
 Mesopotamia  J. of Agric.                  ISSN:2224-9796(Online)مجلـــة زراعـــــة الرافــدين                         
                       Vol.( 41 ) Suppl.( 1 )  2013                  ISSN: 1815-316X(Print)   3142(  4( الملحق) 14المجلد) 

 

 

 

 

  32 

 كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل3142تشرين الثاني 31-41وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 
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 Apis mellifera L.    العراق  الموصلالخريف تحت ظروف  فصل خالل / 

                  مزاحم أٌوب الصائغ                                           محمد خلٌل إبراهٌم
 لالموص جامعة - والغابات الزراعة كلٌة  
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  الخالصة

 فً لومختبر النح فً منحل 22/3123/ 28 – 42/9/3123خالل الفترة من  تجاربجمٌع ال أجرٌت 

طوائف هجٌن وال محلًالنحل العلى طوائف جامعة الموصل  – قسم وقاٌة النبات/ كلٌة الزراعة والغابات
 فً إطار نحل 90819ان اعلى متوسط للكثافة النحلٌة بلغ نتائجال أظهرتاالٌرانٌة .  ةقوقازٌال ساللةال نحل

  ) س ق ي ةالقوقازٌ قٌاسا بالساللة ( 21ك ـهم هجٌن كثافة عشرة اطارات )س ال محلًالنحل الساللة  معاملة
ك  ـهم س  فً معاملةإطار نحل  503:2اما بالنسبة للكثافة خمسة اطارات نحل فقد بلغ اعلى متوسط ( 21ك
 عام لحضنة الشغاالت متوسطاعلى  سجلو ، انتي سجم فيها ادوى متىسط   6 معاملة س ق ي كقٌاسا ب 6

،  21ك  س ق ي بٌنما ادنى متوسط سجل فً معاملة 3بوصة 86089 وانبانغ  21 ك ـهم لمعاملة س فً ا
س ق ي   فً معاملة 3بوصة 59022قٌاسا بـ  6ك ـهم س فً معاملة  3بوصة 72033فٌما سجل اعلى متوسط 

اعلى متوسط  6ك  ـهم س معاملة  عطتعامالت فقد ااما بالنسبة للمتوسط العام لحبوب اللقاح للم،  6ك 
اما فً المعامالت ، 3بوصة 230553أدنى متوسط التً سجل فٌها  6كس ق ي  قٌاسا بمعاملة 3بوصة 36055

ولكنها لم  3بوصة 6::380 اعهى متىسط  21ك ـهم س ذات كثافة نحلٌة عشرة اطارات فقد اعطت معاملة 
 رلعسل غٌلمساحة ا، أما بالنسبة للمتوسط العام  6ك  ـهم و س  21س ق ي كتختلف معنوٌا عن معاملتً 

اعلى متوسط  6ك  ـهم س  حسب الكثافة واعطت معاملة اعن بعضهلمعامالت فلم تختلف االناضج 
و  6ك س ق يقٌاسا بمعاملتً  3بوصة 478094اعلى متوسط  21ك ـهم س كما اعطت  3بوصة 2950776

اعلى  21ك ـهم س و  6ك  ـهم س اللتٌن سجل فٌهما ادنى المتوسطات كما اعطت معاملتً  21ك  س ق ي
3بوصة 45:0943متوسط عام لمساحة العسل الناضج 

س  بمعاملتًقٌاسا  التوالًعلى  3بوصة 75405:8و 
انمجمىع فقد نىسبت نهمتىسط انعاو نىزن انعكبر اسجهتا ادوى انمتىسطاث اما ب انهتيه 21س ق ي كو  6ك ق ي

غرام على التوالً قٌاسا  0499:و  40772اعلى المتوسطات  21س ق ي كو  6ك س ق ي اعطج معامهتي
. وقد سجلت جمٌع المتوسطات عند متوسط من درجة الحرارة  21ك ـهم س  و 6ك  ـهم س بمعاملتً 

 على التوالً .  54036و :3607والرطوبة النسبٌة 

ناضج ، العسل الناضج ، الكثافة نحلٌة ،حضنة شغاالت،حبوب لقاح، عسل غٌر ، ساللة النحل  كلمات دالة :
 وزن العكبر

 3124/  :/  8 تارٌخ قبول البحث   3124/  6/  29  تارٌخ تسلم البحث 
 

 المقدمة                                                            
من  تتألف  colony حشرة اجتماعٌة تعٌش بشكل مستعمرة او طائفة .Apis mellifera Lنحل العسل     

مجموعة من االفراد ٌطلق علٌها الشغاالت معها ملكة واحدة قد ٌوجد معها ذكور او قد تغٌب عنها ، ٌعٌشون 
فً خلٌة من صنع االنسان وهً ذات نشاط مستمر طوال العام  اوNatural nest معا فً عش طبٌعً 

(،لم ٌقتصر انتاج النحل على العسل فقط رغم انه المنتج االهم واالكثر شهرة 3114، مصطفىو)الصائغ 
ان لكل مادة من  (3121)الحسناوي ،اح وشمع النحل وسم النحل والعكبرفهناك الغذاء الملكً وحبوب اللق

 )البروبولٌس( التًالعكبر المواد السابقة دورا مهما فً دٌمومة حٌاة الطائفة وبقائها على قٌد الحٌاة ولعل مادة
 وحبوب اللقاح ومن المواد الصمغٌة األشجارومن قلف  األشجار المختلفة إفرازاتالنحل من  ٌجمعها 

والراتنجٌة التً تفرزها العدٌد من النباتات فً اماكن الجروح او حول البراعم الورقٌة الجدٌدة لتقٌها من 
الدقٌقة حٌث تعطً النحل وعشه نفس الحماٌة التً تعطٌها للنباتات )روت  هالمجهرٌ باألحٌاء اإلصابة

 ٌن حسب ساللة النحل وقوة اب( ان كمٌة العكبر التً ٌمكن جمعها من الخلٌة تت:::2) ذكر هالل .(8::2،

 
 البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً 
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 ملغم فً الرحلة الواحدة  21الطائفة والعوامل الجوٌة وتوفر مصدر العكبر وان الشغالة تستطٌع جمع حوالً 

، كما ان توفر الرحٌق وحبوب اللقاح وحاجة الخلٌة لهذه المادة دورا هاما فً الكمٌة المجموعة، وٌمكن ان 
( ، تجمع Krell ،2::7غراما ) 411- 21ٌصل متوسط كمٌة العكبر التً تجمع من المستعمرة سنوٌا بٌن 

