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الملخص /
أهتمت هذه الدراسة بتقدير إنتاجية نحل العسل  Apis mellifera L.من عسل نبات الزعتر  Thymus vulgarisفي فصل الصيف
ودراسة مدى تأثير التغذية من عدمها على إنتاجية العسل كما ً ونوعا ً ،وكذلك تأثيرها على نضج العسل ،أجريت هذه الدراسة في
منطقة الجشة بالجبل األخضر خالل فصل الصيف ،حيث اختير موسم تزهير نبات الزعتر ،ونفذت التجارب في عشرة خاليا ،تم تظليل
خليتان بألواح خشبية ومثلها من العدد تركت بدون تظليل ،وخليتين تم تغذيتها و نفس العدد لم يغذى مع ترك خليتان بدون معاملة وذلك
لمعرفة تأثير المعامالت على االنتاجية ،بينت نتائج هذه الدراسة أن اإلنتاجية كانت اعلي في الخاليا المظللة  3.9براويز/خلية في حين
كان ناتج البراويز غير المظللة  3.9براويز/خلية وزادت اإلنتاجية في حالة تغذية الخاليا .
الكلمات المفتاحية :نحل العسل ، Thymus vulgaris ، Apis mellifera ،الجبل االخضر ،ليبيا.

المقدمة /
ازداد االهتمام مؤخراً بتربية ورعاية نحل العسلللللل Apis
 mellifera L.وبمنتجاتها المتنوعة في أغلب دول العالم
وذلللك ألهميتهللا الةبيرة في مختلف المجللاالت الزراعيللة و
الغذائية ،و العالجية و االقتصللللللادية ) .)15ويمةن المحافظة
على قوة ونشللللللاف فوائف نحل العسللللللل ومنعها من المجاعة

وتحسللللللين أدائها بشللللللةل أفضللللللل من خالل إمدادها باألغذية
الداعمة ببدائل أو مةمالت حبوب اللقاح والرحيق ) .(8تتأثر
فوائف نحل العسل بالعنا صر البيئية بشةل اكبر من ال صفات
الوراثية (.)16حيث ان تربية الحضللنة تسللتجيب بشللةل اسللر
عندما تةون الظروف البيئية مالئمة لسللللللروح النحل (.)14
انخفاض متوسط الةثافة النحلية في االفار تتراوح بين (-3.9
 )9.9افار عندما تركت خاليا النحل دون تشللللللتية (.)3أكدت
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نتائج دراسات عديدة ان اعتماد اساليب التشتية واجب لطوائف

تركت المجموعة الرابعة بدون تغذية مع ترك عدد خليتان بدون

النحل الضلللللعيفة ( .)8يعتمد النحل في وظائفه الحيوية على

أي معاملة تمثل الشاهد  ،تركت خاليا المنحل فيلة فصل

مصلللدر غذائه من رحيق وجبوب اللقاح ( .)3يعد عامل البيئة

الصيف حتى أنتهى موسم نبات الزعتر  ، T. vulgariجمعت

احللد العوامللل االكثر تللأثيراً على نشلللللللاف النحللل (.)19بينللت

كل البراويز الخاليا بنهاية موسم نمو النبات وأخذت عينات من

دراسلللات ان نسلللبة  %32 - 15من عدد الخاليا تهلك سلللنوياً

العسل المنتج خالل فترة الدراسة ,نفذت هذه الدراسة بتصميم

بسللللبب مشللللةلة البرد في العالم ( .)9كما أن هناك عوامل تحد

القطاعات كاملة العشوائية ( )RCBDبواقع ثالثة مةررات،

من نمو وتطور فوائف نحل العسلللللل و تؤثر في كمية البي

حسبت النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي  Gen statكما

وكثللافللة الحضللللللنللة وانتللا العسلللللللل واهمهللا الظروف البيئللة

ثم مقارنة المتوسطات عند مستوى معنوية  2.2 5باستخدام

واالمراض ( . )13وكان الهدف من هذا العمل دراسلللة تأثير

اختبار اقل فرق معنوي (. )LSD

التظليل و التغذية على انتا العسلللللل و نضلللللجه خالل فصللللل
الصيف.

النتائج والمناقشة /
مواد وطرق البحث /

يوضح الشةل ( )1فبيعة العسل الناضج من عدم في عدد
البراويز حيث بينت النتائج ان عدد البراويز في الخاليا غير

أجريت هذه الدراسة في منطقة الجشة ب الجبل االخضر في

المظللة  ،3.9في حين حالة عدم التظليل والتغذية كانت 3.9

ليبيا ,بين خط عرض ( )32° 32′ 16″ Nشرقا وخط فول

برواز ،وعند المقارنة حالة التظليل وعدم التغذية كان عدد

( )21° 34′ 33″ Eشماالً والتي تنتشر فيها وبشةل كثيف نبات

البراويز  ، 3.9وفى حالة التظليل والتغذية كان العدد  ،12في

الزعتر ، T. vulgarisحيث ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل

حين اثرت التغذية مع التظليل في زيادة عدد البراويز

الى  95درجة مئوية ،جهز المنحل بعدد (  )12خاليا  ،قسمت

المختومة، 6.8كما وصل عدد البراويز الى  5في حالة الخاليا

هذه الخاليا الى أربعة مجموعات تحوي كل مجموعة على

المظللة وغير المغذاة  ،في حين عدم التظليل الخاليا وعدم

خليتان  ،وضعت المجموعة االولى من الخاليا تحت مظالت

تغذيتها وصل عدد البراويز المختومة الى  9براويز وكان نفس

خاصة من قطع خشبية وتركت المجموعة الثانية بدون تظليل

العدد في حالة عدم التظليل والتغذية ،تأثير هذه المعامالت كان

 ،تم تغذية المجموعة الثالثة بمحلول سةري أعد وفقاً لألساليب

إيجابي واتفق مع ما ورد في عديد من الدراسات (.)1،5،3،12

العلمية المعتمدة بنسبة  1كيلو من السةر  3 :لتر من الماء ،كما
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شةل ( )3تأثير التظليل وتغذية خاليا نحل العسل Apis
 mellifera L.على نضج العسل .

،وكانت كمية العسل غير المختوم في الخاليا غير المظللة

الحيوي لطوائف نحل العسل .Apis mellifera L.
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Abstract \

Effect of Shadowing and Feeding on The Mature of Thyme honey
Salaeh. A. M. Abidallah and Ansaaf F. Almusrati
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Omar Almukhtar University, Elbeida – Libya.

The purpose of this study was to measure beehives' productivity in the summer and to study the impact
of nutrition on the productivity of the quantity and quality of honey as well as the effect of mature and
immature honey. This study was conducted in the Jabal Al-Akhdar Al-Jishha region during2011/2011,
during the summer season the apiary was divided into a group of cells shaded with wooden boards, a
group left without cover, and the same group was fed and no group was fed. Samples were taken of
mature and immature thyme honey, which was fed and not fed for certain chemical and natural
products. The study showed that the highest yield was in the cover cells and increased productivity in
the case of nutrition
Key words: Haney bee, Apis mellifera , Thymus vulgaris , Libya.

15
11

أعبيد هللا والمصراتي

http://www.ljpp.org.ly

2020 )10( المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد

