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فمن المعروف أن . الدراسة الحالیة تعتبر خطوة في التعرف على خصائص النحل المربى في محافظة البحیرة / الخ ملخص، 
و ھذا النحل له العديد من الخصائص المتمیزة ) Apis mellifera lamarckii(النحل ذو النشأة األصلیة في مصر ھو النحل المصري 

لذلك تم . اإلمراض، و لكن يعاب علیه الشراسة العالیة و كذلك المیل الشديد للتطريد  مثل التأقلم على ظروفنا المحلیة و مقاومة
سنة لتحسین خصائص النحل المصري ، و تلي ذلك العديد من سالالت النحل مثل  30إدخال النحل الكرينولى منذ أكثر من 

  .ن بین العديد من السالالت اإليطالى و األلمانى و القوقازي و غیرھا فأصبح النحل المتواجد في مصر ھجی
  :تشمل الدراسة الحالیة الخمس نقاط األتیة

  . تطوير طريقه بحیث يمكن قیاس معظم الصفات المورفولوجیة بدقة وسھولة : أوال
مناطق بمحافظة البحیرة بأخذ متوسط عامین متتالین من الدراسات  6قیاس بعض الصفات المورفولوجیة لنحل العسل فى: ثانیا

  .و كذلك توصیف نحل العسل فى محافظة البحیرة) م2007و  2006(ولوجیة المورف
. دراسه تأثیر تربیة ملكات عذار الدراسة الحالیة تعتبر خطوة في التعرف على خصائص النحل المربى في محافظة البحیرة : ثالثا

تطوير طريقه : و ھذا ا أوال) Apis mellifera lamarckii(فمن المعروف أن النحل ذو النشأة األصلیة في مصر ھو النحل المصري 
  . بحیث يمكن قیاس معظم الصفات المورفولوجیة بدقة وسھولة 

فمن المعروف أن النحل ذو النشأة . الدراسة الحالیة تعتبر خطوة في التعرف على خصائص النحل المربى في محافظة البحیرة 
و ھذا النحل له العديد من الخصائص المتمیزة مثل التأقلم على ) Apis mellifera lamarckii(األصلیة في مصر ھو النحل المصري 

لذلك تم إدخال النحل . ظروفنا المحلیة و مقاومة اإلمراض، و لكن يعاب علیه الشراسة العالیة و كذلك المیل الشديد للتطريد 
سالالت النحل مثل اإليطالى و  سنة لتحسین خصائص النحل المصري ، و تلي ذلك العديد من 30الكرينولى منذ أكثر من 



  .األلمانى و القوقازي و غیرھا فأصبح النحل المتواجد في مصر ھجین بین العديد من السالالت 
مناطق بمحافظة البحیرة بأخذ متوسط عامین متتالین من الدراسات  6قیاس بعض الصفات المورفولوجیة لنحل العسل فى: ثانیا

  .ذلك توصیف نحل العسل فى محافظة البحیرةو ك) م2007و  2006(المورفولوجیة 
  ملكات 

  :تشمل الدراسة الحالیة الخمس نقاط األتیة
لنحل له العديد من الخصائص المتمیزة مثل التأقلم على ظروفنا المحلیة و مقاومة اإلمراض، و لكن يعاب علیه الشراسة العالیة و 

سنة لتحسین خصائص النحل المصري ، و تلي  30ينولى منذ أكثر من لذلك تم إدخال النحل الكر. كذلك المیل الشديد للتطريد 
ذلك العديد من سالالت النحل مثل اإليطالى و األلمانى و القوقازي و غیرھا فأصبح النحل المتواجد في مصر ھجین بین العديد 

  .من السالالت 
  :تشمل الدراسة الحالیة الخمس نقاط األتیة

  . یاس معظم الصفات المورفولوجیة بدقة وسھولة تطوير طريقه بحیث يمكن ق: أوال
  .ى من ملكات محلیة وتلقیحھا تحت ظروف التلقیح المفتوح على بعض الصفات المورفولوجیة للنسل الناتج 

  .دراسة مقارنة لبعض الصفات المورفولوجیة لشغاالت ھجن كال من النحل الكرينولى و اإليطالى و األلمانى و المحلى : رابعا
  . المقارنه بین النحل المحلى و ھجین النحل الكرينولى على أساس بیولوجى و سلوكى : خامسا

  :تتلخص النتائج فى األتى 
  تطوير طريقة قیاس الصفات المورفولوجیة لنحل العسل  - :أوال

ترتكز الفكرة تم قیاس الصفات المورفولوجیة باستخدام طريقة مبتكرة تدمج بین استخدام االسكنر و برنامج الفوتوشوب و 
الرئیسیة لھذة الطريقة على تشريح العینات المجموعة ثم سحب األجزاء المشرحة على االسكنر و بالتالى يتم إدخالھا إلى 

يتم فتح الصور عن طريق شاشة برنامج الفوتوشوب و قیاس األجزاء المرغوبة . الكمبیوتر لتظھر على المونیتور على ھیئه صور 
  :و إلثبات دقة وكفاءة ھذه الطريقة تم عمل األتى . ج و يتم الحصول على النتائج مباشرة و بدقة عالیة بواسطة مسطرة البرنام