والوسطى فً مدة  األمامٌة وأرجلهاالشغاالت السارحة العكبر فً سلة حبوب اللقاح باستخدام فكوكها العلوٌة 
استنتج الطباع  (.:311عٌانة والمزٌن، أبودقٌقة ، ثم تعود للطائفة للتخلص من الحمولة ) 71-26تتراوح من

دفئا من النهار، اي ما بٌن الساعة العاشرة صباحا  األكثرحصر فً الساعات ان فترة جمع العكبر تن (9::2)

ٌستخدم العكبر لتغطٌه الثقوب . حتى الثالثة بعد الظهر ، بٌنما ٌصعب جمعه من قبل النحل فً الطقس البارد
ور الشمعٌة فً سقوف الجح األقراصفً العش،وتضٌٌق مداخل الخالٌا ولصق االطارات الخشبٌة وفً تثبٌت 

وتحنٌط االشٌاء الغرٌبة التً  ةالسداسٌالتً ٌسكنها،وفً سد الفراغات بٌن العاسالت ،وفً تعقٌم العٌون 
(.  للعكبر الوان مختلفة حسب مصدره النباتً فمنه 3114ٌصعب على النحل اخراجها من الخلٌة )المغٌر،

 و Münstedt )وهو محب للدهونطعمه غالبا حرٌف واحٌانا مر األصفر والبنً والبنً الداكن واالخضر ،

Zygmunt،3112 و Sorkun، ٌتم جمع العكبر من الطوائف بطرق مختلفة منها التقلٌدٌة  (3112واخرون
باالضافة الى جمع القطع الصغٌرة من كل جزء من ، (Clay،3113)والبدائٌة كقشط االطارات والصنادٌق 

اخٌرا صممت مصائد بالستٌكٌة خاصة تجارٌة توضع فوق صندوق  (.Kosonocka،2::1) الخلٌةداخل 
،  (Krell،2::7 وIannuzzi،2::4 و Crane ،2::1) التربٌة من اجل انتاج عكبر نقً وبطرٌقة سهله

دوالر  40:310111011 ما قٌمتهطن سنوٌا  اي  :5الى  :::2وصل انتاج العكبر حسب احصائٌة عام 
جمع العكبر على مستوى القطر وتحت  آلٌاتا لعدم وجود دراسة عن . ونظر (Sampaio ،3111)سنوٌا 

الظروف البٌئٌة لمحافظة نٌنوى فقد اقترحت هذه الدراسة لبٌان امكانٌة توفٌر العكبر محلٌا باستخدام مصائد 
تجارٌا واالستفادة منه تجارٌا  العكبرامكانٌة انتاج  : بالستٌكٌة استوردت من تركٌا ، وتضمنت المحاور التالٌة

 عالقة الجمع بمختلف االنشطة الحٌوٌة لنحل العسل . ووطبٌا 

 
 مواد البحث وطرائقه

قسم وقاٌة النبات/ ومختبرات فً منحل  22/3123/ 28 – 42/9/3123خالل الفترة من  الدراسة تنفذ    

أجرٌت  منحل الكلٌة هو نحل محلً هجٌنالنحل المتواجد فً  ان.جامعة الموصل  – كلٌة الزراعة والغابات
أجل تثبٌت عمر  نت حدٌثة السن الدخالها الدراسة معملٌة التقسٌم للطوائف السابقة بهدف الحصول على ملكا

، توبعت التقاسٌم ادارٌا لحٌن خروج الملكات العذراوات وتم التاكد من سالمتها من  2/6/3123الملكة بتأرٌخ 
 3123 /31/6نواٌات التلقٌح اذ تلقحت جمٌع الملكات خالل الفترة ما بٌن ) أي عوق جسمانً ثم تركت فً

( . بعد التاكد من تلقٌح الملكات نقلت الطرود الى خالٌا كبٌرة للسماح بنمو الطوائف 21/7/3123لغاٌة 

لطوائف تم اختٌار او ،واٌصالها الى عشرة اطارات قبل البدء بالدراسة بهدف الموازنة ورفع الكثافة النحلٌة
 الهادئة والمتجانسة من حٌث اللون والنشاط الحٌوي كما تم شراء عشرة طوائف نحل قوقازي )ساللة اٌرانٌة(

لغرض دراسة هذه الساللة تحت ظروف مدٌنة الموصل ومقارنتها بالنحل المحلً الهجٌن وقابلٌتهما فً جمع 
جمٌع الطوائف أعمار ملكاتها اقل من سنة  واثر ذلك فً االنشطة الحٌوٌة للطوائف . )البروبولٌس(العكبر

ق جسمً وحضنتها ذات مظهر مندمج واحدة وهً ملكات نشطة متماثلة فً الحجم وخالٌة من أي عو
 21إطارات نحل و 6بهدف دراسة  تأثٌر عامل الكثافة النحلٌة ) والطوائف خالٌة من األمراض واألفات . ،

مستمرة للطوائف السابقة من خالل  للكثافة النحلٌة بصورة ٌةاطارات نحل ( تم اجراء عملٌة موازنة إدار
رفعها من الطوائف التً ٌفترض ان تدخل بإضافة اطارات حضنة أو نحل للطوائف التً تحتاج الى ذلك 

وقد تمت الدراسة بخمسة اطارات وتضاف الى الطوائف التً ٌفترض ان تدخل الدراسة بعشرة اطارات 
مساحة حضنة الشغاالت الكثافة النحلٌة و. وشملت الموازنة كل من  42/9/3123بتأرٌخ الموازنة فعلٌاً 

 59077-52077اطار نحل و  606اذ بلغت المتوسطات )ناضج الالناضج و غٌر  وحبوب اللقاح والعسل
(على التوالً فً الطوائف  ²بوصة 546-535077و ²بوصة 362-35:044و ²بوصة 24044-9044و ²بوصة

 21 ) المتوسطات فً الطوائف ذات عشرة اطارات كثافة نحلٌة كثافة نحلٌة بٌنما بلغتذات خمسة اطارات 
على  ( ²بوصة 863-85:044و ²بوصة 592-548077و ²بوصة 28-26و ²بوصة 63-62077اطار نحل و 

المعاملة االولى :  -اربعة معامالت مثلت كل منها بثالثة طوائف )مكررات( وهً كما ٌلً: أ ولتتكون التوالً
المعاملة الثانٌة : ثالثة  -( . ب6 ك  ـهم )س ثالثة طوائف نحل محلً هجٌن كثافتها النحلٌة خمسة إطارات 
ثالثة طوائف  الثالثة : المعاملة -(. ج21ك  ـهم طوائف نحل محلً هجٌن كثافتها النحلٌة عشرة إطارات )س 



