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 تأثير تطبيق منظومة التبريد في درجة حرارة ورطوبة المنحل والخاليا

 (1)طه ياسين مهودرو  (1)عالء صبيح جبارو  (1*)حسين عمي مهدي

 العراق.(. قسم وقاية النبات، كمية الزراعة، جامعة البصرة، البصرة، 1)
  (.protactionplan@gmail.com)*لممراسمة: د. حسين عمي ميدي. البريد اإللكتروني: 

 12/09/2020تاريخ القبول:    09/07/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
 ̨حزيران  أشيرالبحث في قضاء شط العرب ناحية الجزيرة الرابعة في محافظة البصرة وخالل  أجري

حد المناحل الخاصة بالبحث باستخدام أ. عممت منظومة تبريد في 2019و 2018لعامي  بوآ ̨وزتمو 
عت عمى استقامة واحدة عمى خاليا نحل العسل التي وز   تأثيرهالماء لخفض الحرارة داخل المنحل ومعرفة 

لقياس  Hygrometerجيزة أواستخدمت  ،خر لم تستخدم فيو ىذه التقنية لممقارنةآفي المنحل، ومنحل 
 ،وكانت النتائج في المنحل المبرد ،Detectorو anymeterالحرارة والرطوبة داخل وخارج خاليا النحل 
في الوقت الذي كانت فيو حرارة الجو الخارجي  هم 33.67 لىإىو انخفاض الحرارة داخل خاليا النحل 

%  33.93نسبة خفض لمحرارة داخل الخمية  أعمىوبمغت  ،باستخدام تقنية التبريد هم 49.33لممنحل 
% في خاليا المنحل غير 14.57نسبة خفض لمحرارة بمغ  أقلما أ ،في الخاليا المبردة والمنحل المبرد

من شأنيا خفض حرارة المنحل وخاليا النحل في التي ليات اآلخاذ بات نتائج الدراسة وصيتلذا المبرد. 
 الحارة الستمرار نشاط وحياة النحل.   شيراأل

 .منظومة تبريد، منحل، نحل العسل الكممات المفتاحية:
 :المقدمة

جنحة رتبة غشائية األلى إوىو من الحشرات االجتماعية والعائد  ،في العالم المألوفةكثر الحشرات أنحل العسل ىو واحد من 
Hymenoptera  في صحة اإلنسان والبيئة  رئيسياً  يمعب دوراً و (Kaur and Kumar, 2013). يمكن التي العوامل من العديد ىناك 

 حرارة بدرجات مباشر بشكل النحل يتأثر ذ، إ النسبية والرطوبة الحرارة ىميا درجةل من أالعس نحل مستعمرات عمى تأثير ليا يكون أن
 تغير مع العسل نحل جسم حرارة تتغير ذإ  ،النباتات من الغذاء عمى مصادر تأثيرىا طريق عن مباشر غير وبشكل بو، المحيطة البيئة
 سموك النحل عن مباشر بشكل المسؤولة ىي الحرارة درجات فإن لذا جسميا، بحرارة لمتحكم انظامً  لعدم امتالكيا المحيطة البيئة حرارة

 المشغول الجزء حول والسيما مستقرة شبو حرارة درجات يؤمن نل أالنح يحاول الخمية داخل ففي وخارجيا، الخمية داخل ونشاطو
 ولفقس عمى وضع البيض الممكة لتشجيع الضرورية درجة الحرارة م( وىيه37-35(  بين ىذه الحرارة درجة وتتراوح منيا بالحضنة
؛ 2002وىيبة، )مغاير  بشكل تنمو أو نموىا توقف إلى يؤدي ذلك نإم( فه35)من  أقل انخفضت فإذا ،اليرقات ونمو البيوض

ذ نحل العسل عدة سموكيات لخفض درجة الحرارة داخل مستعمراتو وخالياه لمحفاظ عمى ثبوت درجات خ(. يت2014الحسناوي والسميع، 
توليد تيار ىواء ومن سموك النحل في خفض درجات الحرارة داخل الخمية ىو  ،حياة الطائفة ةإلدامالحرارة والرطوبة داخل الخمية والقابمة 

(. نحل العسل خبير في Kleinhenz et al., 2003عن تبخير الماء لتبريد الخمية ) فضالً  ،جنحة وبتردد عاليينتج من حركة األ
ويعمل عمى خفضيا  طارات شتاءً اإلعمى  التكورالتنظيم الحراري فيو يتحكم برفع درجة الحرارة عند انخفاضيا في خالياه من خالل 
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كما يقوم النحل باستخدام الحرارة في قتل الدبابير المفترسة التي تياجم  ،من خالل تبخير الماء رطوبةبتوليد تيارات ىواء وتوفير  صيفاً 
 ,Ocko and Mahadevan)لى الحد الذي يؤدي بحياة الدبور إحاطتو من قبل النحل ورفع درجة الحرارة إمن خالل  ،خاليا النحل