تم سحب مسطرة قیاس عادية بجانب األجزاء المشرحة بواسطة االسكنر ثم فتح ھذة الصورة عن طريق شاشة الفوتوشوب و  -أ
  .ة باستخدام مسطرة الفوتوشوب أعطت نفس قیاس المسطرة العادي

تم عمل مقارنة بین طريقة إستخدام اإلسكنر و الفوتوشوب و طريقة إستخدام البینوكلیر و العدسة المیكرومترية ، وأظھرت  - ب
، 3.05،  8.80: النتائج عدم وجود فروق معنوية بین الصفات المقاسه بواسطة الطريقتین حیث كانت القیاسات على النحو التالي

، 1.90، 6.32، 3.15، 8.85مم عند إستخدام طريقة اإلسكنر والفوتوشوب ، مقارنة ب 2، 1.05، 2.20، 2.85، 6.00، 1.85، 6.22
مم عند إستخدام البینوكلیر والعدسة المیكرومترية وذلك لصفات طول الجناح األمامى ، عرض  2.12،  1.12، 2.35، 2.90، 6.07

طول اللسان ، طول الساق ، طول الفخذ ، طول الرسغ القاعدي  الجناح األمامى ، طول الجناح الخلفي ، عرض الجناح الخلفي ،
  .و عرض الرسغ القاعدي ، وذلك على الترتیب 

وتمتاز طريقة اإلسكنر والفوتوشوب بالبساطة و السھولة و توافر برامجھا بالمجان ، وكذلك فإنھا تصلح لقیاس معظم الصفات 
  .ستشعار ، وأيضا تمتاز بتوفیر الوقت و الدقة العالیةالمورفولوجیة حتى زوايا األجنحة و عرض عقل قرن اال

  الصفات المورفولوجیة لنحل العسل فى محافظة البحیرة - :ثانیا
كفر الدوار، ايتاى البارود، حوش عیسى، (مناطق مختلفة فى محافظة البحیرة  6تم جمع عینات شغاالت نحل العسل من 

و  2006طوائف لكل منطقة و ذلك خالل خريف  8لعینات بطريقة عشوائیة من حیث تم جمع ا) الدلنجات، المحمودية و دمنھور 
  : وكانت النتائج كالتالى. شغالة 15وإشتملت كل عینة على  2007

  2006الصفات المورفولوجیة لشغاالت نحل العسل فى عام  - 1
صفة مورفولوجیة التى تم  15فى ال  أظھرت النتائج المتحصل علیھا وجود فروق بین مناطق الدراسة الست فى محافظة البحیرة

وتراوحت قیم ). منطقة كفر الدوار(مم  5.79إلى ) منطقة المحمودية(مم  5.24وتراوحت قیم متوسط طول اللسان من . دراستھا
، بینما تراوحت قیم متوسط عرض )منطقة دمنھور(مم  8.86إلى ) منطقة الدلنجات(مم  8.62متوسط طول الجناح األمامى من 

مم  6.05أما قیم متوسط طول الجناح الخلفى تراوحت من ). المحمودية(مم  3.03إلى ) الدلنجات(مم  2.92اح األمامى من الجن
مم  1.85إلى ) الدلنجات(مم  1.71، بینما قیم متوسط عرض الجناح الخلفى تراوحت من )دمنھور(مم  6.18إلى ) الدلنجات(
، بینما )إيتاى البارود(مم  0.53إلى ) دمنھور و حوش عیسى(مم  0.50من  تراوحت Aقیم متوسط طول الضلع ). حوش عیسى(

 2.54وتراوحت قیم دالة الجناح من ). إيتاى البارود(مم  0.20إلى ) الدلنجات(مم  0.15تراوحت من  Bقیم متوسط طول الضلع 
الدلنجات و كفر (مم  0.83إلى ) لمحموديةا(مم  0.79من  Cوتراوحت متوسطات طول الضلع). الدلنجات( 3.79إلى ) إيتاى البارود(

وتراوحت قیم متوسط عدد ). إيتاى البارود(مم  1.91إلى ) دمنھور(مم  1.85تراوحت من  D، بینما متوسطات طول الضلع )الدوار



) لدوارالدلنجات و كفر ا(مم  2.22وتراوحت قیم متوسط طول الفخذ من ). دمنھور( 20.85إلى ) الدلنجات( 19.41الخطاطیف من 
). المحمودية(مم  2.91إلى ) الدلنجات(مم  2.78، بینما تراوحت قیم متوسط طول الساق من )المحمودية(مم  2.29إلى 

، بینما تراوحت )المحمودية(مم  2.18إلى ) الدلنجات و كفر الدوار(مم  2.07وتراوحت متوسطات طول الرسغ القاعدى من 
  ).الدلنجات و كفر الدوار(مم  1.12إلى ) دمنھور(مم  1.09متوسطات عرض الرسغ القاعدى من 

وأظھر التحلیل اإلحصائى وجود فروق معنوية بین جمیع مناطق الدراسة فى كل الصفات المدروسه ما عدا صفة عرض الرسغ 
  . القاعدى

  2007الصفات المورفولوجیة لشغاالت نحل العسل فى عام  - 2
مم  5.92فصفة طول اللسان تراوحت متوسطاتھا من . المورفولوجیة للشغاالتوجدت فروق بین كل مناطق الدراسة فى الصفات 

