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ساجت
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تاريخ القبول2020/06/12 :

الممخص
نظ اًر ألىمية منتجات النحؿ المختمفة لإلنساف جاء ىذا البحث لتبياف تأثير استعماؿ تراكيز مختمفة مف
مستخمص الزنجبيؿ في بعض الجوانب الحياتية لممكات نحؿ العسؿ الممقحة اصطناعيا" ،إذ بينت النتائج
أف استعماؿ مستخمص الزنجبيؿ لو تأثير معنوي في نشاط وحيوية النحؿ ،وقدرتو عمى إنتاج الحضنة
والعسؿ وحبوب المقاح ،وبخاصة عند المعاممة ( T6التغذية عمى حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ+ 1
حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ )3إذ لوحظت زيادة معنوية واضحة في مساحة العسؿ والحضنة
وحبوب المقاح بمغت  12180، 8072و 9617إنش مربع عمى التوالي ،فضلً عف زيادة معنوية لمعمر
اإلنتاجي لمممكات بمغت  138.3يوماً.
الكمماتالمفتاحية  :الزنجبيؿ ،ممكات نحؿ العسؿ ،تمقيح اصطناعي ،العمر اإلنتاجي.
المقدمة :
يستخدـ نحؿ العسؿ ( )Apis melliferaعمى نطاؽ واسع بواسطة اإلنساف (الصائغ ،)2015 ،ويشمؿ العديد مف السلالت منتشرة في
مختمؼ انحاء العالـ ومنطقة وجوده متسعة األرجاء ،وموجود في كؿ مف قارة أفريقيا وأوروبا ،والشرؽ األوسط ( AL-Ghamdi,
 )2005ومتوطف في إسكندنافيا إلى رأس الرجاء الصالح ،ومف داكار عمى الساحؿ الغربي ألفريقيا إلى األوراؿ ،ومف حوض البحر
المتوسط إلى الحدود الشرقية إليراف والسعودية (ابو سبعة .)2003 ،يعطى النحؿ الموجود في كؿ ىذه المناطؽ ىجف خصبة ،عند
حدوث تيجيف ،ألنيا تتبع لنفس النوع (صالح .)2015 ،وفوائد النحؿ كثيرة منيا العسؿ وحلوتو والغذاء الممكي وفائدتو فضل عف
الفائدة الكبر وىي أنو يشكؿ  %80مف الحشرات الممقحة لمنباتات محققاً زيادة في اإلنتاج كماً ونوعاً حسب نوع النبات أو المحصوؿ
ومساىماً بشكؿ فعاؿ في الحفاظ عمى التنوع الحيوي الزراعي و ديمومتو (  .)Chen et al., 2000فقد دلت اإلحصائيات عمى أف
الدخؿ الذي يقدمو النحؿ لمالؾ األرض يفوؽ  8-7مرات الدخؿ الذي يستفيده النحاؿ مما ينتجو النحؿ مف عسؿ وشمع وغذاء ممكي
وسواىا ،فيناؾ محاصيؿ معتمدة كمياً عمى التمقيح الخمطي بواسطة الحشرات كالموزيات والحمضيات والتفاحيات والذي يؤلؼ النحؿ
 %82مف الحشرات التي تزورىا (الحسناوي.)2016 ،
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ذكر فيمسوؼ النظرية النسبية اينشتايف  Einsteinأنو لوال النحؿ لما أمكف قياـ الحياة عمى ىذه األرض عمى األقؿ بيذا الشكؿ (الظفر،
 ، )2015لذا تعتبر تربية النحؿ مف أعمدة االقتصاد الزراعي فيي تسيـ بمنتجاتيا في تعزيز اقتصاد البمد كما تسيـ تربية النحؿ في
