ثاثة طئا لح أعملار ملكاتهلا أكثلر ملن  سلنة لات كثافلة نحليلة عشلر  اطلارات )م  -( ت د5ن
( ت بينما تركت برية الطئا ح كاحتياط ، نفل برنامجاً لئقاية الطئا ح تحت الدراسة ملن أع لابة  10ك ن 2 
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ات العشللئا ية الكاملللة للتجللارل العامليللة بحلللم الفللارئات  للممت جميللأ التجللـارل المنفللل  ئفللق ت ميللـم الرطاعللـ
Factorial Completely Randomized Block Design  ( ت ئاعتملدت 1980،  لللح ه ئ )اللرائي 

فلي علدد البيلئت الملكيلة ئمئقلأ بنا هلا ئالللي لل   هلابازيان لبيان تلخثير عئامل في محطةبيانات األنئاء الجئية 
عدد البيئت الملكية  -ن لريا  ملح ال فة مما : أيالنحلية ت ئقد اعتمد معيارعاقة مركبة بعمر الملكة ئالكثافة 

 ًحرلا عدد البيلئت الملكيلة -ل Constructed Cell-Preعلط جئانل اعطار/للية لك  معاملة  المبنية مسبرا
 أيللام أثنللاء عمليللات 7حسللبت كلل   ، ال Constructed Cell-Post علللط ئاجهللة اعطار/لليللة لكلل  معاملللة 

يئملاً بهلدح معرفلة العاقلة الحريريلة بلين عملر الملكلة  13المتئسط كل   استلرجالفح  األسبئعي الدئري ئ
تحللت النتللا   )البيانللات( اح للا ياً باسللتلدام تحليلل  التبللاين للتجللارل لمبنيللةئالكثافللة النحليللة ئنللئع البيللئت ا

%، كمللا اسللتلرجت 5سللتئأ احتمللا  العامليللة ، ئقئرنللت المتئسللطات بالتبللار دنكللن المتعللدد الحللدئد عنللد م
العاقات بين العئام  ئال فات الملتلفة بتحلي  اًرتباط اللطي البسيط ال أستلدم الحاسئل  اعلكترئنلي فلي 

 ت  Statistical Analysis System ( SASتحلي  النتا   ئفق برنام  )
 

 النتائج والمناقشة
 فصل الربيع

( أن جميأ المعلامات للم تباشلر طئا فهلا ببنلاء 1احظ من نتا   الجدئ  )ي البيوت الملكية المبنية مسبقاً : -أ
لات الكثافللة النحليللة العاليللة ، ال سللج  فيهللا  10ك ن1 ، باسللتثناء المعاملللة م   28/3بيللئت ملكيللة لغايللة 

يللة ، ئأن زيللاد  الكثافللة النحل(5الجللدئ  )متئسللطاً قللدرح بيتللين ملكيللين فرللط ، بسللبل الظللرئح البي يللة السللا د  
أعللط  10/4ئنشاط الملكة كان ل  الدئر المؤثر في متئسط البيئت المبنية بتردم مئسم الربيأ، ليسلج  بتلاريخ 

بيتاً ملكياً ئالللي للم يلتللح معنئيلاً علن جميلأ متئسلطات  12.33ئالبالغ  10ك ن1 متئسط في المعاملة م  

 يلة فلي نهايلة الربيلأ عنلد الرلراء  بتلاريخ المعامات الملتلفلة عنلد الرلراء  نفسلها ، ئملأ تحسلن الظلرئح البي
بيتاً ملكياً معنئياً علط جميأ المعلامات 44.33 بمتئسطها البالغ  10ك ن1 فياحظ تفئق المعاملة م   23/4

بيتللاً 11.33%، بينملا أدنلط متئسللط بللغ 5األللرأ حسلل التبللار دنكلن المتعلدد الحللدئد عنلد مسلتئأ احتمللا  
بمتئسللطها البللالغ  5ك ن1ئالتللي لللم تلتلللح معنئيللاً عللن المعاملللة م   10ك ن2 ملكيللاً فللي المعاملللة م  

ت أظهلر التحليل  (5الجلدئ  ) ئارتلبط لللك بلالظرئح البي يلة السلا دح بيتاً ملكياً في نهاية مئسلم الربيلأ،14.33
أ بيتللاً ملكيللاً معنئيللاً علللط جميلل 44.33بمتئسللطها البللالغ  10ك ن1اعح للا ي التفللئق المعنللئي للمعاملللة م  

بمتئسلطها البلالغ  23/4قراءات المعامات الملتلفة ، أما بالنسبة للمتئسط العام للرلراءات فرلد تفئقلت الرلراء  
بيتاً ملكياً معنئياً علط جميأ متئسلطات الرلراءات األللرأ التلي للم تلتللح علن بع لها معنئيلاً حسلل 23.41