إيتاى (مم  8.82إلى ) دمنھور( 8.71وترواحت قیم متوسط طول الجناح األمامى من ). دمنھور(مم  6.05إلى ) حوش عیسى(
وتراوحت قیم ). كفر الدوار(مم  3.03إلى ) المحمودية(مم  2.88، بینما تراوحت قیم متوسط عرض الجناح األمامى من )البارود

، بینما تراوحت قیم متوسط عرض الجناح )إيتاى البارود(مم  6.16إلى ) كفر الدوار(مم  6.04متوسط طول الجناح الخلفى من 
إلى ) دمنھور(مم  0.47من  Aوتراوحت قیم متوسط طول الضلع ). كفر الدوار(مم  1.08إلى ) إيتاى البارود(مم  1.67الخلفى من 

). الدلنجات(مم  0.21إلى ) دمنھور(مم  0.15من  B، بینما تراوحت قیم متوسط طول الضلع )إيتاى البارود و المحمودية(مم  0.53
إيتاى (مم  0.80من  Cوتراوحت قیم متوسط طول المسافة ). دمنھور( 3.19إلى ) الدلنجات( 2.45وتراوحت قیم دالة الجناح من 

مم  1.91إلى ) حوش عیسى(مم  1.82من  D، بینما تراوحت قیم متوسط طول المسافة )يةالمحمود(مم  0.83إلى ) البارود
وتراوحت قیم متوسط طول ). دمنھور( 21.15إلى ) إيتاى البارود( 20.12وتراوحت قیم متوسط عدد الخطاطیف من ). المحمودية(

دمنھور و إيتاى (مم  2.79م متوسط طول الساق من ، بینما تراوحت قی)كفر الدوار(مم  2.28الى ) الدلنجات(مم  2.21الفخذ من 
مم  2.14إلى ) دمنھور(مم  2.07وتراوحت قیم متوسط طول الرسغ القاعدى من ). حوش عیسى(مم  2.85إلى) البارود

  ). المحمودية(مم  1.12إلى ) دمنھور(مم  1.07، بینما تراوحت قیم متوسط عرض الرسغ القاعدى من )المحمودية وإيتاى البارود(
وأظھر التحلیل اإلحصائى وجود فروق معنوية بین مناطق الدراسة فى كل الصفات المدروسه ما عدا خمس صفات وھى طول 

  .، طول الفخذ ، وطول الرسغ القاعدى حیث كانت الفروق غیر معنويةDالجناح األمامى، طول الجناح الخلفى، طول المسافة 
فبعض . لمعظم الصفات المدروسه لشغاالت نحل العسل إختلفت بین سنتي الدراسةأظھرت النتائج أيضا أن المتوسطات العامة 

وعالوة على ذلك فإن اإلختالفات فیما بین المناطق فى عام . بینما صفات أخرى حدث له إنخفاض  2007الصفات زادت فى عام 
 2006معنوية بین المناطق فى عام حیث كانت ھناك صفة واحدة غیر  2007كانت أعلى من تلك المتحصل علیھا فى عام  2006

وھى طول الجناح األمامى، طول  2007و ھى صفة عرض الرسغ القاعدى، بینما سجلت خمس صفات غیر معنوية فى عام 
  . ، طول الفخذ ، وطول الرسغ القاعدى Dالجناح الخلفى، طول المسافة 

  للصفات المورفولوجیة )  2007و  2006خالل (قیم المتوسط العام  - 3
وذلك لكال من الصفات المورفولوجیة المدروسه ) خالل عامى الدراسة( أظھرت النتائج وجود فروق فیما بین قیم المتوسط العام 

والتحلیل اإلحصائى أظھر وجود فروق معنوية فیما بین مناطق الدراسة فى . لشغاالت نحل العسل من مناطق الدراسة المختلفة
  C.، دالة الجناح وطول المسافة Bعدا أربع صفات وھى عرض الجناح األمامى، الضلع الصفات المورفولوجیة المدروسه ما

  :ومن ناحیة أخرى بینت النتائج المتحصل علیھا أن المتوسطات العامة لصفات نحل العسل فى محافظة البحیرة كانت كالتالى
مم ، والمتوسط العام لطول الجناح  5.25ھى مم وأقل قیمة  5.98مم وكانت أكبرقیمة لطول اللسان ھى  5.75طول اللسان كان 

مم ، والمتوسط العام لعرض الجناح األمامى كان  8.83مم وأقل قیمة ھى  8.86مم وكانت أكبرقیمة ھى  8.74األمامى كان 
 مم وكانت 6.11مم ، والمتوسط العام لطول الجناح الخلفى كان  2.92مم وأقل قیمة ھى  3.04مم وكانت أكبرقیمة ھى  2.96

مم وكانت أكبرقیمة  1.76مم ، والمتوسط العام لعرض الجناح الخلفى كان  6.04مم بینما أقل قیمة كانت  6.19أكبرقیمة ھى 
،  2.54وأقل القیم كان  3.79وأعلى القیم كان  2.94مم ، والمتوسط العام لدالة الجناح كان  1.67مم وأقل قیمة ھى  1.85ھى 