الحد مف البطالة وتحويميا إلى أيدي منتجة مف خلؿ عمميات اإلنتاج بمختمؼ مراحميا مف تربية النحؿ والتعميب والتوزيع (الحمادي،
 ، )2001مف النادر أف تصؿ طوائؼ النحؿ إلى الجوع الذى يؤدى إلى موتيا ،ولكف يمكف أف تضعؼ طائفة النحؿ جدا ،لمدرجة التي
تجعؿ شفاءىا بطئ ،وال يمكف لمنحؿ في ىذه السنة تخزيف عسؿ (عكيمي .)1999 ،ىناؾ علمات الحتياج الخمية لمتغذية مثؿ قمة
العسؿ وحبوب المقاح في الخمية ،واختفاء الذكور ،والقاء اليرقات خارج الخمية وخفة وزف الخمية (عبداهلل .)1988 ،عند نقص الرحيؽ
تقوـ شغاالت الطوائؼ القوية باإلغارة عمى الطوائؼ الضعيفة ،وتسرؽ منيا العسؿ ،وتنشب معارؾ تؤدي إلى ىلؾ الطوائؼ الضعيفة؛
مما يسبب خسائر كبيرة .لذلؾ يتـ المجوء إلى تغذية النحؿ بالمحاليؿ السكرية لكي يحافظ النحؿ عمى حياتو وحث الممكة عمى وضع
البيض بكميات كبيرة وخاصة قبؿ موسـ اإلزىار حتى تدخؿ الربيع بجيش قوي مف النحؿ يقوـ بجني أكبر كمية مف الرحيؽ ( Kalev et
 .)al., 2002والمساعدة عمى تقوية طرود النحؿ الطبيعية واالصطناعية فضلً عف مساعدة النحؿ في مقاومة اآلفات واألمراض (El-
 )Niweiri et al., 2008و(الزبيدي .)1998 ،وألىمية الزنجبيؿ الطبية والعلجية وفوائده الغذائية المتعددة (حداد وآخروف)2010 ،
لذا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير استعماؿ مستخمص الزنجبيؿ في تغذية النحؿ في بعض الجوانب الحياتية لممكات نحؿ العسؿ
 Apis melliferaفي بغداد .
موادالبحثوطرائقه:
اوال-:تمقيحالممكاتاصطناعيا": 
اختيرت  24ممكة عذراء تابعة لسللة النحؿ الكرنيولي تتميز بصفات جيدة جداً وتـ إجراء التمقيح االصطناعي ليا بوساطة سحب سائؿ
منوي مف ذكور ذات مواصفات جيدة جداً أيضا" مف نفس سللة النحؿ التي تـ اختيار الممكات منيا ،وحقنو في قناة المبيض المشتركة
لمممكات باستعماؿ جياز خاص لتمقيح الممكات منشأ فرنسي (الشمري وآخروف.)2019 ،
ثانيا"-:تهيئةطوائفالنحل:
تـ تييئة  24طرداً مف النحؿ  Apis melliferaالتابع لمسللة الكرينيولية ضمف أحد مناحؿ منطقة الصويرة التابعة إلى محافظة واسط
– العراؽ لعاـ  .2019تمثؿ  8معاملت كؿ معاممة  3مكررات وكؿ مكرر شمؿ  272إنشاً مف حضنة النحؿ 544 ،إنشاً مف العسؿ
النحؿ و 20إنشاً مف حبوب المقاح وتـ إدخاؿ ممكة ممقحة اصطناعيا" في كؿ طرد مف ىذه الطرود (عكيمي)1999 ،
ثالثا-:إعدادوتهيئةمحمولالزنجبيل:
جمبت كمية مف الزنجبيؿ مف السوؽ المحمية ومزجت مع الماء وىيئت منو ثلثة تراكيز ىي ( 01 ،01و %) 01مع الماء ،أخذ الخميط
وحفظ في حاويات عمى درجة ح اررة الغرفة  ،وحسب التركيز وفؽ المعادلة التالية  :
ورشح خلؿ قماش مممؿ ُ
ُ
التركيز = كمية الزنجبيؿ/لتر ماء.