تغير المناخ  ىو ،اختفاء مستعمرات النحلأي  CCD  Colony Collapse Disorderسباب حدوث ظاىرة أىم أواحدة من  .(2014
 .(Flores et al., 2018) بقاء الكائنات الحية فيويؤثر  البيئيةالنظم  عمى صعباً  الحالي الذي يولد تأثيراً 

عدة  إجراءلقمة الدراسات والبحوث والحالة المتردية لطوائف نحل العسل نتيجة الظروف البيئية في محافظة البصرة ولغرض  ونظراً 
الدراسة. وبالنظر لمحالة المتردية لطوائف نحل  ىذهالحرجة الحارة قدمت    شيراألتغيرات في بيئة المنحل لمحفاظ عميو خاصة خالل 

عدة تغييرات في  إجراء النحل من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة صيفًا اقترحت الدراسة ووما يعانيالعسل نتيجة الظروف البيئية 
ة لزيادة تصميم لمنظومة تبريد دائم إجراءتبريد المنحل والخاليا من خالل ، و الحرجة الحارة   شيراألالمنحل لمحفاظ عميو خاصة خالل 

 .نشاط طوائف النحل
 مواد البحث وطرائقه:

  :منظومة التبريد المنحل إنشاءطريقة 
 المنحل: أرض إعداد: ولا أ
لقضاء شط العرب شمال شرق متر ضمن بستان واقع في منطقة الجزيرة الرابعة التابعة  12×12 بأبعاد رضاختيرت مساحة من األ 

بعد االختيار الصحيح والمناسب لموقع المنحل ضمن الغطاء النباتي عالي الكثافة وذلك لدعم  منحل نموذجي، نشاءمحافظة البصرة إل
وبالتالي رفع  األعشاب،زالة ا  بادى االمر وتم عزقيا و  في رضسويت األ  pollenوحبوب المقاح  Nectarخاليا نحل العسل بالرحيق 

سمنت وقطع من الصبات الخرسانية رض باإلوصب األ ،المجاورة باستخدام الرمل رضالمنحل عن المستوى الطبيعي لأل أرضمستوى 
ركان لأل حديدية أنابيب والتي تعتبر مصاعد لمنمل. واستخدم في عمل ىيكل المنحل مستقبالً  األعشابسفل خاليا النحل لمنع نمو أ
من القصب  ساساً أوبعد ذلك غطيت بالقصب والبواري المصنوعة   األعمىحديدي مربع لرصف السقف من  أنبوبو السقف  أضالعو 

 ن تكون جية السروح باتجاه  الجنوب الشرقي. أعن طبقة من الفرش )الكاربت( لتقميل حرارة الشمس داخل المنحل وفضل  فضالً 

 
 انىحم في مىحم نترتيح وحم انعسم صيفا  . مخطط يمثم مىظىمح تثريذ خارجيح نخاليا 1انشكم 

 
  :: منظومة تبريد منحل خاليا نحل العسلثانياا 

 :مكونات المنظومة 
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 .إنش (2) بالستيكية قطرىا أنابيب -1
 .إنش (6) بالستيكية قطرىا أنابيب -2
 .( لتر1000خزان جمع الماء وىو برميل سعة ) -3
 .مضخة لسحب الماء من النير -4
 .المثقبة األنابيبفع الماء الى ر غطاس ل -5
 .( بشكل ستارة تحيط المنحل من الداخل gunnyقطع من قماش جوت ) -6
 .فيما بينيا األنابيبصاموالت متنوعة لربط  -7

 سم وذلك لمسماح بدخول اليواء حول المنظومة، تتكون منظومة تبريد المنحل 30جدار القصب بمسافة  إنشاءاسست المنظومة بعد 
سم  30و مرشات ثبتت بسقف المنحل عمى مسافة أاستخدمت كمنقطات  إنش (2) بالستكية قطر أنابيب( من 1) الشكلوضحيا يكما 

  سم. 25خر اآلثقب و المن جدار القصب من الداخل عممت بيا ثقوب المسافة بين 

 
 . مكىواخ مىظىمح انتثريذ داخم انمىحم2انشكم 

 .الماء النازل الى برميل الماءرجاع إل لى نصفين طولياإيشطر  إنش 6بالستيكي حجم  أنبوب  -1
 .تثقب من جية لتعمل كمنقطات لمماء عمى ستارة الصوف إنش 2بالستيكية حجم  أنابيب -2
 .مع بعضيا البعض إنش2حجم  األنابيبصاموالت مختمفة لربط  -3
 .المنقطة األنابيبغطاس ماء يوضع داخل برميل الماء لدفع الماء الى  -4
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 . 
 انتثريذ انذاخهيح نهمىحم. مكىواخ مىظىمح 3انشكم 

 .برميل الماء مثبت بداخمو غطاس لدفع الماء وانابين الرجاع الماء النازل من ستارة الصوف -1
 .المنقطة لنزول الماء عمى الستارة األنابيب  األعمىستارة الصوف مثبت داخميا من  -2
 .لى البرميلإمضخة ماء تسحب الماء من النير  -3
 ( 2صورة ، ال2  الشكل) يدعمل منظومة التبر  أثناءالمنحل  -4
 .(1صورة ال ،2 الشكلاء الفائض )الغرض منيا ارجاع لمم إنش( 8) خر من األنابيب البالستيكية قطرآونوع  -5