 Mesopotamia  J. of Agric.                  ISSN:2224-9796(Online)مجلـــة زراعـــــة الرافــدين                         
                       Vol.( 41 ) Suppl.( 1 )  2013                  ISSN: 1815-316X(Print)   3142(  4( الملحق) 14المجلد) 

 

 

 

 

  34 

 كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل3142تشرين الثاني 31-41وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 

 المعاملة الرابعة: ثالثة طوائف نحل -(. د 5 ك )س ق يكثافتها النحلٌة خمسة إطارات  ٌةقوقازساللة نحل 

بٌنما تركت بقٌة الطوائف كاحتٌاط من كل  ( .21ك )س ق ي كثافتها النحلٌة عشرة إطارات ةقوقازٌ ساللة

نفذ برنامجاً لوقاٌة الطوائف من  ،حتمل للملكات اثناء الدراسةدان مساللة لرفد معامالت الدراسة فً حالة فق
مصائد الزنابٌر لمكافحة  استخدمتكما  ، Bayvaroalـباستخدام مبٌد الـ  3123/:/26بدءا من  آفة الفاروا

وفق تصمٌـم القطاعـات العشوائٌة الكاملة للتجارب  التجربةالزنابٌر المنتشرة بكثرة فً المنطقة . صممت 
 الحاسب، حللت النتائج بFactorial Completely Randomized Block Design (7*3*3*4)العاملٌة

نت روقو (.3121عنتر،) Statistical Analysis System  (SAS)برنامج  باستخدام  اإللكترونً
بٌانات محطة االنواء الجوٌة  تدأعتم% . 6المتوسطات باختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 عالقة جامعة الموصل ، لقٌاس درجة الحرارة والرطوبة النسبٌة لبٌان –كلٌة الزراعة والغابات التابعة ل
 ر ذلك فً النشاط الحٌويساللة النحل والكثافة النحلٌة فً جمع العكبر واث ها فًتاثٌرالظروف البٌئٌة و

الكثافة النحلٌة /إطار نحل.  -أ -:للمقارنة  أعتمدت الصفات التالٌةو فً منطقة الدراسةلطوائف نحل العسل 
العسل  -. هـ ²العسل غٌر الناضج بوصة-. د²بوصة /حبوب اللقاح-.ج ²بوصة/حضنة الشغاالت المقفلة -ب

انصائغ ،2:99،عبدهللا) ٌوم حسب طرٌقة 24كل القٌاسات اخذت  وقد. غرام/وزن العكبر -و .²بوصة/الناضج

فً مٌل النحل الى جمع العكبر تم  وتأثٌرهمامن اجل دراسة عالقة ساللة النحل والكثافة النحلٌة و. (3111،
بالستٌكٌة اسفل ت مصٌدة العكبر الووضع 3بوصة 7*8 بطول وعرضفً الغطاء الداخلً  عمل فتحة وسطٌة

تم رفع .ولغرض تحفٌز النحل على جمع العكبر ومنع دخول االمطار الى داخل الطوائف الغطاء الداخلً،
وزن جمع ومن اجل و ،اتالقراءاخذ ٌوم عند  24كل  ل المصٌدةااستبدتم . سم26الغطاء الخارجً بارتفاع 

   دهمجمالفً بمحتوٌاتها من العكبر  ٌةكٌالبالست وضع المصٌدة تم كمٌات العكبر التً جمعت فً كل معاملة
    .لمدة ٌومٌن من اجل سهولة ازالة العكبر ووزن الكمٌة المجموعةم( 6-)

                              
 
 العكبر  (د)،خالٌا التجربة  (ج)،تحوٌر الغطاء الداخلً ومصٌدة العكبر  )ب(،اطار القٌاس  (أ)( 2شكل )ال

Figure (1): (A) Measuring Frame , (B) Modification of hive iner cover and  Propolis trap   

    (C) Experintal hives , (D) Propolis                                                          

 
 النتائج والمناقشة

االنخفاض التدرٌجً فً الكثافة لنحلٌة فً جمٌع المعامالت ( 2بٌنت نتائج الجدول) الكثافة النحلية :-1

انخفاض مساحة الحضنه المرباة وموت وة ٌوبدرجات متفاوته بسبب التغٌر المستمر فً الظروف البٌئ
أعلى متوسط للكثافة النحلٌة فً جمٌع المعامالت عند القراءة  الشغاالت الكبٌرة فً السن بالتدرٌج اذ سجل

لموازنة انتٌجة %، وهً 38068ْم ورطوبة نسبٌة 43إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  3123/:/24بتارٌخ 
للطوائف التً  بالنسبة ، ـهم فً معاملة س ق ي و المعاملة س  إطار نحل 21إذ بلغ أعلى متوسط  لطوائفل

 60277فقد بلغ اعلى متوسط اطار نحل  6، اما بالنسبة للطوائف التً كثافتها كثافتها عشرة اطارات نحل 
على اغلب  21/ ك م هـس المعاملة وقد تفوقت ،  م هـس فً معاملة س ق ي و المعاملة  :/24بتارٌخ 

  :/37فٌما لم تختلف معنوٌا عن قراءة المعاملة بتارٌخ  28/22لغاٌة  :/24قراءات المعامالت للفترة من 
إطار نحل فً  50944% و سجل أدنى متوسط 6حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

ْم ورطوبة نسبٌة 2:047إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  28/22/3123بتارٌخ  21/ك معاملة س ق ي
على اغلب قراءات  6/ ك م هـس المعاملة قد تفوقت ف اطار 6لطوائف التً كثافتها ، اما ا%:7302

حسب   :/24فٌما لم تختلف معنوٌا عن قراءة المعاملة بتارٌخ  28/22لغاٌة  :/24المعامالت للفترة من 
 إطار نحل فً معاملة س ق ي 3% و سجل أدنى متوسط 6اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

وقد اظهر ، %:7302ْم ورطوبة نسبٌة 2:047متوسط درجة الحرارة إذ بلغ  28/22/3123بتارٌخ  5/ك 
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( 80694) 3123/:/24 التحلٌل االحصائً للمتوسط العام للقراءات التفوق المعنوي لمتوسط القراءة بتارٌخ