لات  10ك ن1امات فرلد تفئقلت المعامللة م  التبار دنكن المتعلدد الحلدئد، أملا بالنسلبة للمتئسلط العلام للمعل
تلتللح  بيتاً ملكياً معنئياً علط جميأ المعامات األلرأ التي لم 11.73الكثافة النحلية العالية بمتئسطها البالغ 

بيتلاً ملكيلاً فلي المعاملللة م  2.46متئسلط  طحيلث سلج  أدنلعلن بع لها معنئيلاً حسلل نفل  اًلتبلار أعلاح ، 
 ت10ك ن2 

قلد باشلرت ببنلاء  10ك ن1( أن المعامللة م  1ياحلظ ملن نتلا   الجلدئ  )ت الملكية المبنية الحقااً :البيو -ب
   0.33، ال سجلت متئسطاً قدرح  28/3البيئت الملكية بئقت مبكر مرارنة بالمعامات األلرأ ئللك بتاريخ 

امات قلد باشلرت ببنلاء البيلئت بيتاً ملكياً ، ئمأ التحسن الملحلئظ فلي الظلرئح البي يلة، ياحلظ أن أغللل المعل
، ئالتلي تفئقلت  23/4للرلراء  بتلاريخ  10ك ن1بيتاً ملكياً في المعاملة م  8.66 الملكية ئسج  أعلط متئسط 

معنئياً علط جميأ المعامات األلرأ عند ملح الرراء  ئالرراءات األلرأ حسل التبلار دنكلن المتعلدد الحلدئد 
ت أظهللر التحليلل  اعح للا ي للرللراءات التفللئق المعنللئي  (5الجللدئ  ) ا دحئارتللبط للللك بللالظرئح البي يللة السلل ،

علط جميأ متئسطات الرراءات للمعامات الملتلفة ، أملا المتئسلط العلام للرلراءات فرلد  10ك ن1للمعاملة م  
 ئبمتئسللطها البللالغ  23/4أظهللر التحليلل  اعح للا ي ئحسللل التبللار دنكللن التفللئق المعنللئي للرللراء  بتللاريخ 

بيتلاً ملكيللاً معنئيللاً علللط جميللأ متئسللطات الرللراءات األلللرأ، أمللا بالنسللبة للمتئسللط العللام للمعللامات فرللد 3.41
بيتاً ملكياً معنئياً علط برية المعامات األللرأ التلي للم  2.33بمتئسطها البالغ  100ك ن1تفئقت المعاملة م  

ن النتلا   السلابرة جلاءت متئافرلة ملأ ملا تلتلح عن بع ها حسلل التبلار دنكلن المتعلدد الحلدئدتيمكن الرلئ  أ
( اطللارات نحلل  تبللدأ ببنللاء البيللئت 10ئ 7( مللن أن الطئا للح المتكئنللة مللن )1992ئآلللرئن ) Singhلكللرح 

( مللن أن 1998اطللارات ، ئمللا لكللرح األن للاري ) 4الملكيللة فللي ف لل  الربيللأ قبلل  الطئا للح المتكئنللة مللن 

لشتاء تميل  اللط التطريلد ثلاث ملرات قلدر ميل  الطئا لح الطئا ح لات الملكات التي أم ت ف   ئاحد من ا
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لات الملكات التي أم ت ف لين من الشتاء كما ئجلد أن الطئا لح التلي تكلئن عللط رأسلها ملكلات لات عملر 
( 2003اق  من سنة تنت  ح ن  فلي الربيلأ  لعح التلي تنتجهلا ملكلات عملر اكبلر ملن سلنة ، أملا م لطفط )

فيملا للم  28/4/2002بيتلاً ملكيلاً ئسلج  بتلاريخ 32.7 الملكية في الربيأ بلغ  فئجد أن أعلط متئسط من البيئت
 في جميأ المئاقأ المدرئسة ت  20/3يسج  أي متئسط لغاية 

 لصيف المبكرا
( اسلتمرار جميلأ الطئا لح ببنلاء علدد كبيلر ملن 2ياحظ من نتا   الجدئ  )البيوت الملكية المبنية مسبقاً : -أ

ك 1ات متفائتللة حسللل الكثافللة النحليللة ، ال سللج  أعلللط المتئسللطات فللي المعاملللة م  البيللئت الملكيللة ئبللدرج
ئالتللي تفئقللت معنئيللاً عنللد ملللح الرللراء  علللط جميللأ قللراءات  19/5بيتللاً ملكيللاً بتللاريخ 365.33 ئالبللالغ  10ن

نتيجللة المئسلم حسلل التبلار دنكلن المتعلدد الحلدئد ، ئسلبل للللك أن طئا فهلا ئ للت اللط كثافلة نحليلة كبيلر  
بيتلاً ملكيلاً  8.33لنشاط الملكات ئاللي دفعها الط سلئك غريز  التطريد بئقت مبكر، ، بينما أدنلط متئسلط بللغ 

ت أظهلر التحليل  اعح لا ي (5ئارتبط للك بالظرئح البي ية السا د  الجدئ  ) 5ك ن1ئسج  في المعاملة م  
عللط جميلأ قلراءات المعلامات  365.33بلالغ  بمتئسلطها ال 10ك ن1للرراءات التفئق المعنئي للمعامللة م  

الملتلفللة لللا  المئسللم، أمللا بالنسللبة للمتئسللط العللام للرللراءات فرللد أظهللر التحليلل  اعح للا ي التفللئق المعنللئي 
بيتللاً ملكيللاً معنئيللاً علللط جميللأ متئسللطات قللراءات المئسللم 126.49ئبمتئسللطها البللالغ  19/5للرللراء  بتللاريخ 

% ، أملا 5بع ها معنئياً حسل التبار دنكن المتعدد الحدئد عنلد مسلتئأ احتملا  األلرأ التي لم تلتلح عن 
بيتلاً 127.93بمتئسلطها البلالغ  10ك ن1بالنسبة للمتئسلط العلام للمعلامات الملتلفلة فرلد تفئقلت المعامللة م  

ر حيلث أن ملكياً معنئياً علط جميأ المعامات األلرأ التي لم تلتلح عن بع لها معنئيلاً حسلل نفل  اًلتبلا
 ت 5ك ن2بيتاً ملكياً ئسج  في المعاملة م   21.53أدنط متئسط بلغ 

تحت  غط المي  الط التطريد ناحظ أن كثيراً من الطئا ح التلي تجتاحهلا البيوت الملكية المبنية الحقاً : -ب 
سلن عللط سلط  ملح الغريز  تباشر شغاًتها بتئسيأ العيئن السداسية الحائية علط بيض أئ يرقات  لغير  بال

طئا فهلا ملكلات ( الط أن المعامات التي احتلئت 2الرر  الشمعي لتربي منها ملكات، ئتشير نتا   الجدئ  )

سلج  أعللط متئسلط  حديثة السن ئكثافة نحلية عالية ظهر فيها ملا النئع من البيئت الملكية بشك  كبير، حيث
 ، ثم ح   انلفاض تدريجي10ك ن1في المعاملة م   19/5بيتاً ملكياً بتاريخ  86.66

في متئسطات أعداد ملح البيئت ب ئر  مسلتمر  اللط نهايلة المئسلم ملأ اًرتفلاع الملحلئظ للدرجات الحلرار  
 عند 5ك ن2بيتاً ملكياً في المعاملة م   0.66، فبلغ أدنط متئسط (5)اللارجية كما تئ ح  نتا   الجدئ 

بمتئسلطها  10ك ن1لرراءات التفلئق المعنلئي للمعامللة م  ت أظهر التحلي  اعح ا ي ل 27/6الرراء  بتاريخ 
بيتاً ملكياً علط جميأ قراءات المعامات الملتلفة،أما بالنسبة للمتئسط العام للرراءات فرلد تفئقلت  86.66البالغ 

 األلرأ التي للم تلتللح علن  متئسطاتالبيتاً ملكياً علط جميأ 27.33 بمتئسطها البالغ  19/5الرراء   بتاريخ 
أمللا بالنسللبة للمتئسللط العللام  % ،5بع للها معنئيللاً حسللل التبللار دنكللن المتعللدد الحللدئد عنللد مسللتئأ احتمللا  

علللط بريللة المعللامات    بيتللاً ملكيللاً  30.92بمتئسللطها البللالغ  10ك ن4للمعللامات فرللد تفئقللت المعاملللة م  

اللارجية لها تخثير عللط علدد  سبل الملتلفة التي لم تلتلح عن بع ها معنئياً حسل نف  اًلتبار أعاح ت ان
( أن أعلط متئسط لعدد البيئت الملكيلة المسلج  ملن قبل  2000البيئت الملكية أثناء المئسم، فيما أكد ال ا غ )

لغايلة  17/5المعامات الملتلفة لا  ال ليح المبكلر تحلت ظلرئح محافظلة نينلئأ انح لر بلين الفتلر  ملن 
ْم 28.4الحرار  ئالرطئبة النسلبية )درجة بيتاً ملكياً عند متئسط من  4.4ئالتي سج  فيها أعلط متئسط  30/5
 ت%( علط التئالي25.4، 