طراف أليغطي جانب المنحل تم لصق  األنبوبولزيادة طول نصف  ،لى نصفين متساويينإمتر  6الذي كان طولو  األنبوبشطر 
ربطت المنظومة ببرميل و الماء لمبرميل  إلرجاعجوانب المنحل  إلحاطةوكررت حتى يكفي  ،مع بعضيم البعض األنبوبانصاف 

(، كذلك الماء الراجع 1صورة ال ،3 الشكل( لتر يستخدم الستقبال الماء القادم من النير المجاور لممنحل )1000بالستيكي سعة )
لى برميل الماء إولى خارجية تسحب الماء من النير األ ،بنوعين من المضخات لسحب الماءكما زودت المنظومة  ،من المنظومة

سحب الماء من البرميل وتضخو داخل وتقوم بداخل البرميل وىي والمضخة الثانية داخمية )غطاس(  ،(3صورة ، ال3 الشكل)
 يبدأمتر  2وبارتفاع جيات بقماش من الجوت عمى شكل ستارة  احيط المنحل من ثالثو ، (4ورة ، الص2 الشكلاألنابيب المثقبة )

 .(2صورة ال ،3 الشكللى سطح التربة )إالتنقيط  من أنابيب
 :لية عمل منظومة التبريد داخل المنحلآ

 ،بالعمل أالغطاس المثبت داخل البرميل ليبدلحد رفع طوافة  يمتمئن ألى إلى البرميل إتقوم مضخة الماء بسحب الماء من النير 
المثقبة والتي تعمل كمنقطات وينزل الماء من  األنابيبلى إذ يقوم الغطاس بدفع الماء من البرميل إ ،وتتوقف المضخة عن العمل

وبعد الترطيب الكامل لمستارة  ،المثقبة األنابيبىذه الثقوب عمى ستارة مصنوعة من قماش صوف لتترطب بالكامل وعمى امتداد 
ل كمية تقوبيذا  ىخر ألى البرميل مرة إعادتو إليتم  إنش 8بالستيكي حجم  أنبوب ن الماء الفائض والنازل من الستارة يسقط داخل إف

لسحب  لتقوم المضخة بالعمل تمقائياً  ،ن الغطاس يتوقف عن العملإوعند انخفاض مستوى الماء داخل البرميل ف ،الماء المفقودة
 نظومة.  تستمر ىذه العممية طيل فترة تشغيل الم  أخرىالبرميل مرة  وممئالماء من النير 

 :ثالثا: المنظومة الداخمية لخاليا نحل العسل
 .(5و 4) األشكالكما في  مكونات المنظومة -1

 .لتر 200برميل سعة • 
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 .صنبور لفتح وغمق الماء• 
 .إنش 1/2بالستيكية بقطر  أنابيب• 
 .إنش 1/2موزع ثالثي )تقسيم( بقطر • 
 .إنش 1/2موصل ثنائي  بقطر • 
 .إنش 1/2ه بقطر  90موصل ثنائي زاوية • 
 .إنش 1/2بالستيكي مرن  بقطر  أنبوب • 
 .لتر 2غذاية )منيل( بالستيكية سعة • 
 .طوافة لمتحكم بفتح وغمق الماء• 

 المنظومة: إنشاء -2
م عمى متر مقس   21بالستيكي ببرميل الماء بطول  أنبوب في البداية ثبت برميل ماء عمى سكيبة حديدية ارتفاعيا متر واحد وتم ربط 

 أنبوب وضع موزع ثالثي بين كل خميتين ليرتفع و من الجية الخمفية  ياً أرضلى الخاليا إل ووص   ،خاليا 8خطوط وكل خط يغطي  ةثالث
في النياية العميا  خرآوضع موزع ثالثي  .سم لممسافة المحددة بين صندوق الحاضنة وصندوق العاسمة 50من الموزع عمى ارتفاع 

سفل صندوق أبالستيكي مرن يمر عقب ثقب عمل في  أنبوب كما وضع موصل ثبت عمى الموزع من الجيتين ربط عميو  ،نبوبلأل
في صندوق الحضنة عمى  ساساً أ ةالبالستيكي ليصل الى طوافة الماء التي ثبتت عمى غذاية المثبت نبوبلألالعاسمة عمى الجانب القريب 

 (.6 )الشكلحدث فيو الثقب أانب الذي نفس الج

 
 . مخطط يمثم مىظىمح تثريذ داخهيح نخاليا انىحم في مىحم نترتيح وحم انعسم صيفا4انشكم 
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 . مىظىمح انتثريذ انذاخهيح5انشكم  

 
 . أجساء مىظىمح انتثريذ انذاخهيح نهتحكم تفتح وغهق صىثىر انماء7انشكم 

 لية عمل المنظومة:آ
لى إالمرنة ليصل  األنابيبالبالستيكية و  األنابيبالصالح لمشرب وفتح صنبور الماء ليتوزع الماء عن طريق  ROملء البرميل بماء 

الغذاية لمحد  تمتمئن أويمر الماء عبر طوافة الماء لتتحكم بغمق الماء بعد  ،الغذاية الموجودة داخل صندوق الحضنة لخمية نحل العسل
    المقرر ليا.