اطار نحل  5036اذ بلغ ادنى متوسط عام للقراءات . اطار نحل على جمٌع متوسطات القراءات المختلفة
 المعنوي التفوق اإلحصائً التحلٌل أظهر فقد،  المختلفة للمعامالت العام للمتوسط بالنسبة أما . 28/22بتارٌخ 
م س على المعاملة س ق ي كذلك تفوق المعاملة  نحل إطار 90819 البالغ بمتوسطها 21/ ك  م هـس  لمعاملة

( ان 3111ولقد وجد الصائغ ).  6/ كعلى المعاملة س ق ي نحل إطار 503:2 البالغ بمتوسطها 6/ ك  هـ
 409كثافة  واقل:::5/6/2اطار نحل فً  2509اعلى كثافة نحلٌة وصلت الٌها الطوائف فً محافظة نٌنوى 

ونستنتج من ذلك حصول انخفاض فً الكثافة النحلٌة خالل موسم الخرٌف مما . :::3/22/2اطار نحل فً 

ادى الى انهٌار الطوائف فً منطقة الدراسة والسبب فً ذلك هو االجهاد الحاصل من عملٌة جمع العكبر 
وف البٌئة رالتحوٌر الحاصل فً الغطاء الداخلً والتعرٌض المستمر للظ بسببنتٌجة التحفٌز لعملٌة الجمع 

حٌث تستلزم عملٌة التً لها القابلٌة على جمع العكبر اكثر من مثٌالتها  اإلٌرانٌةخاصة فً الطوائف السائدة 
  . (:311والمزٌن،)ابو عٌانة  دقٌقة 71-26منالجمع فً الرحلة الواحدة 

 

       النحلٌة خاللفً الكثافة  التداخل بٌن الساللة وكثافة النحل وطرٌقة جمع العكبر تأثٌر( :  2الجدول ) 

 . 3123 / الخرٌففصل 
Table (1): Effect of interaction between the strain and bee poulation , methode of 

propolis collection in the bee population during Autmn/2012            

 Treatments المعامالت           

 Readings Date ofالقراءاتتارٌخ 

 المتوسط     S L H م هـس    S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -   21كP 10 -    6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 5.166  g 10  a            5.166  g   10  a              7.583  a 

37/: 4.75  h-i 9.75 a-b       5  g-h      9.916 a      7.354 b  

:/21 4   j        8.5   c          4.583   I  9.5    b       6.646  c  

33/21 3.25 l-m  7.333 d        4   J         8.333 c       5.729 d   

5/22 2.916  m 6.166  f        3.666 j-k 7.666  d      5.104  e   

28/22 2   n        4.833 g-I     3.333 k-l 6.833  e      4.250  f  

  Mean     d 7.764   b 4.291   c 8.708  a 6.111  3.680     المتوسط 
   . % 6 احتمال متعدد الحدود عند مستوىال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن العمودٌا وافقٌا االرقام التً تحمل احرفا متشابهة 

Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5% . 

أن هناك تجانساً  ( الخاص بحضنة الشغاالت3نتائج الجدول ) تبٌن :حضنة الشغاالت  مساحة -1
كذلك فً  م هـس و     س ق ي / 21متقارباً فً مساحة الحضنة المرباة فً طوائف معامالت ك 

( 5:044و  56( و )66044و  66077اذ بلغ المتوسط على التوالً ) م هـس س ق ي و  /6ت ك معامال
%، وهً نتٌجة 38068ْم ورطوبة نسبٌة 43إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  3123/:/24بتارٌخ  3بوصة

صول ، ومع تقدم الموسم وتحسن الظروف البٌئٌة وتوفر المصادر الغذائٌة ٌالحظ حللموازنة الطوائف
فً معاملة  33/21/3123زٌادة مطردة فً مساحة الحضنة لٌسجل أعلى المتوسطات عند القراءة بتارٌخ 

والتً تفوقت على  3( بوصة8:044) 6/ ك م هـس كذلك المعاملة  3( بوصة215) 21/ك  م هـس 

أدنى ، إذ أن %53034ْم ورطوبة نسبٌة :3503إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  5ملة س ق ي / ك المعا

إذ بلغ متوسط درجة  21/3123/:بتارٌخ 3( بوصة :5والبالغ ) 21متوسط سجل فً معاملة س ق ي / ك
بتارٌخ  3( بوصة49والبالغ ) 6كوالمعاملة س ق ي/  %، 44053ْم ورطوبة نسبٌة 39075الحرارة 
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للمتوسط العام ، أما بالنسبة %3:046ْم ورطوبة نسبٌة 3:053إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  3123/:/37
معنوٌا على جمٌع  3( بوصة950774)اذ بلغ  33/21/3123 للقراءات فقد تفوق متوسط القراءة بتارٌخ

توسط درجة الحرارة معند  3بوصة 88اذ بلغ المتوسط  5/22باستثناء القراءة بتارٌخ  القراءات األخرى
وان أدنى متوسط عام سجل  ،على التوالً % 75084و %53034ورطوبة نسبٌة  مْ 31049و مْ :3503
ظهر التحلٌل  قدللمتوسط العام لحضنة الشغاالت فل، أما بالنسبة 3( بوصة6105:9والبالغ ) :/37بتارٌخ 

عند   21س ق ي/ كعلى  21ك م هـس فلقد تفوقت المعاملة معنوٌة بٌن المعامالت فروق اإلحصائً 
وقد تفوق 21/ ك م هـس فً معاملة  3بوصة 86089% ، وأن أعلى متوسط بلغ 6مستوى احتمال 

بٌنما لم ٌجد  . 3بوصة 72033اذ بلغ  6على المعاملة س ق ي / ك  6ك/  م هـس المتوسط العام للمعاملة 
اذ بلغ المتوسط العام لحضنة الشغاالت  6/ك م هـس والمعاملة  21فرق معنوي بٌن المعاملة س ق ي /ك

اعلى فً فصل الخرٌف ان ( 3114) مصطفى وجدوعلى التوالً.  3بوصة 72033و3بوصة 76027
 للموقع نفسه 3بوصة 2807وادنى متوسط فً خبات 3بوصة 9902 بلغ متوسط لمساحة حضنة الشغاالت

  .( ان مساحة الحضنة المرباة ارتبطت مع كمٌة حبوب اللقاح المجموعة :311) Prelipceanوذكر ،

 
مساحة حضنة الشغاالت فً التداخل بٌن الساللة وكثافة النحل وطرٌقة جمع العكبر تأثٌر( :  3الجدول ) 