مم ، والمتوسط العام لطول  0.79مم وأقل قیمة ھى  0.83مم وكانت أكبرقیمة ھى  0.81كان  Cوالمتوسط العام لطول المسافة 
 20.34مم ، والمتوسط العام لعدد الخطاطیف كان  1.82مم وأقل قیمة ھى  1.91مم وكانت أكبرقیمة ھى  1.87كان  Dالمسافة 

 2.29مم وكانت أكبرقیمة ھى  2.24م لطول الفخذ كان ، والمتوسط العا 19.42بینما أقل قیمة كانت  21.15وكانت أكبرقیمة ھى 
 2.78مم وأقل قیمة كانت  2.91مم وكانت أكبرقیمة ھى  2.82مم ، والمتوسط العام لطول الساق كان  2.21مم وأقل قیمة كانت 

مم ، وأخیرا  2.07ت مم بینما أقل القیم كان 2.31مم وكانت أكبرقیمة ھى  2.13مم ، والمتوسط العام لطول الرسغ القاعدى كان 
  . مم 1.13مم وكانت أقل قیمة ھى  1.13مم وكانت أكبرقیمة ھى  1.10كان المتوسط العام لعرض الرسغ القاعدى 

ھذا وقد سجلت عینات الشغاالت التى تم جمعھا من منطقة كفر الدوار أعلى المتوسطات فى أربع صفات وھى طول اللسان 
كما أن عینات ). مم 0.82( C، طول المسافة ) مم 1.82(، عرض الجناح الخلفى )مم 2.99(، عرض الجناح األمامى )مم 5.88(



 Dشغاالت نحل العسل التى تم جمعھا من منطقة المحمودية سجلت أعلى المتوسطات فى أربع صفات وھى طول المسافة 
كذلك فإن عینات ). مم 1.12( ، عرض الرسغ القاعدى) مم 2.16(، طول الرسغ القاعدى )مم 2.87(، طول الساق )مم 1.19)

 2.99(شغاالت نحل العسل التى جمعھا من منطقة دمنھور سجلت أعلى المتوسطات لثالث صفات وھى عرض الجناح األمامى 
كما أن عینات شغاالت نحل العسل التى جمعھا من منطقة الدلنجات ). مم 2.26(و طول الفخذ ) 21(، عدد الخطاطیف )مم

 1.12(، عرض الرسغ القاعدى ) مم C (0.82، طول المسافة )3.12(فى ثالث صفات وھى داله الجناح سجلت أعلى المتوسطات 
وسجلت عینات شغاالت نحل العسل المجموعة من منطقة إيتاى البارود أعلى المتوسطات فى صفتین فقط وھما طول ). مم

ل منطقة حوش عیسى أى تفوق فى متوسط أى بینما لم تسج) مم 6.15(وطول الجناح الخلفى ) مم 8.82(الجناح األمامى 
  . صفة مدروسه

  مقارنة الصفات المورفولوجیة لنحل عسل محافظة البحیرة مع تلك الخاصة ببعض السالالت األخرى  - 4
بمقارنة النتائج المتحصل علیھا للصفات المورفولوجیة لنحل العسل من محافظة البحیرة مع تلك الخاصة ببعض سالالت نحل 

ألخرى وجد أن المتوسط العام لطول اللسان فى نحل محافظة البحیرة كان أعلى من طول لسان كال من النحل المصرى العسل ا
كما أن المتوسط العام لطول الجناح . و السودانى وأقل من طول لسان كال من النحل الكرينولى واإليطالى والقوقازى و السورى

الخاص بكال من النحل المصرى و السودانى و السورى وأقل من الخاص بكال من األمامى لنحل محافظة البحیرة كان أعلى من 
وكان المتوسط العام لعرض الجناح األمامى لنحل محافظة البحیرة أعلى من الخاص بكال . النحل الكرينولى واإليطالى والقوقازى

وعلى النقیض من ذلك . والقوقازى والسورىمن النحل المصرى والسورى وأقل من الخاص بكال من النحل الكرينولى واإليطالى 
فإن المتوسط العام لكال من طول وعرض الجناح الخلفى لنحل محافظة البحیرة كان أقل من نظیره لكال من النحل الكرينولى 

ودانى وفیما يتعلق بالمتوسط العام لدالة الجناح فإن نحل محافظة البحیرة كان أعلى من كال من النحل المصرى والس. والسورى
وفیما يتعلق بالمتوسط العام لعدد الخطاطیف فإن نحل محافظة البحیرة كان أعلى من . والكرينولى واإليطالى والقوقازى والسورى

أما عن صفات األرجل فكان نحل العسل فى محافظة . النحل اإليطالى وأقل من كال من النحل الكرينولى والسودانى والسورى
قازى فى صفتى طول الفخذ وطول الساق ، وكان أقل فى صفتى طول وعرض الرسغ القاعدى من كال البحیرة أقل من النحل القو

وأيضا كان الرسغ القاعدى لنحل عسل محافظة البحیرة أطول من نظیره فى كال من النحل . من النحل الكرينولى والسورى
  .المصرى واإليطالى والقوقازى ، وأعرض من نظیره فى النحل السودانى

  مقارنة الصفات المورفولوجیة لشغاالت من طوائف نحل عسل محلى مع نظیرتھا من الجیل األول لتلك الطوائف - :اثالث
صفة مورفولوجیة لشغاالت نحل العسل من طوائف األباء بطوائف الجیل األول حیث قسمت طوائف من  11تم مقارنة قیاسات 