 :رابعا: قياس حرارة ورطوبة المنحل وخمية النحل
 ما لقياس حرارة ورطوبة الخمية استخدم جيازأ ،(Anymetre, 1964استخدم لقياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية المنحل جياز )

Detector (Hygrometre / thermometer )رقمي ثرمومتر مصغر جياز وىو LCD  ،لقياس الحرارة واستشعار الرطوبة النسبية
في منتصف المنحل لقياس درجة حرارة والرطوبة النسبية المنحل خالل فترة الدراسة في حين ثبت ثالث اجيزة  anymeterثبت جياز 
خمية النياية المنحل( والمسافة بين و  ،وسط المنحل ،عمى ثالث خاليا وحسب موقعيا في المنحل ) بداية المنحل Detectorمستشعر 

 حد جوانب خمية النحل من الخارج.أثبتت عمى فما شاشة القياس أ ،ثبت المستشعر داخل الخمية ، حيثمتر 2  خرىاألو 
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 :التحميل الحصائي
المنحل، موقع و لمعوامل المدروسة )فترة الدراسة مقدرة بالشير،  Factorial Experimentalحممت النتائج وفق التجارب العاممية 

 Complete Randomizedنوع المنحل والخاليا مبردة وغير مبردة( باستخدام التصميم العشوائي الكامل و الرطوبة،  و،الحرارةو 
Design  وباستخدام برنامج التحميل االحصائيSPSS iences)(Statistical Package for the Social Sc  وتم استخدام
معنوية الفروق بين  ( الختبار0.05مستوى احتمالية ) عندL.S.D (Least Significant Differences )فرق معنوي  أقلاختبار 

 .(2000حصائي )الراوي وخمف ا هل ، في التحميل اال إلدخالياوحولت النسب المئوية الى قيم زاوية  ،المعامالت
  :النتائج والمناقشة

  :منظومة التبريد ودورها في خفض حرارة منحل وخاليا نحل العسل
 :درجات الحرارة في المنحل المبرد وغير المبرد وخالياهما والجو الخارجي-1

يجابيًا وقد يكون إو أسمبيًا  التأثيرىم العوامل المؤثرة في الكائنات الحية ومنيا نحل العسل وقد يكون ىذا أحد أتعتبر ظروف الطقس 
ذ قيست إو غير مباشر وىذا ينعكس عمى نشاطيا داخل وخارج الخاليا كما ويؤثر في سموكيا بمجمل االعمال التي تقوم بيا، أمباشرًا 

ب لوحظ من خالل الدراسة آوتموز و ̨حزيران   أشيردرجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل الخاليا وداخل المنحل وخارج المنحل خالل 
في خفض درجات الحرارة داخل المنحل المستخدمة فيو الية التبريد اذ تفوق عن المنحل غير المبرد  ىاماً  ان لمنظومة التبريد دوراً 

محققا فارقًا معنويًا عن المنحل غير المبرد الذي  هم 44.67درجة حرارة فيو  أعمىبخفض دراجات الحرارة داخل المنحل اذ بمغت 
 ن الفترة الزمنية اثرت في ارتفاع درجات الحرارة وقد اختمفت معنوياً أب، كما وجد آفي شير  هم 46.67ة الى وصمت فيو درجة الحرار 

كد الجدول تفوق الخاليا المبردة في أكما  هم 41.61معدل لمحرارة بمغ  أعمىب آذ سجل شير إ( 1فيما بينيا والذي يوضحو الجدول )
لمخاليا المبردة بمغت درجة الحرارة  هم 33.67في المنحل المبرد وغير المبرد وبفارق معنوي بمغ المنحل المبرد عن الخاليا غير المبردة 

عمى التوالي في حين سجل لمخمية في المنحل غير المبرد  هم 39.67و 36في الخاليا غير المبردة في المنحل المبرد وغير المبرد 
سموك نحل العسل يعتمدان عمى العديد من العوامل التي تعمل في وقت ن نشاط و إ. بآفي شير  مه 39.67 معدل لمحرارة بمغ أعمى

ن نحل العسل لديو تنظيم حراري جيد أ، كما (Helal et al., 2003واحد وتتفاعل معيا بعض الظروف البيئية داخل الخاليا والمنحل )
ويستجيب بسرعة ألي تغيرات في الظروف المناخية الدقيقة لمستعمراتو. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث خسائر في المستعمرة خالل 

ان  Medrzycki et al., (2010)( و 2009)  فالديميركد أ، كما (Abou-Shaara et al., 2013) الباردة أو الحارة جداً    شيراأل
ن الحضنة تستطيع تحمل ارتفاع أكمعدل داخل الخمية بشكل ثابت، و ° 35-34النحل يحافظ عمى الطائفة القوية عند درجة حرارة 