 3123 / فصل الخرٌف خالل
Table (2): Effect of interaction between the strain and bee poulation , methode 

of propolis collection in the worker brood area during Autmn/2012              
 Treatmentsالمعامالت              

  Readings Date ofالقراءاتتارٌخ 

 المتوسط       S L H م هـس    S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -  21كP 10 -  6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 45   f-g   55.66  d-g 49.33  e-g 55.33 d-g  51.33  b 

37/: 38   g       57.66  d-g 50  d-g     56.33 d-g 50.50  b 

:/21 39.66  g   49  e-g      55.33 d-g 66  c-g        52.50  b 

33/21 66.66 c-g  88.66  a-c  79.33 a-d 104   a        84.66  a 

5/22 59.33d-g  79.33 a-d  73.66 b-f 95.66a-b    77  a 

28/22 40   g      60.66c-g   59.66d-g 77.33 a-e    59.41  b 

 Mean 48.11 c   65.16  b    61.22  b 75.78  a      62.568    المتوسط
 .%  6احتمال  احرفا متشابهة عمودٌا وافقٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوىاالرقام التً تحمل  

Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5%  

( أن المساحات المسجلة من حبوب اللقاح فً المعامالت 4تبٌن نتائج الجدول ) مساحة حبوب اللقاح: -1
ق س ، باستثناء معاملة 3123/:/24المختلفة كانت متجانسة تقرٌباً فً أغلب المعامالت عند القراءة بتارٌخ 

، وٌالحظ بدء االرتفاع التدرٌجً لمساحات حبوب  3بوصة 8044التً سجل فٌها متوسط ومقداره   6كي /

اللقاح المخزنة داخل العٌون السداسٌة بتقدم الموسم وزٌادة مساحة حضنة الشغاالت األمر الذي دفع الشغاالت 
 3123/:/37لجمع المزٌد من حبوب اللقاح ، إذ انحصرت أعلى المساحات وكمٌات الجمع فً الفترة من 

والتً  21كس ق ي /فً معاملة  33/21بتارٌخ  3بوصة 5:077ل أعلى متوسط إذ سج 5/22/3123ولغاٌة 
فً المعامالت  وارتبطت هذه المساحات بمساحة الحضنة المرباة 21/ ك ـهم س  ةمعاملتفوقت معنوٌاً على 

المختلفة و الكثافة النحلٌة و الظروف البٌئٌة المثالٌة التً توفر ظروفاً مناسبة لجمع اكبر كمٌات من حبوب 
، ثم انخفضت %53034ورطوبة نسبٌة ْم :3503جة الحرارة عند القراءة أعاله متوسط در بلغاللقاح ، إذ 

التحفٌز لجمعه نتٌجة العكبر نتٌجة  عالنحل بجمبسبب انشغال المساحات المجموعة بعد القراءة أعاله ،
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غٌاب بعض األزهار األمر بسبب تغٌر الظروف البٌئٌة المحٌطة و ف البٌئٌة السائدة كذلكورالتعرٌض للظ
نوعاً ما نشاط الملكات فٌنخفض نشاطها فً وضع البٌض فتقل مساحة الحضنة وبالتالً ٌقل الطلب  الذي ٌحد

التً انخفضت فٌها  28/22/3123و  5/22ا ٌالحظ من نتائج الجدول وللقراءتٌن على حبوب اللقاح ، وهذا م
فً نهاٌة الموسم بتارٌخ  3بوصة 36077أعلى متوسط  21/ كس م هـ معاملة  سجلتمساحات الحضنة ، وقد 

إذ  3بوصة 33044اذ سجلت متوسط قدره  6/ كس م هـ ملة المعاولكنها لم تختلف معنوٌاً عن  28/22/3123
والذي  3بوصة 4044أدنى متوسط  وقد بلغ ،%:7302ْم ورطوبة نسبٌة 2:047متوسط درجة الحرارة بلغ 

، أما بالنسبة للمتوسط العام للقراءات فقد سجل أعلى  22/3123/ 28بتارٌخ  6س ق ي / كسجل فً  معاملة 
والتً تفوقت معنوٌا على جمٌع قراءات  3( بوصة470356) 33/21/3123 متوسط عند القراءة بتارٌخ

، اما بالنسبة للمتوسط العام 3بوصة230524والبالغ  21/:الموسم ، اذ سجل ادنى متوسط عام بتارٌخ 
، وأن أعلى 3بوصة 230553معنوٌاً بتسجٌلها أدنى متوسط  6للمعامالت فقد اختلفت معاملة س ق ي /ك

والتً لم تختلف معنوٌا عن كل من المعامالت س  3ةبوص6::380 21/كس م هـ متوسط سجل فً معاملة 
، إن النتائج أعاله جاءت متجانسة مع صفتً الكثافة النحلٌة وحضنة  6/ كس م هـ والمعاملة  21ق ي /ك

وٌعتبر موسم الخرٌف  ، بالمرتبة األولى ساللة النحل المحلً الهجٌنالشغاالت والتً أظهرت تفوق معاملة 
 موسم فقٌرا بالنسبة لطوائف نحل العسل من حٌث توفر حبوب اللقاح وتاثٌرها الكبٌر فً تربٌة الحضنة

( بانخفاض كمٌات حبوب اللقاح التً 3111وٌمكن القول بان هذه النتائج جائت متفقة مع ما ذكره الصائغ ).
( ان جمع حبوب اللقاح 3116واخرون ) Jevticواكد ،22/ 3ولغاٌة :/22فً الفترة من  تجمعها الطوائف

 .واستهالكها ٌرتبط بقوة الطائفة 
 

 خاللمساحة حبوب اللقاح فً  التداخل بٌن الساللة وكثافة النحل وطرٌقة جمع العكبرتاثٌر ( ;  4انجدول ) 
 3123 / فصل الخرٌف

Table (3): Effect of interaction between the strain and bee poulation , methode 

of propolis collection in the pollen area during Autmn/2012           

 Treatmentsالمعامالت           

  Readings Date ofالقراءاتتارٌخ 

 المتوسط       S L H س م هـ   S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -  21كP 10 -  6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 7.33 c-d   23.66 a-d 13  b-d      21.66 a-d 16.413b-c   

37/: 11.66 b-d 27.66 a-d 29  a-d      38.66 a-b 26.745 a-b 

:/21 9  b-d      12.33 b-d 12.66b-d   15.66 b-d 12.413  c    

33/21 30.33 a-d 49.66  a 32.66 a-d 32.33 a-d 36.245  a    

5/22 13 b-d      31.33 a-d 26.33 a-d 34  a-c     26.165a-b   

28/22 3.33 d     8  c-d         22.33 a-d 25.66 a-d 14.83 b-c    

  Mean  b 25.44  a 22.663  a 27.995 a 22.135 12.442     المتوسط 
 .%  6االرقام التً تحمل احرفا متشابهة عمودٌا وافقٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال  

 Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5%  

عند القراءة ( انخفاض الخزٌن الغذائً من العسل 5تبٌن نتائج الجدول ) : الغير ناضج مساحة العسل -2
، و ٌعزى ذلك إلى االستهالك المستمر فً جمٌع الطوائف وبدرجات  28/22ولغاٌة  :/37بتارٌخ 

متفاوتة حسب مساحة الحضنة المرباة فً المعامالت المختلفة وقلة الوارد من الرحٌق الذي غالباً ما 
كمٌات كبٌرة من  تهلكالتً تسعملٌات جمع العكبر وكذلك ٌستخدم فً االستهالك المباشر فً التغذٌة ، 

بالنسبة  ، اما3123/:/24وأن أعلى متوسط سجل عند القراءة بتارٌخ  (:::2الل،)هالعسل حسب 
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 3( بوصة45:0941) 3123/:/24للمتوسط العام للقراءات فقد تفوق المتوسط العام للقراءة بتارٌخ 
 فاذا لم ٌختل :/37ءة بتارٌخ راباستثناء المتوسط العام للقمعنوٌا على جمٌع المتوسطات خالل الموسم 

، أما بالنسبة للمتوسط العام 28/22بتارٌخ  3بوصة285044عام للقراءة بلغ أدنى متوسط و،معنوٌا 

للمعامالت المختلفة فلم ٌظهر التحلٌل اإلحصائً وجود فروقا معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة إذ سجل 
تً سجل فٌها ال 21س ق ي /كقٌاسا بمعاملة  21/ كس م هـ  فً معاملة 3بوصة 478094أعلى متوسط 

، اما بالنسبة للطوائف التً كثافتها خمسة اطارات لم ٌظهر فٌها التحلٌل  3بوصة4480:53متوسط 
فً  3بوصة 2950776اإلحصائً وجود فروقا معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة إذ سجل أعلى متوسط 

إذ بلغ  3بوصة2930829التً سجل فٌها متوسط  6قٌاسا بمعاملة س ق ي /ك 6/ كس م هـ معاملة 
( إن إنتاج العسل :311)علوان % ، أكد 54036ْم ورطوبة نسبٌة :3607المتوسط العام لدرجة الحرارة 

ٌرتبط بعدة عوامل منها نوع الساللة وعمر الملكة واألساسات الشمعٌة المستخدمة ووفرة المراعً 
 المدرة للرحٌق .

غٌر الناضج  مساحة العسلفً  النحل وطرٌقة جمع العكبرالتداخل بٌن الساللة وكثافة  تأثٌر( :  5الجدول ) 
 3123 / فصل الخرٌف خالل

Table (4): Effect of interaction between the strain, bee poulation and methode      

                of propolis collection in the immature honey area during Autmn/2012         

 Treatmentsالمعامالت           

 Readings Date ofالقراءاتتارٌخ 

 المتوسط     S L H س م هـ   S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -  21كP 10 -  6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 242.33e-g 434.66a-b 247 d-g 475.33 a 349.830  a 

37/: 226.66f-h 431 a-b 231 e-h 473  a 340.415 a 

:/21 210.33f-i 345.33b-d 211 f-i 389 a-c 288.915 b 

33/21 177 g-j 312 c-f 172.66g-j 331.66 c-e 248.33b-c 

5/22 135.66h-j 272.33d-g 135.33h-j 288.33d-f 207.913c-d 

28/22 104.33  j 232.33e-h 111i-j 249.66d-g 174.33 d 

 Mean    182.718 b 337.942  a 184.665 b 367.83  a 268.289 المتوسط
 % 6االرقام التً تحمل احرفا متشابهة عمودٌا وافقٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

( انخفاض الخزٌن الغذائً من العسل عند القراءة بتارٌخ 6تبٌن نتائج الجدول ) : الناضج مساحة العسل -3
، و ٌعزى ذلك إلى االستهالك المستمر فً جمٌع الطوائف وبدرجات متفاوتة  28/22ولغاٌة  :/37

حسب مساحة الحضنة المرباة فً المعامالت المختلفة وقلة الوارد من الرحٌق الذي غالباً ما ٌستخدم فً 
كمٌات كبٌرة من العسل  هلككذلك عملٌات جمع العكبر التً تستاالستهالك المباشر فً التغذٌة ، و

، اما بالنسبة للمتوسط 3123/:/24( وأن أعلى متوسط سجل عند القراءة بتارٌخ :::2ل،حسب)هال
3( بوصة687019) 3123/:/24العام للقراءات فقد تفوق المتوسط العام للقراءة بتارٌخ 

معنوٌا على  
، أما بالنسبة 28/22بتارٌخ  3بوصة4:6044جمٌع المتوسطات خالل الموسم ،اذ بلغ أدنى متوسط 

سط العام للمعامالت المختلفة فلم ٌظهر التحلٌل اإلحصائً وجود فروقا معنوٌة بٌن المعامالت للمتو
قٌاسا بمعاملة س ق ي  21/ كس م هـ فً معاملة  3بوصة 75405:8المختلفة إذ سجل أعلى متوسط 

، اما بالنسبة للطوائف التً كثافتها خمسة اطارات لم  3بوصة751033التً سجل فٌها متوسط  21/ك

ٌظهر فٌها التحلٌل اإلحصائً وجود فروقا معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة إذ سجل أعلى متوسط 
التً سجل فٌها متوسط  6قٌاسا بمعاملة س ق ي /ك 6/ كس م هـ فً معاملة  3بوصة 45:0943
إن إنتاج ،% 54036ْم ورطوبة نسبٌة :3607الحرارة  إذ بلغ المتوسط العام لدرجة 3بوصة44705:8
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العسل من قبل طوائف النحل هو حصٌلة الجهد الذي تبذله الشغاالت فً مواسم فٌض العسل فً الحقول 
الزراعٌة والمرتبطة أساساً بالعوامل البٌئٌة المثالٌة تعكس تنوعا فً األزهار ٌمكن للنحل أن ٌختار منها 

ائٌة وخزنها داخل األقراص الشمعٌة واالستفادة منها فً مواسم الجدب والشتاء ما ٌفً احتٌاجاته الغذ
( بوجود ارتباط معنوي 2000)الصائغوٌمكن القول أن هذه النتائج جاءت متفقة مع ما ذكره  الطوٌل،