ثالثا-:تهيئةالتغذية:
تـ تييئة أربع خمطات تغذية كما يمي:
الخمطةرقم( )1
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 750 -1غ سكر.
 250 -2غ عسؿ.
 500 -3غ فوؿ صويا.
 1 -4كبسولة  B.Plex 250 mg :كفيتاميف.
 1 -5كبسولة  Tetracyclin 250 mgمضاد حيوي.
 1 -6لتر ماء.
الخمطهرقم()2
 150 -1مؿ الزنجبيؿ تركيز %10
 1 -2لتر ماء
الخمطهرقم()3
 150 -1مؿ الزنجبيؿ تركيز .%20
1 -2لتر ماء.
الخمطهرقم()4 
 150 -1مؿ الزنجبيؿ تركيز .%30
1-2لتر ماء.
رابعاْ-:إعدادوتهيئةالمعامالت 
شمؿ البحث دراسة تأثير ثماف معاملت كؿ معاممة تدرس نوع معيف مف التغذية في بعض الجوانب الحياتية لمنحؿ وكررت كؿ معاممة
ثلث مرات كاآلتي:
 T1تغذية النحؿ عمى الخمطة الغذائية رقـ  1فقط.
 T2تغذية النحؿ عمى الخمطة الغذائية رقـ  2فقط.
 T3تغذية النحؿ عمى الخمطة الغذائية رقـ  3فقط.
 T4تغذية النحؿ عمى الخمطة الغذائية رقـ  4فقط.
 T5التغذية عمى حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ + 1حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ.2
 T6التغذية عمى حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ + 1حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ. 3
 T7التغذية عمى حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ + 1حجـ واحد مف الخمطة الغذائية رقـ.4
 T8ترؾ النحؿ عمى التغذية الطبيعية.
وتوبعت النتائج مرتيف في الشير لمفترة مف  2019/3/1لغاية  2019/10/15ودرست الجوانب التالية :
 .1العمرالنتاجيلمممكات:
تـ متابعة الطرود لحيف توقؼ الممكة عف وضع البيض المخصب والذي ينتج عنو الشغاالت .
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 .2مساحةالعسل،مساحةالحضنةومساحةحبوبالمقاح:
استعمؿ إطار خمية  Langstrothالنموذجي أبعاده (  ) 9.25 × 19إنش ،قسـ بوساطة سمؾ معدني طولياً وعرضياً إلى مربعات
صغيرة  17إنش طوالً و 8إنش عرضاً مكوناً  136مربعاً مساحة كؿ مربع  1إنش مربع.
ولغرض قياس المساحة يوضع فوؽ إطار العسؿ او الحضنة أو حبوب المقاح المراد قياس مساحتو وحسب عدد المربعات لكؿ مف
جيتي االطار تكوف مساحة القراءة (العكيمي.)1999 ،
التحميلاالحصائي: 
تػـ تحميػؿ البيانػات وفػؽ التصػميـ العشػوائي الكامػؿ ) Complete Randomized Design (CRDواتبعػت طريقػة أقػؿ فػرؽ معنػوي
 LSDلمتأكػػد مػػف معنويػػة الفروقػػات بػػيف متوسػػطات المعػػاملت المختمفػػة عنػػد مسػػتوى احتماليػػة ( ( )%5السػػاىوكي وآخػػروف)1990 ،
وأجري التحميؿ اإلحصائي باستعماؿ البرنامج اإلحصائي الجاىز.)SAS Institute, 1989( ،
النتائجوالمناقشة :
تأثيرمستخمصالزنجبيل فيعمرالممكاتالنتاجي:

.1
يبيف الجدوؿ ( )1تأثير تراكيز مختمفة مف مستخمص الزنجبيؿ في أعمار الممكات الممقحة اصطناعيا خلؿ فترة الدراسة إذ يلحظ
تفوؽ المعاممة  T5و T6عمى كؿ المعاملت إذ بمغت أعمار الممكات  118.3 126.3يوماً عمى التوالي ،فيما كانت المعاممة T8
في المرتبة األخيرة مسجمة أقؿ عمر إنتاجي لمممكات الممقحة اصطناعيا" بمغت  96.3يوماً .وىذا قد يكوف بسبب التغذية ووجود
الزنجبيؿ الذي يعمؿ كعامؿ غير مؤكسد لمتغذية ليذا التركيز وبالتالي تزداد نسبة قبوؿ التغذية وىو ما أشار إليو Gheldof and
) Engeseth, (2002عند دراستيما تأثير اختلؼ مصادر الرحيؽ في تأكسد العسؿ.
تأثيراستعمالتراكيزمختمفةمنمستخمصالزنجبيل فيتغذيةالنحلفيمساحةالعسلالمنتج:

.2
يبيف الجدوؿ ( )1أيضا وجود اختلفات معنويو واضحو بيف المعاملت كميا خلؿ فترة الدراسة .اذ نلحظ تفوؽ المعاممة  T6عمى
باقي المعاملت وبفارؽ معنوي كبير جدا تمييا المعاممة  T1و  T5وقد يكوف السبب في تفوؽ  T6عمى باقي المعاملت ىو وجود
مستخمص الزنجبيؿ بالتركيز  20%والذي كاف لو دور تحفيزي لمنحؿ السارح في جمع الرحيؽ مف االزىار التي زارىا اثناء سروحو
وىذا واضح مف خلؿ ملحظة النتائج في  T8وبالتالي يمكف التوصية لمنحاليف والعامميف في بحوث تربية النحؿ بإضافة
مستخمص عرؽ السوس وبتركيز  20%لعلئؽ التغذية المقدمة لمنحؿ .أثناء إجراء التجارب أو أثناء موسـ قمة الرحيؽ وحبوب
المقاح في الحقؿ .وبخاصة في فصؿ الصيؼ الحار جداً والشتاء شديد البرودة .إذ ال يستطيع النحؿ الخروج مف الخمية والقياـ
بجمع الغذاء (  .)Chang et al., 2002وىذه النتائج يدعميا المظفر )2015( ،في استنتاجاتو التي توصؿ إلييا في دراستو عف
كيفية إدارة موسـ فيض العسؿ.
تأثير استعمال تراكيز مختمفة من مستخمص الزنجبيل بتغذية النحل في مساحة الحضنة المنتجة من الممكات الممقحة

.3
اصطناعيا".
يبيف الجدوؿ ( )1اف الستعماؿ تراكيز مختمفة مف مستخمص الزنجبيؿ تأثيراً معنوياً واضحاً في مساحة الحضنة الناتجة مف الممكات
الممقحة اصطناعيا" في الخليا المدروسة والتي قدـ ليا تغذيو تشمؿ في مكوناتيا ثلث تراكيز مف مستخمص الزنجبيؿ مقدمة بشكؿ نقي
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أو مع عميقة ذات محتوى مثالي مف المكونات الغذائية لمنحؿ ،ووفؽ المعاملت المدروسة في البحث وخلؿ فترة الدراسة ،وقد تفوقت
المعاممة  T6أيضاً إذ كانت مساحة الحضنة  9050إنش مربع ،ومف ثـ المعاممتاف  T5و T1المتاف أنتجتا  6375و 8650إنش مربع
عمى التوالي ،فيما كانت معاممة المقارنة  T8أقؿ المعاملت إنتاجا" لمحضنة بمغت  4115إنش مربع.
ومف خلؿ ملحظة الجدوؿ ( )1يلحظ وجود فروقات معنوية عالية بيف معاممة وأخرى خلؿ فترة الدراسة ،وبالربط مع المقارنة يستنتج
أف سبب ىذه الفروقات قد يعود إلى استعماؿ التراكيز المختمفة مف مستخمص الزنجبيؿ ،وأف أفضؿ نتيجة كانت عند استعماؿ حجـ
واحد مف الخمطة ( )3مع حجـ واحد مف الخمطة ( ،)1وىذه النتائج تعطي دافعاً قوياً لمتوصية باستعماؿ الزنجبيؿ بتركيز  20%بنسبة
حجـ واحد إلى حجـ واحد مف تغذية النحؿ المثالية (خمطة  )1لمحصوؿ عمى مساحة حضنة جيدة ،وبالتالي كثافة نحمية عالية مما يزيد
نسبة الحصوؿ عمى كميات أكبر مف العسؿ والمنتجات األخرى ،كالغذاء الممكي ،والشمع ،والبروبولس ،فضلً عف زيادة واضحة في
إنتاج حبوب المقاح.
وقد يكوف السبب في ىذه النتائج حصوؿ تغيرات وراثية في النحؿ المنتج مف الممكات المتغذية عمى غذاء تمؾ التراكيز المستعممة في
الدراسة ،وىذا ما أشار اليو ) Franck et al., (2001عند دراستيـ التنوع الوراثي لنحؿ العسؿ في أفريقيا .أو قد يكوف السبب في
اختلؼ النتائج تنوع التغذية المقدمة لمنحؿ والممكة وىو ما أكده مصطفى )2003( ،عند دراستو تأثير بعض المواقع الجغرافية ضمف
محافظة أربيؿ في النشاط الحيوي لطوائؼ نحؿ العسؿ ،وىذا يشير إلى تأثير تغير المصادر الغذائية في نشاط النحؿ وبخاصة إنتاج
الحضنة.
تأثيراستعمالتراكيزمختمفةمنمستخمصالزنجبيل معتغذيةالنحلفيمساحةحبوبالمقاحالمنتجة :