وأظھرت النتائج المتحصل علیھا . ظروف التلقیح الطبیعى لمدينة دمنھور طوائف األباء وتركت لتربیة ملكات عذارى وتلقیحھا تحت
و  8.91(لصفة طول اللسان، وكانت ) مم 6.05و  5.95(أن متوسطات كال من شغاالت طوائف األباء وطوائف الجیل األول كانت 

اح األمامى، عرض الجناح األمامى، لصفات طول الجن) مم 1.71و  1.81(؛ ) مم 6.05و  6.28(؛ ) مم 3.22و  3.05(؛ ) مم 8.64
كما أن متوسطات كال من شغاالت طوائف األباء وطوائف الجیل . طول الجناح الخلفى ، عرض الجناح الخلفى وذلك على الترتیب

لك وعلى الجانب األخر فإن ت. لصفة عدد الخطاطیف وذلك على الترتیب 20.6و  20.8لصفه دالة الجناح ،  3.25و  2.89األول كانت 
لصفات طول الفخذ، طول ) مم 1.06و  1.08(، ) مم 2.04و  2.10(، ) مم 2.80و  2.83(، ) مم 2.22و  2.25(المتوسطات كانت 

  .الساق، طول وعرض الرسغ القاعدى وذلك على الترتیب
سان، طول الجناح وأظھر التحلیل االحصائى وجود فروق معنوية بین كال من شغاالت األباء وشغاالت الجیل االول فى طول الل

  .الخلفى و طول الرسغ القاعدى ، وكانت الفروق غیر معنوية فى باقى الصفات
الصفات المورفولوجیة لشغاالت نحل العسل المحلى بالمقارنة مع نظیرتھا فى ھجین كال من النحل اإليطالى والكرينولى و  -:رابعا

  األلمانى
  :صفات الجسم - 1

  :كالتالى كانت الفروق بین الھجن المدروسه
  :صفات الرأس - أ

). مم 3.68(بینما كان النحل المحلى ھو االقل ) مم 3.86(كان أعلى الھجن فى عرض محفظة الرأس ھو الھجین اإليطالى 
بینما النحل ) مم 6.11(مم ، وكانت شغاالت الھجین الكرينولى األعلى  0.4وإختلفت صفة طول اللسان بین الھجن بمقدار 

اإليطالى ثم : كما أن الھجن المدروسه تم ترتیبھا حسب صفات الرأس ترتیبا تنازلیا كالتالى ). مم 5.71( المحلى كان األقل
كما أوضح التحلیل اإلحصائى وجود فروق معنوية بین الھجن المدروسه فى صفتى عرض . الكرينولى ثم األلمانى ثم المحلى

كما أنھا . نخفضة معنويا عن باقى الھجن فى عرض محفظة الرأسوكانت شغاالت النحل المحلى م. محفظة الرأس وطول اللسان
  . أيضا كانت أقل معنويا من الھجن المدروسه فى صفة طول اللسان فیما عدا الھجین األلمانى



  :صفات الصدر -  ب
لى بمتوسط مم ، وكان أعلى الھجن فى تلك الصفة ھو الكرينو 0.25إختلف طول الجناح األمامى بین الھجن المدروسه بمقدار 

مم وكان أعلى  0.09وإختلف عرض الجناح األمامى بین الھجن بمقدار . مم  8.83مم و كان أقلھا ھو األلمانى بمتوسط  9.08
إلى  6.36وتراوحت قیم الجناح الخلفى من . مم  3.08مم وكان أقلھا ھو اإليطالى بمتوسط  3.17الھجن ھوالكرينولى بمتوسط 

كما إختلف عرض الجناح الخلفى . مم وكان أعلى الھجن ھو الكرينولى واألقل ھو النحل المحلى 0.07مم بإختالف قدره  6.29
مم وكان أقل الھجن كال من النحل اإليطالى و  1.96مم وكان أعلى الھجن ھو الكرينولى بمتوسط  0.1بین الھجن بمقدار 
وكان  23.6وكان األلمانى أعلى الھجن بمتوسط  2.60وإختلف عدد الخطاطیف بین الھجن بمقدار. مم 1.86األلمانى بمتوسط 

وفیما يخص صفات الجناح األمامى المقاسه كانت شغاالت الھجین الكرينولى . خطاف 21األقل ھو اإليطالى بمتوسط قدره 
  . األعلى فى أربع صفات بینما النحل األلمانى كان األعلى فى عدد الخطاطیف

 2.44مم وكان الھجین الكرينولى أعلى الھجن بمتوسط  0.16لھجن المدروسه بمقدارومن ناحیة أخرى إختلف طول الفخذ بین ا
مم وأعلى الھجن  0.11وإختلف طول الساق بین الھجن بمقدار . مم 2.28مم بینما اإليطالى كان الھجین األقل بمتوسط قدره 

كما إختلف طول الرسغ القاعدى بین الھجن  .مم 2.81مم بینما النحل المحلى كان األقل بمتوسط  2.92كان الكرينولى بمتوسط 
. مم 1.11مم و كان اإليطالى ھو الھجین األقل بمتوسط قدره  2.22مم و كان أعلى الھجن ھوالكرينولى بمتوسط  1.11بمقدار 