 . موجب بٌن العسل الناضج والكثافة النحلٌة ومتوسط درجة الحرارة
 
 خاللالناضج  مساحة العسلفً  الساللة وكثافة النحل وطرٌقة جمع العكبرالتداخل بٌن  تأثٌر( ;  6 ) الجدول

 3123 / فصل الخرٌف
Table (5): Effect of interaction between the strain and bee poulation , methode 

          of propolis collection in the mature honey area during Autmn/2012 

 Treatmentsالمعامالت           

 Readings Date of القراءاتتارٌخ 

 المتوسط S L H     س م هـ   S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -  21كP 10 -  6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 410.66f 739  a 416.33 f 738.33 a 576.08 a 

37/: 390  f 708 a-b 403 f 714.33a-b 553.833a-b 

:/21 357.33 f-h 669 a-c 383.33f-g 679.66a-c 522.33 b 

33/21 326 f-j 631.33b-d 338 f-i 609.33c-e 476.165 c 

5/22 290.33h-g 571.66d-e 295.33g-j 568 d-e 431.33 d 

28/22 244.66 j 522.33 e 263 i-j 551.33d-e 395.33 d 

Mean  336.497b 640.22a 349.832b 643.497a 492.511         المتوسط 
 % 6االرقام التً تحمل احرفا متشابهة عمودٌا وافقٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5%  

وزن العكبر أن هناك تجانساً متقارباً فً  بوزن العكبر( الخاص 7تبٌن نتائج الجدول ) وزن العكبر :-1
وٌالحظ بدء االرتفاع  :/37و 3123/:/24عند القراءة بتارٌخ  تقرٌبا معامالتالطوائف جمٌع فً المجموع 

، إذ انحصرت  العكبربتقدم الموسم األمر الذي دفع الشغاالت لجمع المزٌد من  للكمٌات المجموعةالتدرٌجً 
 للقراءة إذ سجل أعلى متوسط 28/22/3123ولغاٌة  33/21/3123فً الفترة من  ةعوجممكمٌات الالأعلى 

جمٌع القراءات باستثناء  والتً تفوقت معنوٌاً على 21ي /ك س قفً معاملة  5/22بتارٌخ  3بوصة 360177
ورطوبة نسبٌة ْم 2:047و مْ 31049إذ بلغ متوسط درجة الحرارة  ة نفسهامعامللل 28/22القراءة بتارٌخ 

هذه الكمٌات المجموعة فً تحسن الظروف الجوٌة و وقلة وارتبطت ،على التوالً  %:7302و 75084%

المختلفة وهذا ٌتفق مع ما فً المعامالت  الوارد من الرحٌق وحبوب اللقاح اذ انشغل النحل بجمع العكبر
( أن جمع العكبر ٌكون أكثر انتظاما فً أواخر الصٌف وأوائل الخرٌف نتٌجة للتغٌر 2:67) Myer افترضه

الموسمً فً سلوك سروح النحل ولٌس نتٌجة للتغٌرات المناخٌة أو الحاجة إلى إعداد الطائفة لفصل الشتاء 
(Ghisalberti  ،2:8:.) ٌجة تتفوق النحل القوقازي بجمع العكبر على النحل المحلً الهجٌن وذك ن

 Apisالنحل القوقازي بأن  (3114)وهذا جاء مطابق لما ذكره الصائغ ومصطفى  الختالف السالالت

mellifera caucasica وقد اظهر التحلٌل االحصائً  .معروف بمٌله لجمع كمٌات كبٌرة من العكبر
( غرام على 240777اذ بلغ ) 5/22/3123لمتوسط القراءة بتارٌخ للمتوسط العام للقراءات التفوق المعنوي 

بلغ ادنى و(. 240327اذ بلغ ) 28/22جمٌع متوسطات القراءات المختلفة باستثناء متوسط القراءة بتارٌخ 
فً تلك الفترة من  وذلك نتٌجة الرتفاع درجات الحرارة :/24بتارٌخ  غرام 10278متوسط عام للقراءات 
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، فقد أظهر التحلٌل اإلحصائً التفوق المعنوي لمعاملة . أما بالنسبة للمتوسط العام للمعامالت المختلفة  السنة
بٌنما لم ٌوجد فروق معنوٌة بٌن  21/كس م هـ على المعاملة  غرام 0499:بمتوسطها البالغ  21/ ك ي قس 

جد بان افضم وقج نجمع انعكبر في عمان و( 3119)واخرون  Faresوفً دراسا اجراها  المعامالت الباقٌة

لٌة النكستروث فً موقع تحوٌر فً الجزء الجانبً من خالعند  غم 26088وان اعلى كمٌة بلغت  اب في شهر

ر تحت ظروف مدٌنة الموصل بنستنتج من هذا بأن افضل وقت لجمع العك .شجار البلوط الكثٌفةمزروع با
من ان جمع  (:311)خالل شهري تشرٌن االول وتشرٌن الثانً وهذا ٌتفق مع ماذكره ابوعٌانه والمزٌن 

 بر ٌتم خالل شهري تشرٌن االول وتشرٌن الثانً فً مصر .كالع

 
معاملة  غرام / فً وزن العكبر التداخل بٌن الساللة وكثافة النحل وطرٌقة جمع العكبر( : تاثٌر  7الجدول ) 

 .3123 / فصل الخرٌف خالل
Table (6): Effect of interaction between the strain and bee poulation,methode of         

propolis collection in the propolis weight in grams/treatment during  Autmn/2012.  

المعامالت           
Treatments 

 Readings تارٌخ القراءات
Date of 

 المتوسط     S L H س م هـ   S C I س ق ي

Mean  6كP 5 -  21كP 10 -  6كP 5 -  21كP 10 - 

24/: 0.133 d 0.333c-d 0.100 d 0.100 d 0.167 b 

37/: 0.566c-d 0.966c-d 0.100 d 0.266c-d 0.475 b 

:/21 0.866c-d 2.166c-d 0.333c-d  0.566c-d  0.983 b 

33/21 1.100c-d  4.166b-d 0.833c-d  1.600c-d 1.925 b 

5/22 8.733b-d 25.066 a 7.133b-d 13.733 b 13.666 a 

28/22 10.566b-c  23.633 a 6.133b-d 12.533 b 13.216 a 

Mean      المتوسط  3.661 b 9.388 a 2.439 b 4.800 b 5.072 
 % 6االرقام التً تحمل احرفا متشابهة عمودٌا وافقٌا ال تختلف معنوٌا عند مستوى احتمال 

Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5%  

 

 3123 / فترة الدراسةالسائدة خالل درجات الحرارة والرطوبة النسبٌة متوسط ( 8) لجدولا

Table (7) : Means of Temperature  and Humidity during study period / 2012 

 الجوٌةالظروف 

Environmental 

condition 

 Readings Date of   القراءاتتارٌخ 

24/: 37/: :/21 33/21 5/22 28/22 Mean   
 المتوسط

 مْ  الحرارة درجات
Temperature  32.039 29.423 28.642 24.285 20.381 19.362 25.69 

 الرطوبة النسبٌة
%Humidity    

27.577 29.346 33.423 42.231 64.731 62.192 

43.25 
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EFFECT OF STRAIN AND BEE POPULATION  AND METHOD OF PROPOLIS 

COLLECTING IN SOME BIOLOGICAL CHARACTERS OF  HONEY BEE 

COLONIES APIS MELLIFERA L. DURING THE AUTUMN  SEASON UNDER 

MOSUL PROVINCE / IRAQ 

Muzahim A. Elsaiegh                                         Mohammed K. Ibrahim 

(Plant Protection Dept. College of Agric . & Forestry Mosul University / Iraq) 

 

ABSTRACT 

       All studies were conducted during the period from 31/8/2012 - 17/11/2012 in 

the bee apiary and bees lab of Plant Protection Department / college of Agriculture 

and Forestry - University of Mosul on the hybrid local bee colonies and Iranian 

Caucasian bee colonies. The results showed that the highest mean of bee population  

reached 8.708 bee frame in the treatment of alocal hybrid strain  10 frame 

population ( S L H P - 10 ) compared with the Caucasian strain (S C I P 10) but in 

the population of Five bee Frames the highest mean was 4.291 frame in S L H P 5  

treatment compared to S C I P 5 treatment which recorded the lowest mean.The S L 

H P 10 recorded the highest mean of worker brood which was 75.78 sq. inches 

compared with the lowest mean recorded in S C I P 10 treatment , but in the 

treatment of S C I P 10the highest mean was 61.22 sq.  inches in the S L H P 5 

treatment compared with 48.11 sq. inches in the S C I P 5  treatment, about of the 

pollen area, The S L H P 5 gave the higest mean 25.44sq.  inches in compared to the 

S C I P 5 treatment which recorded the lowest mean 12.442sq. inches but for the 

treatment of 10 frame population, S L H P 10 treatment gave the highest mean of 

27.995sq. inches which did not differ significantly from S C I P 10 and S L H P 5 

treatments.  About unsealed honey area there were no differences between 

treatments, but S L H P 5 gave  the highest mean 184.665 sq. inches, also S L H P 

10 treatment gave  the highest mean  367.83sq. inches  compared with S C I P 5 and 

S C I P 10, which they recorded the lowest mean, also the above treatment gave  the 

highest mean of sealed honey area 349.882 and 643.497 sq. inches respectively 

compared with S C I P 5 and S C I P 10. Highest mean of propolis recorded in S C I 

P 5 and S C I P 10   3.661 and 9.388 gm. respectively compared, With the lowest 

mean which recorded in S L H P 5 and S L H P 10 . All the above means were 

recorded under ambient temperature and  relative humidity of 25.69ºC and 43.25%, 

respectively. 

Key words: Strain bees, Bee population  , Worker brood, Pollen, Honey immature, 

Mature honey, Propolis weight 
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                                                   مصادرال

ابداع .ودواء ( . منتجات نحل العسل غذاء  :311ابو عٌانة ، رمزي عبد الرحٌم وجمال على المزٌن )

 القاهرة . ،جمهورٌة مصر العربٌة،والنشرلالعالم 
    .طباعةلل ،العربٌةالطبعة الثانٌة.و دواء شاف عسل النحل غذاء كاف(.3121منتصر صباح )الحسناوي،

    النشاط فً ( . تأثٌر طرق مختلفة من التشتٌة و بعض العوامل البٌئٌة 2000الصائغ ، مزاحم أٌوب )
 -  والغاباتالزراعة  ،كلٌة أطروحة دكتوراه. L. Apis melliferaالحٌوي لطوائف نحل العسل

 جامعة الموصل ، العراق .
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 0 اربٌل.مطبعة الزراعة ،.الى تربٌة النحل  المدخل (31140) ىالصائغ ، مزاحم اٌوب وعبدالرحٌم مصطف
FAO         

 الكتبمنشورات جامعة حلب ، مدٌرٌة .( . تربٌة النحل ودودة القز 3114المغٌر ، عصام عبد السالم )

 . الجامعٌةوالمطبوعات 

انىالياث ، A.I. Root شركت ( .موسوعة نحل العسل . ترجمة درٌد نواٌا ،1991روت ،اموس اٌفٌس )

 0 ص 552انمتحدة االمريكيت ، 

،  25 -24 ( :1) 1مجلة النحال العربً ( . البروبولٌس المضاد الحٌوي الطبٌعً ،  1991طباع ، ماهر ) 

 كانون الثانً ، لبنان .
( . تأثٌر التغذٌة ببعض المواد الغنٌة بالبروتٌن على نشاط نحل العسل، رسالة   2:99، مزاحم أٌوب )  عبدهللا

            الموصل،العراق . جامعة  -ماجستٌر ،كلٌة الزراعة و الغابات 
بالجمهورٌة  والتقنٌة لنحل العسل فً حضرموت( . دراسة الكفاءة اإلنتاجٌة :311علوان ، عبدهللا سالم )

 .5:ص.السعودٌة العربٌة   المملكة –ابها –المؤتمر الدولً السادس التحاد النحالٌن العرب  .الٌمنٌة
 ثٌر للطباعةالدار ابن اSAS ( . التحلٌل االحصائً فً البحث العلمً وبرنامج ،3121عنتر ، سالم حمادي )

 والنشر ، جامعة الموصل .
 النشاط الحٌوي تأثٌر بعض المواقع الجغرافٌة ضمن محافظة اربٌل فً (.3114مصطفى،عبدالرحٌم عمر)

      ، العراق .اربٌل  / الدٌن جامعة صالح –كلٌة الزراعة ، رسالة ماجستٌر ، لطوائف نحل العسل 

 11: (11) 1العربً،مجلة النحال . ( .البروبولٌس صمغ النحل السحري  :::2هالل ، رمضان مصري ) 
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