ذا إلى موت جزئي لمحضنة ، أما إذا استمر ارتفاع الحرارة فوق المعدل يؤدي ىذا ا  من المعدل لفترة وجيزة و  أعمى° 3-2الحرارة بمقدار 
 فان معظم الحضنة تموت. °5-4عت بمقدار ارتف
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 . انحرارج في انمىحم انمثرد وغير انمثرد وخاليهما وانجى انخارجي1انجذول 
   هشهراألمعذل 

حرارج انجى 

 انخارجي

حرارج مىحم 

 غيرمثرد

 مىقغ انمىحم وانخاليا حرارج مىحم مثرد

 

   هشهراأل
 خهيح غير مثردج خهيح مثردج

39.11 49 
 خهيح 34 32.33 37.67

 حسيران
 مىحم 36 45.67

40.61 47.67 
 خهيح 36 32.67 38

 تمىز
 مىحم 43.67 45.67

41.61 49.33 
 خهيح 35.67 33.67 39.67

 اب
 مىحم 44.67 46.67

 معذل انحرارج 38.33 37.16 42.25 48.67 

 L.S.D 3.63=   هشهرنأل 

  3L.S.D. 85نمىقغ انمىاحم =

  1.47L.S.Dوانمىقغ =    هشهراألنهتذاخم تيه  

 :نسب خفض الحرارة في المنحل والخاليا-2
 يجابياً إان منظومة التبريد التي استخدمت في المنحل كان اليدف منيا خفض درجات الحرارة  في المنحل وخاليا النحل مما انعكس 

ن انخفاض الحرارة يوفر الظروف المالئمة التي تحتاجيا طائفة نحل العسل لديمومة أذ إعمى نشاط الممكة والعامالت داخل الخمية 
( وجود فرق معنوي لمنسب المئوية لخفض الحرارة بين الخاليا داخل المنحل المبرد وغير المبرد 2حياتيا ويتضح من خالل الجدول )

نسبة خفض في شير  أقل% في الوقت الذي سجمت  29.20نسبة خفض بمغت  أعمىذ لوحظ ان شير حزيران سجل إالحارة   شيرلأل
   شيراأل( وجود فرق معنوي بين 8ما نسب الخفض بين المنحمين المبرد وغير المبرد فيتضح من خالل الشكل )أ %. 24.5تموز بمغت 

% 33.93نسبة خفض في شير حزيران  بمغت  أعمىلنسب خفض الحرارة داخل المنحل اذ سجمت الخاليا المبردة في المنحل المبرد 
% في المنحل غير المبرد ، اما نسب الخفض في 14.57تموز بمغت  نسبة خفض سجمت في شير أقلوبالمنحل المبرد في حين 

نسبة  أقل% و  32.35نسبو مئوية لخفض حرارة في الخمية المبردة وفي المنحل المبرد  أعمىخاليا المنحل المبرد وغير المبرد فكانت 
ن نسبة الرطوبة الناتجة من منظومة التبريد تكون عالية وىذه الرطوبة تعمل عمى إ% في خاليا المنحل غير المبرد. 18.4خفض كانت 

كما يظير  ،رة داخل الخمية مؤدية الى خفضياتقميل درجة الحرارة ورفع نسبة الخفض في ىذه المنطقة التي انعكست عمى درجة الحرا
 .(2من الجدول )

 . وسة خفض درجاخ انحرارج داخم انخاليا في انمىحم انمثرد وغير انمثرد%2نجذول ا

 خاليا في مىحم غير مثرد   هشهراألمعذل 

 انمىحم انمثرد

 وىع انخاليا

 خاليا غير مثردج خاليا مثردج   هشهراأل

 حسيران 02.3 00.60 90.24 96.92

 تمىز 94.20 01.62 24..1 2..9

 أب 94.14 01.90 14.30 .92.0

 معذل انخاليا 95.93 09.02 ..15 

 L.S.D.2..=  هشر األ

 L.S.D.2..نوع الخاليا=

 2.95L.S.D=   هشر األلتداخل بين نوع الخاليا وا

نسبة خفض  أقلما أ% 29.20نسبة مئوية لمخفض بمغت  أعمىاذ سجل شير حزيران    شيراألوجود فرق معنوي لنسب الخفض حسب 
% عمى التوالي ومن ىنا يتضح دور منظومة التبريد في رفع نسبة الرطوبة  25.34% و24.5فسجمت في شيري تموز واب بمغت 

 يعاني منيا النحل الرتفاع حرارة الجو والمنحل بصورة وخفض الحرارة داخل المنحل والخاليا في الفترة الحرجة الصيفية والتي غالبا ما
 تأثرلى إشارا أ( المذين 2010ورة خاصة والتي توثر في نشاط وسموك النحل والممكة وىذا يتفق مع سعيد وجرجيس )عامة والخمية بص
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تؤثر درجات الحرارة من ذ إبالرحيق والماء وحبوب المقاح  نحل العسل بدرجة الحرارة وقوة الخمية عمى سروحو وخروجو ورجوعو محمالً 
 مباشراً  تأثيراً و قمتيا عمى ىذا السروح ، كذلك تؤثر أ ى الكثافة النحمية من حيث وفرتياالخمية عم حيث انخفاضيا أو ارتفاعيا وكذلك قوة

