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 / الملخص

ودراسة  فى فصل الشتاء من عسل نبات الشماري  Apis melliferaنحل العسل ل الساللة االيطالية جيةنتاإأهتمت هذه الدراسة بتقدير 

 -ألخضرالجبل ابفى منطقة الوسيطة أجريت هذه الدراسة  نضج العسل, كذلكوونوعاً نتاجية العسل كماً إتأثير التغذية  من عدمها على 

مجموعة لاعسل الحنون حيث تمت تدفئة نبات الشماري لجني من الخاليا فى فصل الشتاء على  تينحيث قسم المنحل الى مجموع  ليبيا.

ركت الثانية تاما المجموعة  هذة المجموعة تم تغذيتة والجزء االخر بدون تغذية  من جزء ،من الخاليا  بواسطة أكياس بالستكيةاالولي 

لدراسة أن تبين من هذه ا ،ت علي االنتاجيةبدون تغذية وذلك لمعرفة تأثير المعامال ترك والجزء االخر جزء ةتم تغذي بدون تدفئة حيث

خلية مقارنة بالخاليا التي لم براويز/  8نتاجية الى إلحيث وصلت ا نتاجية فى فصل الشتاء كانت فى الخاليا التى تمت تدفئتهاإأعلى 

 .  نتاج فى حالة التغذيةإلبراويز / خلية وزاد ا 4والتى اعطت  تدفأ

 

 .انتاجية ، ليبيا ، الجبل االخضر ،نبات الشماري،   Apis mellifera ،نحل العسل :الكلمات المفتاحية

 

 / المقدمة

الحشرات االقتصادية من    Apis melliferaنحل العسل

يون . اهتم الليبوهى ذات نشاط مستمر طول العام في ليبيا هامةال

العسل بكميات كبيرة ويسوق للمناطق  إلنتاجبتربية النحل 

المجاورة ولكن بكميات بسيطة حيث يصل عدد طوائف النحل 

من  يتراوح سنويالف طائفة نحل وتعطى انتاج  051الى 

و تتميز منطقة الجبل االخضر بتقلبات  سنويطن  411 – 011

 فصل الخريف فيغير مستقر خصوصا  يوميمناخية وطقس 

ى الى دذاء بسبب الظروف الجوية يؤوالشتاء حيث ان نقص الغ

فصل وهو فصل فقد ركزت الدراسة على اهم هالك الطائفة . 

ن م, كما تم دراسة فارق التدفئة يتاء علي نبات الشمارالش

ي فتأثير التغذية الصناعية  كذلكالشتاء  وفصل فى عدمها 
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انه البد من اجراء الدراسات  تمحافظة على الطائفة. أكدال

التشتية خالل فصل الشتاء الن هناك بعض الطوائف تكون 

الملكة ضعيفة فالبد من اجراء التشتية لكى تكون  الملكة على 

عند عدم اجراء التشتية خالل الشتاء  هان وا. وجد(4)قيد الحياة 

االطار  فيالى انخفاض متوسط الكثافة النحلية فإن ذلك يؤدي 

 نسبةأن  بينت الدراسات. (0)( /اطار0.0-3.0بين ) تتراوح

من بين  %31 - 05بين  العالم ما فيتهلك سنوياً  التيالخاليا 

الي جانب  تكون بسبب مشكلة البرد مجموع الخاليا الكلى

ان النحل ينجذب بشكل اكثر كشفت الدراسات  (.3)التغذية 

ح , حيث اتضالسكروز( على هيئة محلول سكرىلسكر المائدة )

التغذية بالمحلول السكرى المركز تفوقت على اقراص ان 

نة انتاج الحض فيف العسل الناضج والمحلول السكرى المخف

موسم الشتاء وارخص ثمنا  فيواكثر نجاحا وتخزين العسل 

وكان الهدف من هذا العمل  ( .3،0واكثر وفرة من العسل )

 يالحنون فعسل على انتاج  والتغذية دراسة تأثير التدفئة

  .لشتاءا

 

 / البحث ومواد قائطر

 -بالجبل االخضر الوسيطة منطقة فيهذه الدراسة  اجريت 

بيض االيبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر والتي  ,ليبيا

 (N ′47 °32تقع تحت خط عرض )ومتر  055المتوسط 

 درجة بانخفاض وتتميز  رقاً ( شE 41 °21وخط طول ) شماالً 

 (03جهز المنحل بعدد ) الشتاء وكثرة االمطار. فيالحرارة 

( 3الى مجموعتين تحتوى كل مجموعة على ) قسمتخلية 

وتمت تغذية ثالثة خاليا  المجموعة )أ( تدفئةتمت  حيث ،خاليا

المجموعة )ب(  اما .بدون تغذيةالثالث خاليا االخرى تركت و

 ةالثثوتمت تغذية ثالثة خاليا منها وتركت ال تدفئةتركت بدون 

لول محبالنسبة للتغذية استخدم  .بدون تغذيةاالخرى خاليا 

 0كيلو من السكر : 3سكري أعد للتغذية في فصل الشتاء بنسبة 

 عينات فرزتم في نهاية موسم نبات الشماري  .لتر من الماء

حساب عدد البروايز التى بها عسل كذلك العسل من كل خلية و

الغير والعسل المختوم  من ووزنهاوعدد البراويز المختومة 

بتصميم  هذه الدراسةنفذت  مختوم وذلك لمعرفة االنتاجية.