فلي جميلأ المعلامات ربملا يرجلأ اللط ارتفلاع  1/6انلفاض أعداد ملا النئع ملن البيلئت الملكيلة اعتبلارا ملن 

 مسلتربا جال مللح البيلئتجات الحرار  في مركز الللية مرارنة بجئانل اعطارات مما يؤثر علط امكانية ندر
سلط   األمر اللي يجع  النح  يتئجل  اللط بنلاء البيلئت الملكيلة فلي جئانلل ئقاعلد  الرلر  الشلمعي بلدًً ملن

لكيلة بنئعيهلا فلي جميلأ الرر  الشمعي حيث منلاك تلراكم حلراري أقل  ، أملا سلبل ارتفلاع أعلداد البيلئت الم
 التي رافرت نمئ الطئا ح الطئا ح ئاستمرارح لغاية التاريخ أعاح فيرتبط أ اً بالظرئح المنالية المحيطة
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 (: تخثير المعامات الملتلفة في متئسط عدد البيئت الملكية المنية مسبرا ئًحرا لا 1الجدئ )

 2005ف   الربيأ / 

        Table(1):Effect of different treatments on the mean of pre and post constructed  

cell during spring season\ 2005 
 

 الرراءات
Readings 

Dates 

 
 نئع البيت

Cell type 

  المعامات
 المتئسط
Mean 

 
QA1  1  م QA2  1  م 

 ك ن5
BP5 

 ك ن10
BP10 

5 نك   

BP5 
 ك ن10
BP10 

3/2 

 
 pre 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 b  مسبرا

 ًحرا
post 

0.00 b 0.00 b 0.00 b 0.00 b 0.00 b 

 pre 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 d 0.00 b  مسبرا 3/15

 ًحرا
post 

0.00 b 0.00 b 0.00 b 0.00 b 0.00 b 

 pre 0.00 d 2.00 cd 0.00 d 0.00 d 0.00 d  مسبرا 3/28

 ًحرا
post 

0.00 b 0.33 b 0.00 b 0.00 b 0.08 b 

 pre o.66 d 12.33 d 3.00 cd 1.00 d 4.24 b  مسبرا 4/10

 ًحرا
post 

0.00 b 2.66 b 0.33 b 0.33 b 0.83 b 

 pre 14.33 bc 44.33 a 23.66.b 11.33 cd 23.41 a  مسبرا 4/23

 ًحرا
post 

0.33 b 8.66 a 3.33 b 1.33 b 3.41 a 

 المتئسط
Mean 

 pre 2.99 b 11.73 a 5.33 b 2.46 b 5.62  مسبرا

 ًحرا
post 

0.66 b 2.33 a 0.73 b 0.33 b 0.86 

 %5* األرقام اليت حتمل أحرفا متشاهبة أفقيا وعموديا لنفس الصفة ال ختتلف معنويا عند مستوى احتمال 
 

ئغلزار  الم للادر الغنيلة بللالرحيق ئحبلئل اللرللال األملر الللي أسللهم فلي دفللأ الطئا لح لغريللز    (5الجلدئ  )

ء النتا   السابرة للجدئ  يمكن الرئ  أن الفتر  ملن نهايلة مئسلم الربيلأ التطريد كما لكر للك سابراً، ئعلط  ئ
مي أنسل الفترات لتربية الملكات تحت ظرئح منطرة بازيلان لكئنهلا تلتاءم ئغريلز  الطئا لح  14/6ئلغاية 

 ( مللن أن الطئا للح تبللدأ1992) Sarlingمللأ مللا لكللرح  متطابرللةيمكن الرللئ  أن النتللا   أعللاح جللاءت للتطريلدت
 Degrandi بناء البيئت الملكية بخعداد كبير  عندما ت   أعلط كثافة نحليل  فلي شلهر ملاي ، ئملا أستلل ل ب

   ت( بخن الكثافة النحلية ئمساحة الح نة ئدرجة حرار  المحيط1993ئآلرئن )

 
 الصيف المتأخر

 يسلة فلي الحلد ملن ميل  ان دلئ  مئسم فيض العس  يعتبر أحلد العئامل  الرالبيوت الملكية المبنية مسبقاً : -أ
الشللغاًت لبنللاء البيللئت الملكيللة بنئعيهللا السللابق ئالاحللق ، ئتبرللط العئاملل  الئراثيللة ئعمللر الملكللة ئالكثافللة 

( أن جميلأ 3النحلية من العئام  المهمة المحفز  ًستمرار سلئك البناء للبيئت الملكية ئتئ   نتا   الجدئ  )