ذ تؤثر درجة إلى موتيا، إحيان كثيرة تؤدي أغير الكاممة مثل البيض واليرقات والعذارى والتي تؤدي الى وقف نموىا وفي   األطوارعمى 
-Simone) الي تؤثر في أنشطة حياتو اليوميةوالفسيولوجية في نحل العسل، وبالتالحرارة المحيطة عمى االستجابات األيضية 

Finstrom et al., 2016 ; Koo et al., 2015; Elekonich, 2008( مثل النمو والتنمية والتكاثر والبقاء )Brodschneider 
et al., 2010; Stabentheiner et al., 2010; Chuda-Mickiewicz and Samborski, 2015)فإن . وعالوة عمى ذلك ،
، (Tautz et al., 2003ارتفاع درجات الحرارة يقمل من معدل فقس البيض وتشوه األجنة ويقمل من قدرة تعمم النحل واكتساب الخبرة )

(. كما يؤدي ارتفاع درجات  الحرارة فوق المعدل الى توقف Groh et al., 2004) واآلفات باألمراضوكذلك يزيد من قابميتو لإلصابة 
و نتيجة لمجيد أممكة النحل عن وضع البيض خالل ىذه الفترة الحرجة وىذا بدوره يقمل من تعويض النحل الذي يفقد نتيجة لكبر سنيا 

 رال تؤثفي داخل خالياه ضمن حدود معينة لذا فان نحل العسل يحافظ عمى درجة الحرارة والرطوبة  ،العالي الذي تبذلو لخدمة طائفتيا
 (.Karasha and Zacepins, 2013؛  Sudarsan et al .، 2012طواره غير الكاممة )أسمبا عمى نشاط النحل وال عمى 

 
 

 
 . وسة خفض درجاخ انحرارج في انمىحم انمثرد وغير انمثرد8انشكم 

  :وخاليا نحل العسلمنظومة التبريد ودورها في رفع نسبة رطوبة منحل -3
و أضافة الى خفض درجات الحرارة داخل المنحل وخاليا نحل العسل الى رفع رطوبة المنحل والخاليا مما يسيم إتعمل منظومة التبريد 

الطائفة فان   أفرادمن المستوى الذي يتحممو  أعمىيزيد من كفاءة خفض الحرارة ففي الظروف االعتيادية وعندما ترتفع درجة الحرارة 
لذلك وىي جمب الماء الى الخمية ونثره عمى االطارات وبتالي تعمل باقي العامالت  النحل يبادر لخفض الحرارة عن طريق سموكية يتبعيا

جنحتيا وترفع رطوبة الخمية وتخفض حرارتيا، وتعمل منظومة التبريد الداخمية أعمى توليد تيار ىواء داخل الخمية من خالل تحريك 
غير البالغة مثل )البيض واليرقات( لمبقاء عمى قيد   األطوارخارجية عمى توفير نسبة الرطوبة التي يحتاجيا النحل لممحافظة عمى وال

الطائفة   أفرادن ارتفاع الحرارة فوق مستوى تحمل أتحتاج مستوى محدد من الرطوبة لبقائيا فضال عن   األطوارالحياة وذلك الن ىذه 
( وجود فرق معنوي لمفترة الزمنية لنسبة 3و التقميل من ارتفاع الحرارة ويوضح الجدول )أالنحل تدابير لمحد  ى اتخاذلإطوارىا يؤدي أو 
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 أقل% في حين سجمت 33.17% يميو شير تموز بمعدل  43.89مستوى لمرطوبة في حزيران  أعمىذ بمغ إ ،الرطوبة داخل الخاليا
ة الرتفاع درجات الحرارة داخل المنحل اذ يتحذ نحل العسل عدة سموكيات لخفض % وذلك نتيج 32.67ب بمغت آنسبة رطوبة في 

 يظير، كما حياة الطائفة إلدامةية والقابمة درجة الحرارة داخل مستعمراتو وخالياه لمحفاظ عمى ثباتية درجات الحرارة والرطوبة داخل الخم
 40.33مستوى لرطوبة خاليا المنحل المبرد بمغ  أعمىذ سجل إمبرد ( وجود فرق معنوي بين رطوبة المنحل المبرد وغير ال3الجدول )

ما عن الفرق بين الرطوبة داخل الخاليا الموجودة في أ%  26.56رطوبة كانت في خاليا المنحل غير المبرد بمغت  أقل% في حين 
نسبة رطوبة بمغت  أعمىالمنحل المبرد فتحقق فرق معنوي بين نوعين من الخاليا داخل المنحل المبرد فقد سجمت الخاليا المبردة 

ذا يتبين الدور الكبير % ومن ى 21نسبة رطوبة سجمت لمخاليا غير المبردة في المنحل غير المبرد بمغت  أقل% في حين  64.33
بالظروف  يتأثرالطائفة وقد أظيرت النتائج أن نشاط النحل   أفرادلمنظومة التبريد في رفع مستوى رطوبة المنحل والخاليا والحفاظ عمى 