( بواقع ثالث مكرارات  RCBDالقطاعات كاملة العشوائية )

 Gen stat اإلحصائياستخدم البرنامج فى تجربة االنتاجية و

 معنوياختبار اقل فرق  باستخدام

 

  / لنتائج والمناقشةا

تأثير التدفئة والتغذية على عدد ( متوسط 0الشكل ) يوضح

برواز/  3.0البراويز التى بها عسل فى الخاليا المدفأه والمغذاه 

عدد البراويز   فكانمغذاه أما حالة الخاليا الى لم تدفأ و ،خلية

 8 الى كانتالخاليا المدفأ وغير المغذاة  وفي .برواز/ خلية 3

دد عطت اقل لم تدفأ ولم تغذى اع التيبرواز/ خلية والخاليا 

وقد تبين من هذه الدراسة  برواز/ خلية . 4كانت  من البراويز

االيجابي لهاتين المعاملتين على عدد براويز العسل تأثير ال

 .(0مع ما ورد في دراسة  )هذه النتيجة واتفق للخلية 

 

 متوسط تأثير تدفئة وتغذية الخاليا على عدد البراويز التى بها عسل. (.1شكل )
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متوسط تأثير التدفئة ان ( 3الشكل )أظهرت نتائج الدراسة ب

بها عسل مختوم حيث  التيوتغذية الخاليا على عدد البراويز 

حالة  فيان اكبر عدد من بروايز العسل المختومة قد سجل 

 برواز6.3تم تغذيتها وكانت  والتي التي تمت تدفئتهاالخاليا 

كان  حيث ةيليها الخاليا المدفأ وغير المغذا ،/ خليةعسل مختوم 

حالة عدم  فيأما  ./ خليةعسل مختوم  برواز 4.5 عدد البراويز

/خلية كذلك عسل مختوم  برواز 3لى إالتدفئة مع التغذية وصل 

برواز/ خلية  0.35لى إعند عدم التدفئة وعدم التغذية وصل 

. 

 

 

 متوسط تأثير التدفئة وتغذية الخاليا على عدد البراويز التى بها عسل مختوم .(0الشكل )

 

كمية العسل المختوم في الخاليا متوسط ان ( 0يشير الشكل )

الخاليا المدفأ وغير اما افي كيلوجرام  01 وتغذيتهاتدفيتها 

ئتها لم يتم تدف التييا كيلوجرام بينما فى حالة الخال 8المغذاة 

كيلوجرام وفى الخاليا غير  0.3لى إ كمية العسلوصل  ومغذاه

كمية ل أما بالنسبة .كيلوجرام 0.5وغير المغذاه أعطت  المدفا

 8غير المدفأه والمغذاه الخاليا العسل الغير مختوم فى 

 4.0لى إالخاليا المدفأ والمغذاه وصلت  فيأما  كيلوجرام

كيلوجرام فى حالة الخاليا غير المدفأ  8كيلوجرام وكذلك كانت 

يا حالة الخال فيمختوم الغير  كمية العسلوغير المغذاه ووصل 

اتفقت هذه النتائج وقد  كيلوجرام . 3لى إالمدفأ وغير المغذاة 

 (3,5سة )مع درا

 

 غير مختومالمختوم والعسل كمية المتوسط تأثير تدفئة وتغذية الخاليا على  .(3شكل )

روق فيعلوها احرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينهما , اما التى يعلوها احرف متشابهة تدل على عدم وجود  التياالعمدة  *

 .يطبقا الختبار اقل فرق معنو  1.15معنوية عند مستوى معنوية 
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The Effect of Heating and Feeding of Apis mellifera Hives During The Winter 

Season on The Production of Arbutus pavarii Honey 

Salaeh. A. M. Abidallah and Ansaaf F. Almusrati 

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Omar Almukhtar University, Elbeida – Libya.. 

 

Abstract \ 

This study was concerned with estimating the productivity of the Italian strain of Apis mellifera honey 

bees from the honey of the Shammari plant in the winter and studying the effect of feeding or not on 

the productivity of honey in terms of quantity and quality as well as the maturity of honey. Where the 

apiary was divided into two groups of cells in the winter season on the cinnabar plant to harvest the 

honey of pia, where the first group of cells was heated by plastic bags, part of this group was fed and 

the other part without feeding. The second group was left without heating, where part was fed and the 

other part was left Without feeding, in order to know the effect of the transactions on productivity, it 

was found from this study that the highest productivity in the winter season was in the cells that were 

heated, where the productivity reached 8 frames / cell compared to the cells that did not warm, which 

gave 4 frames / cell, and the production increased in the state of feeding. 

Key Words :Honey bee, Apis mellifera, the Green Mountain, Libya, Productivity. 