كالبللة رغللم التللدمير األسللبئعي المسللتمر حيللث يللتم تئسلليأ العيللئن  المعللامات قللد اسللتمرت ببنللاء بيللئت ملكيللة
السداسية للشغاًت نتيجلة الميل  الغريلزي باتجلاح التطريلد الللي تلم منعل  فلي جميلأ المعلامات  لمن برنلام  
اداري طيلة فتر  البحث، ئأن المعامات لات الكثافة العالية قد تميزت من حيث العدد ئملن بدايلة المئسلم اللط 

بيئًت ملكيلًة فلي المعامللة م  10.0ت  ئبلا ة المعامات لات الملكات المسنة ، حيث  سج  أعلط متئسط نهاي
، بينمللا لللم يسللج  فيهللا أيللة بيللئت  (5، الجللدئ  ) السللا د مرتبطللا بللالظرئح البي يللة  5/8ئبتللخريخ  10ك ن2 

اسلتبدا  الملكلات ال لعيفة ت   ئقد يعزأ سبل للك الط مي  النحل  فلي مللح المعلامات اللط 23/7ملكية بتاريخ 



نــــرافديـــة الـــلة زراعـــمج  
1043( 4( العدد )14المجلد )   

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     

 
 

289 

 

بيلئت ملكيلة 10.0بمتئسطها البالغ  10ك ن2أظهر التحلي  اعح ا ي للرراءات التفئق المعنئي للمعاملة م  
علط أغلل متئسطات المعامات للرراءات الملتلفة، أما بالنسبة للمتئسط العلام للرلراءات فرلد  5/8عند الرراء  

علللط التللئالي معنئيللاً عللن  0.49ئ 0.66 البللالغين  ئبمتئسللطيهما 23/7ئ  10/7التلفللت الرللراءتين بتللخريخ 
بيتلاً ملكيلاً ،  5.16ئالبالغ  5/8متئسطات الرراءات األلرأ لا  المئسم حيث ان أعلط متئسط سج  بتخريخ 

التلي سلج  فيهلا أعللط متئسلط ئالبلالغ  10ك ن2أما بالنسبة للمتئسط العام للمعامات فرد تفئقت المعاملة م  
التللي سللج  فيهللا أدنللط متئسللط ئالبللالغ  5ك ن2ئ م   5ك ن1بيتللاً ملكيللاً معنئيللاً علللط المعللاملتين م   5.06
بيتاً ملكياً ت نسلتنت  مملا سلبق أن الكثافلة النحليلة كلان لهلا األثلر األكبلر فلي اسلتمرارية المعلامات لبنلاء  0.93

علامات لات الملكلات الكبيلر  بالسلن بنلت بيئتلاً البيئت الملكية الكالبة أكثر من تخثير عملر الملكلة رغلم أن الم
 ملكية أكثر من تلك التي احتئت علط ملكات  غير  السن ئلكنها لم تلتلح عنها معنئياً ت

 
 (: تخثير المعامات الملتلفة في متئسط عدد البيئت الملكية المبنية مسبرا ئًحرا لا 2الجدئ  )

 2005ف   ال يح المبكر / 

  Table(2):Effect of different treatments on the mean of pre and post constructed cell 

during early summer season\ 2005 

 
 الرراءات

Readings 

Dates 

 

 
 نئع البيت

Cell type 

Treatments     المعامات   
 المتئسط
Mean 

QA1  1  م QA2  1  م 

 ك ن5
BP5 

 ك ن10
BP10 

5 نك   

BP5 
 ك ن10
BP10 

 مسبرا 5/6
pre 

65.66 bc 75.00 bc 26.33 bc 34.00 bc 50.24 b 

 ًحرا
post 

7.66 c 14.66 bc 5.00 c 4.33 c 7.91 b 

 مسبرا 5/19
pre 

86.33 bc 365.33 bc 24.33 bc 30.00 bc 126.4 a 

 ًحرا
post 

12.66 bc 86.66 a 9.00 c 1.00 c 27.33 a 

 مسبرا 6/1
pre 

44.00 bc 154.33 b 39.66 bc 24.66 bc 65.66 b 

 ًحرا
post 

2.00 c 39.33 b 7.33 c 4.00 c 13.16 b 

 مسبرا 6/14
pre 

12.66 c 24.33 bc 9.00 c 15.33 b 15.33 b 

 ًحرا
post 

3.33 c 8.66 c 2.33 c 1.00 c 3.83 b 

 مسبرا 6/27
pre 

11.66 c 20.66 bc 8.33 c 14.33 c 13.74 b 

 ًحرا
post 

1.00 c 5.33 c 0.66 c 3.66 c 2.66 b 

 المتئسط
Mean 

 مسبرا
pre 

44.66 b 127.93 a 21.35 b 23.66 b 5.62 

 ًحرا
post 

5.33 b 30.92 a 4.86.b 2,79 b 10.97 

 %5* األرقام اليت حتمل أحرفا متشاهبة أفقيا وعموديا لنفس الصفة ال ختتلف معنويا عند مستوى احتمال 
( أن المعلامات التلي تحكمهلا ملكلات مسلنة ظهلرت  3تبين نتلا   الجلدئ  )مبنية الحقاً :البيوت الملكية ال -ب