الرطوبة البيئية كدرجة الحرارة والضوء وشدة اإلشعاع الشمسي واالختالفات في تركيز سكر الرحيق ولكن ىذه الظروف ترتبط عكسيا ب
مع زيادة  لألزىارعدد الزيارات  يتأثرنشاط البحث عن الغذاء عند نحل العسل بشكل كبير بدرجة حرارة اليواء كما  يتأثرالنسبية، كذلك 
 يعد والرحيق، المقاح حبوب جانب نو إلىأ Kovac et al., (2018) ذكر، كما (Bellusci and Marques, 2001حرارة اليواء )

 لتخفيف أيًضا ولكن البالغ، النحل في موزيساأل التوازن عمى لمحفاظ المياه حاجة إلى فيناك ،العسل نحل لطائفة أساسيا مورداً  الماء
عدادو  المخزن العسل  تستخدم العسل نحل  طائفةان  .إالخمية لخفض حرارة الماء يستخدم كما الحارة األيام في .لمحضنة السائل الطعام ا 
عدادو  غدية إفرازات إلنتاج ، البالغ النحل جسم في السوائل توازن عمى تحافظلكي  استعماالت عديدة الماء  يرقات النحل، لتغذية العسل ا 

 Ostwald ) الحضنة خفض نسب موت عمى الخمية مما يعمل لترطيب ) الجافة المناخات في( ة الحار  األيام في الخمية  لخفض حرارة
et al., 2016 ؛ Nicolson 2008 ؛Human et al., 2006 .) كدأو Medrzycki et al., (2010) العسل نحل عامالت نأ 

 ، الحرارة درجات ارتفاع من الطائفة وحماية لتبريد متقن تيوية نظام اعتماد خالل من النحل لطائفة الداخمية البيئة عمى لمسيطرة تعمل
 النحل في السيطرة يساعد السموك ىذا بالتيوية لمنحل الفردي السموك تنشيط خالل من بالحياة العسل نحل طائفة استمرار عمى ولمحفاظ

  .الخمية داخل التنفس غازات وتراكيز والرطوبة الحرارة درجات ارتفاع عمى
 . انرطىتح انىسثيح في انمىحم وانمثرد وغير انمثرد وخالياهما3انجذول 

   هشهراألمعذل 
رطىتح انجى 

 انخارجي

رطىتح مىحم 

مثرد انغير 

 اليايوخ

 مىقغ انمىحم وانخاليا انمىحم انمثردرطىتح 

 

 خهيح غير مثردج خهيح مثردج   هشهراأل

43.89 10.33 
 خهيح 45.67 58.67 54.67

 حسيران
 مىحم 40 54

33.17 10 
 خهيح 51.33 64.33 21

 تمىز
 مىحم 42.33 10

32.67 11.33 
 خهيح 50.67 58.33 21.67

 اب
 مىحم 38.67 15.33

 معذل انرطىتح انىسثيح نهخاليا 49.22 60.44 32.44 10.56 

 معذل انرطىتح انىسثيح نهمىحم 40.33 26.44 

 L.S.D  2.79=   هشهرنأل 

 L.S.D 3.95نمىقغ انمىاحم =  

  6.84L.S.Dوانمىقغ =    هشهراألنهتذاخم تيه  
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 :الستنتاجات والتوصيات
جراءتوفير ظروف مالئمة و  -1 تعديالت داخل المنحل في الفترة الحرجة الصيفية لخفض حرارة المنحل ورفع رطوبتو من شانو  ا 

 ضمان استمرار طوائف النحل بالنشاط.
توفير ماء داخل الخاليا وبصورة مستمرة في فصل الصيف يخفض من حرارة الخاليا ويقمل الجيد الذي يبذلو النحل بالبحث  -2

 حرارة.وجمب الماء الى الخاليا لخفض ال
متخفيف عمى النحل وتقميل الجيد الذي يبذلو لغرض لليات جديدة لتبريد وخفض حرارة المناحل في المواسم الحارة و آتطوير  -3

 غير الكاممة.  األطوارتبريد خالياه خاصة منطقة الحضنة لمحفاظ عمى 
 :المراجع
(. دراسة تاثير بدائل حبوب الطمع 2005ناصر عبد الصاحب وسعد كريم ظاىر و طو محيسن ابراىيم وجمال فاضل وىيب ) ،الجمالي

 .75 – 70( : 2)23في بعض نشاطات نحل العسل المختمفة . مجمة وقاية النبات العربية . 
عداد العسل نحل كثافة عمى وأثرىا الحرارة درجة(. 2015الحسناوي، منتصر صباح ميدي ومحمود بدر عمي السميع )  في الخاليا وا 

 صفحة. 96، المؤتمر الثامن التحاد النحالين العرب ، النجف ، العراق . االوسط الفرات محافظات
(. تصميم وتحميل التجارب الزراعية. كمية الزراعة. دار الكتب لمطباعة 2000الراوي، محمود خاشع وعبد العزيز محمد خمف ا هل )

 صفحة. 488جامعة الموصل / العراق  والنشر/
عمى النباتات الزىرية في  .Apis mellifera L(. دراسة لبعض االنشطة الحياتية لنحل العسل 2006الزيدي، محمدعموان سممان )

 صفحة 104كمية الزراعة جامعة البصرة العراق.  –مدينة البصرة . رسالة ماجستير 
في تمقيح ازىار بعض   خرىو بعض انواع الحشرات األ Apis melliferaل العسل ( دور نح2009) العامري، حسين عمي ميدي

كمية الزراعة جامعة البصرة  ،محافظة البصرة . رسالة ماجستير المحاصيل الزيتيو وتاثيرىما في االنتاجيو تحت ظروف
 صفحة. 75العراق. 