الى مم بینما كان اإليط 1.16مم وأعلى الھجن كان الكرينولى بمتوسط  0.11وإختلف عرض الرسغ القاعدى بین الھجن بمقدار 
ومن ناحیة أخرى جاءت شغاالت الھجین الكرينولى فى المرتبة األولى بین الھجن . مم 1.05ھو الھجین األقل بمتوسط 

المدروسه فى كل صفات األرجل التى تم دراستھا بینما إحتلت شغاالت الھجین اإليطالى المرتبه األخیرة فى صفات األرجل 
ك فروق معنوية بین الھجن المدروسه فى كال من طول الجناح األمامى، عرض الجناح وأظھر التحلیل اإلحصائى أن ھنا. المدروسه

وعلى الجانب األخر فإن شغاالت النحل المحلى لم تختلف . الخلفى، طول الساق، طول الرسغ القاعدى ، عرض الرسغ القاعدى
حیث كانت أقل معنويا من شغاالت  معنويا عن كل الھجن المدروسه فى كل صفات الصدر المدروسه، فیما عدا طول الساق

  . الھجین الكرينولى فى تلك الصفة 
  : صفات البطن -ج

مم وكان  2.09مم وكان لشغاالت الھجین األلمانى أعلى متوسط وقدره  0.11إختلف طول عضو اللسع بین الھجن بمقدار 
مم وكان أعلى  0.13الثالثة بین الھجن بمقداروإختلف طول الترجة البطنیة . مم 1.92لشغاالت النحل المحلى أقل متوسط وقدره 

وإختلف طول الترجة . كان لشغاالت النحل المحلى) مم 2.09(للھجین األلمانى بینما أقل المتوسطات ) مم 2.22(المتوسطات 
بینما أقل لشغاالت الھجین األلمانى ) مم 2.18(مم وكان أعلى المتوسطات  0.12البطنیة الرابعة بین الھجن المدروسه بمقدار 

طول الترجة + طول الترجة البطنیة الثالثة (كما إختلف حجم الجسم . كان لشغاالت النحل المحلى) مم 2.06(المتوسطات 
لشغاالت الھجین الكرينولى بینما أقل ) مم 4.40(مم وكان أعلى المتوسطات  0.25بین الھجن المدروسه بمقدار ) البطنیة الرابعة

وإحتلت شغاالت النحل األلمانى المرتبة األولى بین الھجن المدروسه فى كل . ت للنحل المحلى كان) مم 4.15(المتوسطات 
وأظھر التحلیل اإلحصائى وجود . صفات البطن المقاسه بینما جاءت شغاالت النحل المحلى فى المرتبة األخیرة فى تلك الصفات 

وعلى الجانب األخر فإن الشغاالت المحلیه . ول ألة اللسعفروق معنوية بین الھجن المدروسه فى كل صفات البطن فیماعدا ط
كانت أقل معنويا من الھجین األلمانى فى طول الترجة البطنیة الثالثة ، وأقل معنويا من كال من الھجین اإليطالى و األلمانى فى 

  .صفتى طول الترجة البطنیة الرابعة وحجم الجسم
  :صفات تعريق الجناح االمامى - 2

) مم 0.54(مم وكان أعلى المتوسطات  0.07إختلف بین الھجن المدروسه بمقدار Aائج المتحصل علیھا أن طول الضلع أظھرت النت
بین الھجن المدروسه  Bوإختلف طول الضلع . كان للنحل المحلى) مم 0.47(لشغاالت الھجین الكرينولى بینما أقل المتوسطات 

. كان للھجین الكرينولى ) مم  0.14(ن للنحل األلمانى بینما أقل المتوسطات كا) مم 0.21(مم وأعلى المتوسطات  0.07بمقدار 
كان للھجین الكرينولى بینما )  4.1(وأعلى المتوسطات  1.68واإلختالف بین الھجن المدروسه فى صفة دالة الجناح كان مقداره 

مم وكانت شغاالت الھجین  0.04لھجن بمقدار بین ا Cكما إختلف طول المسافة . كان للھجین األلمانى) 2.42(أقل المتوسطات 
 0.03بمقدار  Dوإختلف طول المسافة . مم 0.78مم بینما كان الھجین اإليطالى األقل بمتوسط  0.82الكرينولى األعلى بمتوسط 
 1.86(لشغاالت كال من النحل المحلى و الھجین اإليطالى بینما كان أقل المتوسطات ) مم 1.89(مم وكان أعلى المتوسطات 

مم وكان أعلى  0.16وإختلف الطول الداخلى للجناح األمامى بین الھجن المدروسه بمقدار . لشغاالت الھجین الكرينولى ) مم
وإختلفت قیم العرض الداخلى للجناح . مم 4.19مم وكان أقل الھجن ھو األلمانى بمتوسط  4.35الھجن ھو الكرينولى بمتوسط 

مم بینما أقل الھجن كان األلمانى  1.87مم وكان أعلى الھجن ھو الكرينولى بمتوسط  0.1قدار األمامى بین الھجن المدروسه بم
مم وكان أعلى الھجن ھو  0.08وإختلفت صفه المجال القطرى للجناح األمامى بین الھجن المدروسه بمقدار . مم 1.86بمتوسط 