 أعلط متئسط  فيها استمرارية بناء البيئت الملكية أكثر من تلك  التي احتئت ملكات حديثة السن ، حيث سج 

 املة، مرارنة بخدنط متئسط في المع 10ك ن2في المعاملة م   10/7بيتاً ملكياً بتخريخ 28.66
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السلا د   ئارتبط للك بلالظرئح البي يلة 31/8التي لم يبنط فيها أي بيت ملكي عند الرراء  بتخريخ  5ك ن 2م  
 البلالغ  بمتئسلطها 10ك ن2أظهلر التحليل  اعح لا ي للرلراءات التفلئق المعنلئي للمعامللة م  ت(5الجلدئ  )

 لفة ئحسل التبار دنكن بيتاً ملكياً علط برية متئسطات المعامات للرراءات الملت28.66
 (: تخثير المعامات الملتلفة في متئسط عدد البيئت الملكية المبنية مسبرا ئًحرا لا  3الجدئ  )

 2005ف   ال يح المتخلر / 

Table(3):Effect of different treatments on the mean of pre and post constructed cell 

during late summer season\ 2005 

 
 الرراءات

Readings 

Dates 

 

 
 نئع البيت

Cell 

type 

Treatments     المعامات  

 
 

 المتئسط
Mean QA1  1  م 

 

QA2  1  م 

 ك ن5
BP5 

 ك ن10
BP10 

5 نك   

BP5 
 ك ن10
BP10 

 مسبرا 7/10
pre 

0.66 c 1.00 c 0.00 c 1.00 c 0.66 b 

 ًحرا
post 

7.00 b 12.33 b 6.66 b 28.66 a 13.66 a 

 مسبرا 7/23
pre 

1.00 c 0.66 c 0.33 c 0.00 c 0.49 b 

 ًحرا
post 

6.33 b 6.66 b 5.00 b 6.33 b 6.08 b 

 مسبرا 8/5
pre 

3.00 a-c 6.00 a-c 1.66 bc 10.00 a 5.16 a 

 ًحرا
post 

0.33 b 0.33 b 0.66 b 0.66 b 0.49 b 

 مسبرا 8/18
pre 

3.33 a-c 5.33 a-c 0.33 c 8.66 ab 4.41 a 

 ًحرا
post 

0.66 b 0.33 b 0.00 b 1.00 b 0.49 b 

 مسبرا 8/31
pre 

1.33 bc 3.33 bc 2.33 bc 5.66 a-c 3.16 ab 

 ًحرا
post 

0.33 b 0.66 b 0.00 b 1.33 b 0.58 b 

 المتئسط
Mean 

 مسبرا
pre 

1.86 b 3.26 ab 0.93 b 5.06 a 2.77 

 ًحرا
post 

2.93 a 4.06 a 2.46 a 5.59 a 4.26 

 %5ئعمئديا لنف  ال فة ً تلتلح معنئيا عند مستئأ احتما   أفريامتشابهة  أحرفاالتي تحم   األرقام* 

 
 10/7% ، أما بالنسبة للمتئسط العام للرراءات فرد تفئقت الرلراء  بتلخريخ 5المتعددالحدئد عند مستئأ احتما  

األللرأ للا  المئسلم ئالتلي للم تلتللح علن بع لها  بيتاً ملكياً علط جميأ الرراءات13.66ئبمتئسطها البالغ 

معنئياً ئحسل نف  اًلتبار، أما بالنسبة للمتئسط العام للمعامات فلم يظهر التحلي  اعح ا ي أيلة التافلات 
ان الميل   ،10ك ن2بيتلاً ملكيلاً فلي المعامللة م   759معنئية بين المعامات الملتلفة ئأن أعللط متئسلط بللغ 

الطئا لح أثنلاء  اء البيئت الملكية ربما جاء نتيجة ادار  الطئا ح باتجلاح منلأ ظلامر  التطريلد فليالمتئا   لبن
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مامل  لللك ملن  المئسم أئ ربما بهدح اًستبدا  ئبلا ة في المعامات التي احتلئت ملكلات مسلنة ئظهلرت
النحليلة ئمسلاحة  ثافلة( ملن أن الك1993) Degrandiنتا   الجدئ  ، ئقلد اتفرلت النتلا    أعلاح ملأ ملا لكلرح 