.4
يوضح الجدوؿ ( )1أيضا" وجود فروقات معنوية عالية في مساحة حبوب المقاح التي تـ جمعيا بيف المعاملت ،وقد يكوف السبب تأثير
استعماؿ تراكيز مختمفة مف مستخمص الزنجبيؿ بصورة نقية أو عند مزجو مع الخمطة ( )1والتي تحوي مكونات مثالية مف االحتياجات
الغذائية لنحؿ العسؿ.
إذ يبيف الجدوؿ ( )1تفوؽ المعاممة  T6إذ بمغت المساحة المجموعة مف حبوب المقاح  10115إنش مربع وبفارؽ معنوي عالي عف
بقية المعاملت ،تمتيا المعاممة  T7مسجمة مساحة  7110إنش مربع وبفارؽ بسيط معنوياً عف المعاممة  T1التي سجمت مساحة بمغت
 6700إنش مربع وعالي معنوياً عف بقية المعاملت ،أما المرتبة األخيرة فكانت لممعاممة  T8بمغت المساحة التي سجمتيا  3765إنش
مربع.
وبالتالي اتفقت ىذه النتائج مع ما وجدتو حمداف وآخروف )2005( ،عند دراستيـ بعض التطبيقات العممية عمى التغذية البديمة لطوائؼ
نحؿ العسؿ ،إذ وجدوا أف بعض أنواع التغذية البديمة تحفز النحؿ عمى زيادة إنتاج حبوب المقاح ومع ما وجداه Mattila and Otis,
) (2006المذاف وجدا أف لمتغذية بغذاء حاوي عمى حبوب المقاح تأثير معنوي في تطور نحؿ العسؿ ،وكذلؾ توافقت ىذه النتائج مع ما
ذكره (محمد عمي 2015 ،وعبود )2015 ،في نتائجيـ ،وبذلؾ يلحظ تفوؽ المعاممة  T6أيضاً في تسجيؿ أكبر مساحة حبوب لقاح،
والسبب ىو تأثير مزج مستخمص العرؽ سوس خمطة ( )3مع الخمطة ( ،)1وىذه الملحظة أشار إلييا سمو )1985( ،عندما درس
بعض العوامؿ المؤثرة عمى إنتاج الغذاء الممكي .
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انجدول  . 1تأثير انتغذية تاستعمال مستخهص انزنجثيم في تعض انجوانة انحياتية نمهكات نحم انعسم  Apis melliferaانمهقحة
اصطناعيا
مساحة حثوب انهقاح انمنتجة
مساحة انحضنة انمنتجة
مساحة انعسم انمنتج
عمر انمهكة اإلنتا ي
انمعامالت
إنش مرتع
إنش مرتع
إنش مرتع
يوو
5011
4561
4088
100.3
T1
8861
8556
5006
00010
T2
6006
8481
0500
00411
T3
8006
8506
5146
4410
T4
8606
5006
01086
00510
T5
01006
4161
00611
00410
T6
0001
8606
0006
00110
T7
0056
8006
6001
4510
T8
Cont.
11...
014.19
151.49
0..9
LSD0.05

االستنتاجات:


لمستخمص الزنجبيؿ تأثير معنوي في نشاط وحيوية النحؿ وقدرتو عمى إنتاج الحضنة والعسؿ وحبوب المقاح وبخاصة عند
استعمالو بتركيز .%20

 -7يكوف تأثير مستخمص الزنجبيؿ اكثر فعالية اذا استعمؿ  150مؿ مف التركيز  %20واضيؼ إلى  1لتر ماء ومزج مع  1لتر
مف التغذية المثالية وىي استعماؿ  750غ سكر 250 ،غ عسؿ 500 ،غ فوؿ صويا 1 ،كبسولة B.Plex 250 mg
كفيتاميف 1 ،كبسولة  Tetracyclin 250 mgمضاد حيوي 1 ،لتر ماء.
التوصيات :


استعماؿ مستخمص الزنجبيؿ بتركيز  %20في تغذية نحؿ العسؿ في الخليا المستعمؿ فييا ممكات ممقحة اصطناعيا".
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Abstract
The perception of advantages of honey bee Apis mellifera to humans is the
important reason to keep searching in this field, this study has led to finding out
some effects of the use of ginger extract with feeding bees on some biological
aspects of queen bees Apis mellifera which artificially fertilized. The results
showed that the use of ginger extract, especially treatment T6 (1 volume of
feeding mixture number 1 + 1 volume of feeding mixture number 3). It was
noticed a significant increase in the total area of honey, brood and pollen
collection which reached 8072, 12180 and 9617 square inch respectively,
besides increasing of productive age of queen bees which artificially fertilized
reached 138.3 days .
Key words: Ginger, Queen bees, Artificial fertilization, Productive age.
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