كما إختلفت متوسطات دلیل ھانتل بین الھجن . مم  3.16مم بینما األقل كان النحل المحلى بمتوسط  3.24الكرينولى بمتوسط 
مم وأقل المتوسطات كان للنحل  1.02مم وأعلى المتوسطات كان للھجین الكرينولى وكان مقداره  0.11المدروسه بمقدار 

  . مم0.91المحلى وكان مقداره 
.  Dوطول المسافة  Aفقط وھما طول الضلع وأظھر التحلیل اإلحصائى عدم وجود فروق معنوية بین الھجن المدروسه فى صفتین 

. وأيضا لم توجد فروق معنوية بین الھجن المدروسه فى كل صفات تعريق الجناح األخرى المقاسه فیما عدا فى بعض الحاالت
شغاالت كما أن دالة الجناح ل. للھجین األلمانى كان أعلى معنويا من نظیره فى الھجین الكرينولى Bوتبین أن متوسط طول الضلع 

وكانت متوسطات كال من دالة الجناح ودلیل . الھجین األلمانى كانت أعلى معنويا من تلك الخاصة بشغاالت الھجین الكرينولى
وكان متوسط . ھانتل لشغاالت الھجین الكرينولى أكبربدرجة معنوية من شغاالت كال من النحل المحلى والھجین األلمانى

وشغاالت الھجین األلمانى كانت أقل . الى أقل بدرجة معنوية عن شغاالت الھجن األخرىلشغاالت الھجین اإليط Cالمسافة 
ومن جھة أخرى فإن شغاالت . بدرجة معنوية عن كال من شغاالت ھجن الكرينولى واإليطالى فى الطول الداخلى للجناح األمامى

كما أن الطول . فه الطول الداخلى للجناحالھجین الكرينولى كانت أعلى من شغاالت النحل المحلى بدرجة معنوية فى ص
وأخیرا فإن المجال . الداخلى ألجنحة شغاالت الھجین الكرينولى كان أكبر بدرجة معنوية من نظیره فى شغاالت الھجین األلمانى 

  . القطرى لشغاالت الھجین الكرينولى كان أطول بدرجة معنوية من شغاالت النحل المحلى
  نحل المحلى وھجین النحل الكرينولى على أساس بیولوجى و سلوكىالمقارنه بین ال -:خامسا

  :الدراسات البیولوجیه - 1
  :نشاط تربیه حضنه الشغاالت - أ

بینت النتائج أن متوسط مساحة الحضنة المغلقة بالبوصة المربعة فى طوائف الھجین الكرينولى كان أعلى من ذلك الخاص 
وبلغت المساحة اإلجمالیة لحضنة .  16/11/2008وحتى  26/4/2008القیاسات فى بطوائف النحل المحلیة و ذلك منذ بداية 

طائفة / بوصة مربعة  168.07بوصة مربعة بمتوسط عام  3025.33الشغاالت المغلقة خالل فترة التجربة فى الطوائف المحلیة 
و من جھة أخرى . الھجین الكرينولى طائفة من طوائف/ بوصة مربعة  196.17بوصة مربعة بمتوسط عام  3531.05بالمقارنة ب 

حدث إنخفاض حاد فى متوسط مساحة الحضنة المغلقة المنتجة بواسطة كال من النحل المحلى والھجین الكرينولى فى الفتره 
من مايو وحتى بداية يولیو و بعد ذلك حدثت زيادة حادة مع الوصول ألعلى قمة فى أغسطس و تلى ذلك إنخفاض تدريجى حتى 

  . لتجربةنھاية ا
وأظھر التحلیل االحصائى أن متوسط مساحة الحضنة المغلقة للشغاالت والتى تم إنتاجھا بواسطه طوائف الھجین الكرينولى كان 

وعند . 7/7/2008و  13/6، 26/4أعلى بدرجة معنوية عنه فى حالة طوائف النحل المحلى فى كل تواريخ القیاس فیماعدا فى 
ة طوائف كال من النحل المحلى و الھجین الكرينولى، كانت الكمیة اإلجمالیة لطوائف النحل جمع المساحات المنتجة بواسط

  . الكرينولى أعلى بدرجة معنوية عنھا فى حالة طوائف النحل المحلى
  :نشاط تخزين الغذاء -  ب

أعلى من ذلك الخاص كان متوسط مساحة حبوب اللقاح المخزنه بالبوصة المربعة بواسطة طوائف النحل الھجین الكرينولى 
وبلغت المساحة اإلجمالیة لحبوب اللقاح المخزنه والتى تم .  16/11/2008وحتى  1/6/2008بالطوائف المحلیة خالل الفتره من 

) بوصة مربعة  22.07بمتوسط قدره (طائفة / بوصة مربعة  331.08قیاسھا خالل كل فترة التجربة بواسطة طوائف النحل المحلى 
. فى حالة طوائف الھجین الكرينولى) طائفة / بوصة مربعة  25.27بمتوسط قدره (طائفة / بوصة مربعة  379.13بالمقارنة ب 

وعلى الجانب األخر فإن متوسط كمیة حبوب اللقاح المخزنه بواسطة كال من طوائف النحل المحلى والھجین الكرينولى إنخفضت 
و وبعد ذلك حدثت زيادة بسیطة حتى بداية شھر سبتمبر ثم حدث بشكل تدريجى من بداية التجربة وحتى نھاية شھر يولی

  . إنخفاض تدريجى حتى نھاية التجربة
وبین التحلیل اإلحصائى أن متوسط كمیة حبوب اللقاح المخزنه بواسطه طوائف الھجین الكرينولى كان أعلى بدرجة معنوية عنه 

وعندما تم . 4/11/2008و  23/10، 11/10، 31/7،29/9، 19/7 فى حالة طوائف النحل المحلى فى كل تواريخ القیاس فیماعدا
جمع كمیة حبوب اللقاح المخزنه خالل كل تواريخ القیاس كانت الكمیات المخزنه بواسطة طوائف الھجین الكرينولى أعلى منھا 

  . فى حالة طوائف النحل المحلى مع عدم وجود فروق معنوية
و  1/6/2008المختوم بالبوصة المربعة فى كل تواريخ القیاس خالل الفتره من ومن ناحیة أخرى كان متوسط مساحة العسل 

وبلغت الكمیة اإلجمالیة . فى طوائف النحل المحلى أعلى من ذلك الخاص بطوائف الھجین الكرينولى 19/11/2008حتى 
/ بوصة مربعة  28.95ام بمتوسط ع( طائفة / بوصة مربعة  434.33لمساحة العسل المختوم بواسطة طوائف النحل المحلى 

. فى حالة طوائف النحل الكرينولى الھجین) طائفة / بوصة مربعة  27.36بمتوسط عام (بوصة مربعة  414.49بالمقارنه ب ) طائفة
وعلى الجانب األخر فإن متوسط الكمیة المخزنه بواسطة كال من طوائف النحل المحلى وطوائف الھجین الكرينولى إنخفضت 



الل الفترة من بداية التجربة وحتى نھاية شھر يولیو وبعد ذلك حدثت زيادة بسیطة حتى بداية شھر سبتمبر ثم بشكل تدريجى خ
وكان نموذج شكل التقلبات الخاص بنشاط تخزين العسل مشابه لتلك الخاص بتخزين . حدث إنخفاض تدريجى حتى نھاية التجربة

  .رحیق وكذلك حبوب اللقاح فى المناطق المحیطةحبوب اللقاح مع األخذ فى اإلعتبار إنخفاض مصادر ال
وأوضح التحلیل اإلحصائى أن كمیه العسل المخزنه بواسطة طوائف الھجین الكرينولى كانت أعلى من تلك المخزنة بواسطة 

وعلى النقیض من ذلك فإن كمیة العسل . 5/9/2008و  12/8، 19/7، 13/6، 1/6طوائف النحل المحلى بدرجة معنوية فى 
، 7/7خزنه بواسطة طوائف النحل المحلى كانت أعلى بدرجة معنوية من تلك المخزنه بواسطة طوائف الھجین الكرينولى فى الم
وعند جمع .  29/9/2008و  25/6كما أن الفروق كانت غیر معنوية فى . 16/11/2008و  23/10،11/4، 11/10، 17/9، 24/8، 31/7

لكمیات اإلجمالیة المخزنه بواسطة طوائف النحل المحلى كانت أعلى من تلك المخزنه الكمیات المخزنه على مدار التجربة فإن ا
  . بواسطة طوائف الھجین الكرينولى ولكن بدون فروق معنوية

  :السلوك الصحى -ج
 (تم تقدير السلوك الصحى لطوائف النحل المحلى والھجین الكرينولى كنسبة مئوية بعد ثقب مساحة من الحضنة المغلقة بعد 

فى % 15.5فى طوائف النحل المحلى بالمقارنه ب %  32.25وكان متوسط نسبة العیون المنظفه ). ساعة 48و  30، 24، 6
. للطوائف السابقه على الترتیب% 38.4و % 70.6ساعة كانت النسب  24ساعات بینما بعد  6طوائف الھجین الكرينولى بعد 

ساعة ،  30لطوائف الھجین الكرينولى بعد % 46.7النحل المحلى بالمقارنه ب لطوائف % 83.8وأيضا كانت نسبة العیون المنظفه 
وبین التحلیل اإلحصائى أن نسب العیون . للطوائف السابقة على الترتیب% 64.4و % 93.4ساعة كانت النسبة  48بینما بعد 

سطه طوائف الھجین الكرينولى خالل التى تم تنظیفھا بواسطه طوائف النحل المحلى كانت أعلى من تلك التى تم تنظیفھا بوا
 .كافة الفترات التى تم فیھا التقدير

 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة واالنجلیزية/ اللغة  تبصرة اللغة
رءوس 

 الموضوعات
  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح 

 .النحل/ مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 
المدخل 
 -اإلضافي 

 اسم شخصي

  ,منصور، محمد عبد القادر/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل 
 -اإلضافي 

 اسم شخصي

  ,دراز، خلیل عبد هللا أحمد/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل 
 -اإلضافي 

 اسم شخصي

  ,عید، خالد صالح عبد الحمید/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

مدخل إضافى 
 ھیئة -

  .جامعة االسكندرية/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل 
  .فرع دمنھور/ الھیئة التابعة 
  .كلیة الزراعة/ الھیئة التابعة 
 .قسم الحشرات اإلقتصادية/ الھیئة التابعة 
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