الح للنة ئدرجللة حللرار  المحلليط اللللارجي لهمللا تللخثير علللط عللدد البيللئت الملكيللة المشلليد  ، ئمللأ مللا أسللتنتج  
ال ليح المتلخلر  ( بخن الطئا ح في المعامات الملتلفة استمرت ببناء البيئت الملكيلة للا 2003م طفط )

عنلد  23/8بتخريخ  بيئت ملكية 8غ المتئسط لبينما ب 15/7/2002بيتاً ملكياً بتخريخ  39  ئأن أعلط متئسط بلغ
%ت ئأن أعلللط متئسللط مللن البيللئت الملكيللة سللج  فللي منطرللة 37.9ْم ئرطئبللة نسللبية 31.3متئسللط حللراري 

    أظهر التحلي  اعح ا ي لارتباط اللطي البسيط بيتاً ملكياً ت 6.7شرائ  ئالبالغ 

 
( لل فا ت المدرئسة لا  ف   الربيأ ئال يح rالبسيط ) اللطياًرتباط قيم معامات  :( 4الجدئ  )

 2005 -المتخلرئال يح  المبكر
Table (4): Values of simple correlation (r) for the Pre and Post-constructed Cell 

being studied during ,Spring , Early and late summer seasons – 2005 
 

 ال فات
Characters 

 
 ح ن 

لشغاًتا  
Worker 

brood 

 
 الكثافة النحلية

Bee 

Population 

 
البيئت الملكية 

االمبنية مسبر  
Pre 

constructed 

cell 

 
البيئت الملكية 
 المبنية ًحرا

Post 

Constructed 

cell 

 
درجة الحرار  

 مْ 
Teperature 

 
الرطئبة 
 النسبية %

Humidity 

% 

 
 الريال
 م /  

Humidity 

m/h 

الشغاًت ح نة  
Worker 

brood 

       

 الكثافة النحلية
Bee 

Population 

0.806 

0.074 

0.111 

 الربيأ
 ال يح المبكر

ال يح 
 المتخلر

     

البيئت الملكية 
 المبنية مسبرا

Pre 

constructed 

cell 

0.751 

0.293 – 

0.598 

0.583 

0.006 

0.296 

     

البيئت الملكية 
لمبنيةا  

Postًحرا 

Constructed 

cell 

0.573 
0.317 – 

0.186 – 

 

0.422 

0.055 

0.258 

0.857 

0.944 

0.069 - 

    

مْ   درجة الحرار  
Teperature  

C 

0.855 

0.061 – 
0.508 – 

 

0.663 

0.587 

0.066 – 

 

0.438 

0.192 – 

0.302 

0.637 

0.246 – 

0.296 – 

 

   

الرطئبة النسبية 
% 

Humidity 

m/h 

0.512 – 

0.131 

0.231 

0.399 – 

0.579 – 

0.104 – 

 

0.144 – 

0.180 

0.010 – 

 

0.145 – 

0.250 

0.149 

 

0.428 – 

0.956 – 

0.652 – 

 

  

 الريال م /  
Wind m/h 

0.130 

0.294 

0.032 

0.139 

0.021 

0.301– 

0.146 – 

0.111 

0.294 

0.007 – 

0.048 – 

0.045 

0.284 

0.965 – 

0.315 

0.126– 

0.296 

0.418 

 

 

(r) (  4لف لل  الربيللأ الجللدئ) الشللغاًت ئالكثافللة النحليللة مللأ البيللئت الملكيللة المبنيللة ح للن ة بللين أن العاقلل 
علللط  r =0.751  ،0.573  ،0.583 ،0.422ئًحرللاً لات تلخثير معنللئي علا   مئجللل ، ال بلغلت قيمللة  مسلبراً 
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 =rنيلة مسلبرا ًئًحرلا ال بلغلت قيملة التئالي ئكللك تشكلت عاقة معنئية عالية مئجبة بين البيلئت الملكيلة المب
سلالبة  علط التلئالي ، بينملا تشلكلت عاقلة  لعيفةr =0.438 ،0.637 ئمأ درجة الحرار  بلغت قيمة 0.857

عاقلة معنئيلة سلالبة بلين البيلئت  تتشلكلال يح المبكر فرلد  أما بالنسبة لف  مأ ك  من الرطئبة ئالريال ت 
التلئالي ، فيملا ، عللط  r=-0.293  ،- 0.317 ال بلغت قيمة  ح نة الشغاًت الملكية المبنية مسبرا ًئًحرا مأ