داء الحياتي لطوائف نحل العسل المقادير في بعض جوانب األمختمفة ثير التغذية أت .(2009) مسمم عبد الواحد عاشور ،العطبي 
Apis mellifera صفحة. 91كمية الزراعة جامعة البصرة العراق.  ،محافظة البصرة . رسالة ماجستير في 
 Apis mellifera . تأثير درجة الحرارة و قوة الطائفة عمى سروح نحل العسل(2010) سالم جميل جرجيسو سعيد، ميدي محمد صالح 

L. (apidae–hymenoptera).  .7: (2)38. مجمة الرافدين الزراعية. 
 242ولى الطبعة األ، 1مجمد ال .تربيتو ،مجتمعو ،(. موسوعة النحل حياتو2009) (ترجمة م. منتجب يونس) فالديمير كروكافير
 صفحة.

 .10(:22.)بيروتل. النحا بريد مجمة .(. الحرارة والنحمة (2002آمال وىيبة،
Abou-Shaara, H.F.; A.A. Al-Ghamdi; and A.A. Mohamed (2013). Honey bee colonies performance 

enhance by newly modified beehives. Journal of Apicultural Science. 57(2):45-57.  

Bellusci S.; and M.D. Marques (2001). Circadian activity rhythm of the foragers of a eusocial bee 

(Scaptotrigona affdepilis, Hymenoptera, Apidae, Meliponinae) outside the nest. Biological 

Rhythm Research. 32 (2):117–124 

Brodschneider, R.R.; K. Moosbeckhofer ; K. Crailsheim ( 2010). Surveys as a tool to record winter 

losses of honeybee colonies: a two-year case study in Austria and South Tyrol. J. Apic. Res.; 

49(1):23. 

Chuda-Mickiewicz, B.; and J. Samborski (2015). The quality of honey bee queens from queen cells 

incubated at different temperatures. Acta. Sci. Polon. Zootech., 14:25–32 



 

Mehdi et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 275-387 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 387-375(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  مهدي 386

Elekonich, M.M.( 2008). Extreme thermotolerance and behavioral induction of 70-kDa heat shock 

proteins and their encoding genes in honey bees. Cell Stress and Chaperones.14(2): 219–226.  

Flores, J.M.; S. Gil-Lebrero; V. Gámiz; M.I. Rodríguez; M.A. Ortiz; and F.J. Quiles (2018). Effect of 

the climate change on honey bee colonies in a temperate Mediterranean zone assessed through 

remote hive weight monitoring system in conjunction with exhaustive colonies assessment. 

Sci., Total. Environ., 653: 1111–1119.  
Sudarsan, R.; T.  Cody; G.K. Peter; and J.E. Hermann (2012). Flow currents and ventilation in 

Langstroth beehives due to brood thermoregulation efforts of honeybees. J. Theoret. Biol., 

295: 168–93.  

Tautz, J.; S. Maier; C. Groh; W. Rossler; and A. Brockmann (9220). Behavioral performance in adult 

honey bees is influenced by the temperature experienced during their pupal development. 

Proc. Natl. Acad. Sci., USA 122 740.0–40.4 .  

 

 

  



 

Mehdi et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 275-387 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 387-375(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  مهدي 387

The Effect of Applying the Cooling System on the Temperature 

and Humidity of the Apiary and Cells 

Husain Ali Mehdi
*(1)

 Alaa Sabeeh Jabbar
(1)

 and Taha Y. Al-Edany
(1)

 

(1). Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Basrah, Iraq. 

(* Corresponding author: Dr. Hussain Mehdi. E-Mail:protactionplan@gmail.com). 

Received: 09/07/2020     Accepted: 12/09/2020 

Abstract 

The research was conducted at Shatt al-Arab district, the fourth district of the 

island in Basra governorate during June, July and August in 2018 and 2019. A 

cooling system was established in one of the research apiaries using water to 

reduce the heat inside the apiary and determine its effect on the honey bee cells, 

which were distributed straightness at the apiary, and the other apiary had no 

cooling system for comparison. The results showed that in the cooled apiary the 

temperature decreased inside the beehives to 33.67 °c, at a time when the 

outside air temperature of the apiary was 49.33 °c. The highest temperature 

reduction inside the hive was 33.93% of the cooled cells and the cooled apiary, 

either less. The percentage of heat reduction was 14.57% of the cells 

of uncooled apiaries. Therefore, it is recommended to adopt mechanisms that 

reduce the temperature of the apiary and the beehives in hot months to continue 

the activity and life of bees. 
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