 ئالرطئبلة ئالريلال ت كانت العاقة  عيفة سالبة مأ درجة الحرار  ئعاقة  عيفة مأ ك  من الكثافلة النحليلة
أظهر التحلي  اعح ا ي ئجلئد عاقلة معنئيلة عاليلة بلين البيلئت الملكيلة فرد  ئبالنسبة لف   ال يح المتخلر

ئكل  معنئية بين نئعي البيلئت  ، بينما تشكلت عاقةr =0.598ت ال بلغت قيمة المبنية مسبرا ئح نة الشغاً
،عللط التلئالي ،  r =0.302  ،0.258  ،0.296 ،- 0.296درجلة الحلرار  ال بلغلت قيملةئ ملن الكثافلة النحليلة

 يما تشكلت عاقات  عيفة بع   سالل ئبع ها مئجل مأ  الرطئبة النسبية ئالريال ت ف
 
 

 2005خالل فترة الدراسة / ئسط الظرئح الجئية السا د ( مت5الجدئ  )
Table(5): Means of environmental condition during period of study \ 2005 

 الف  
Seasons 

Readings  

 الرراءات

 المتئسط 4/23 4/10 3/28 3/15 3/2
Mean 

 الربيأ
Spring 

مْ الحرار    
Temp. C 

 

9.0 8.6 8.6 14.2 17.2 11.5 

 الرطئبة النسبية %
Hum.% 

69.8 71.3 56.3 52.2 59.9 61.8 

   الريال م/  
Win.m\h 

1.2 1.0 1.6 1.4 1.1 1.3 

ال يح 
 المبكر
Early 

Summer 

Readings  

 الرراءات

 المتئسط 6/27 6/14 6/1 5/19 5/6

مْ الحرار    
Temp. C 

 

15.1 20.0 22.4 25.5 27.5 22.1 

 الرطئبة النسبية %
Hum.% 

68.2 59.1 51.0 40.4 38.5 51.4 

  الريال م/   
Win.m\h 

1.1 1.3 1.2 0.5 0.5 1.0 

ال يح 
 المتخلر
Late 

Summer 

Readings  

 الرراءات

 المتئسط 8/31 8/18 8/5 7/23 7/10

مْ الحرار    
Temp. C 

 

28.14 31.44 32.00 32.08 28.73 30.47 

 الرطئبة النسبية %
Hum.% 

39.46 33.92 33.96 36.11 40.42 36.77 

  الريال م/   
Win.m\h 

1.70 0.65 1.15 1.90 1.09 1.29 
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FFECT OF QUEEN AGE AND BEE  POPULATION IN NUMBOR OF 

QUEEN CEEL BUILDING BY HONEY BEE ( Apis Mellifera L.)          

COLONIES UNDER SULAIMANIA GOVERNORATE CONDITION/IRAQ 
 
 
 

 
________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

 The study had been conducted in Bazian Horticulture Station belonged to Sulaimani 

governorate on hybrid honeybees Apis mellifera L. kept in Italian hives model. 

The results of queen age and honeybee population evaluation on queen cell 

numbor during spring season showed that the highest mean of pre –constructed 

cells was 11.73 cells for QA1BP10 treat(= one year queen age with ten frames 

population) . and the lowest was 2.46 cells for QA2BP10 treat (= two years queen 

age with ten frames population). While the highest mean of Post  constructed cells 

was 2.33 cells for QA1BP10 treat(= one year queen age with ten frames 

population). and the lowest was 0.06 cells for QA1BP5 treat (= one year queen age 

with five frames population). Results of early summer showed that the highest 

mean of pre – constructed cells was 127.93 cell for QA1BP10 treat. and the lowest 

was 21.53 cell  for QA2BP5 treat. while the highest mean of Post – constructed 

cells was 30.92 cell for QA1BP10 treat. and the lowest was 2.79 cells for 

QA2BP10 treatBut results of the late summer showed that the highest mean of pre- 

constructed cells was 7.59 cell for QA2BP10 treat. and the lowest was 2.46 cell for 

QA2BP5 treat. while the highest mean of post- constructed cells was 5.06 cells for 

QA2BP2 treat. and the lowest was 0.93 cell for QA2BP5 treat(two years queen age 

with five frames population) .  

Key words: Queen Age ,Bee Population , Pre and Post Constructed Cell  
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 9696ليللللللللة / ئزار  الزراعللللللللة السللللللللليمانيةتالكتال المللللللللرقممديريللللللللة الثللللللللرئ  النح(ت2004مجهللللللللئ  )
 ت11/10/2004بتاريخ
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،  رسللالة   Apis mellifera L. (Hymenoptera:Apidae) الحيللئي لطئا للح نحلل  العسلل 
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