
 دراسة علي السلوك اإلنفعايل لنحل العسل السوداين والكرنيويل
      

 )3(حممد سعيد السراج. ، وب) 2(سيد البشري. ، ب)1(سهام كامل ناجي. د:بواسطة 

  

 -:ملخص البحث
  
متت دراسة إستجابة سالليت حنل العسل السوداين و الكرنيويل و هجنهما حملفز خارجي حتت ظروف منطقة مشبات أثناء موسم فيــض                                   

جني     ( سوداين   –سوداين   –و الكرنيويل    ) كرنيويل هجني أول    (مت إنشاء طوائف حنل العسل السودايت النقي و الكرنيويل سوداين             . املواحل كرنيويل ه

أستخدمت أربع  . جبمهورية مصر العربية    ) سودايت هجني أول  (كرنيويل   –بالسودان بينما كونت طوائف النحل الكرنيويل التقي و السوداين                   ) رجعي  

أختربت كل طائفـة    . طوائف بقوة مخسة أقراص يف السنة االويل وبقوة سبعة أقراص يف السنة الثانية مغطاة بالنحل و ملكة بياضة لكل تركيبة وراثية                              

سوداين متيـز                ). 1971(دقيقة بني كل إختبار و أخر و أستخدمت تقنية ستورت                     30ثالث مرات بفترة زمنية          أظهرت النتائج أن طبع النحـل ال

و ) دقيقـة  27.8(و بالعدد األكرب من النحل الذي يهاجم لفـترات طويلــة          ) ثانية 15.3(بالشراسة و أنه األسرع يف اإلستجابة للمحفز اخلارجي       

وعلي عكس ذلك كانت إستجابة     . وقد زادت شراسة النحل السوداين مع زيادة التحفيز و الزيادة يف قوة الطوائف و خمزون العسل                    . ملسافات بعيدة 

 .النحل الكرنيويل الذي متيز طبعه باهلدوء

جن                                أما النحل اهلجني فقد توسط طبعه بني الساللتني و عليه ميكن أن خنلص إيل أن شراسة النحل السوداين قد قلت معنويا عنـدما ه

   .بالنحل الكرنيويل و أعطي هجني أكثر هدوءا أمكن فحص طوائفه بسهولة

  

  -:املقدمة 
  

طوم                      1979أسس مشروع املناحل القومي بالسودان عام           و   م كعمل مشترك بني املركز القومي للبحوث و كلية الزراعة جامعة اخلر

. ومنذ ذلك الوقت أنشئت عدة مناحل حديثة صغرية لتستخدم كنماذج إرشادية يف مواقع خمتلفة يف وسط و شرق السودان                               . مؤسسة الشرق األدين     

إحدي املشاكل الكربي اليت واجهت النحالني يف هذه املناحـل هـي                   . أضافة لذلك فقد أسس منحالن حديثان لألنتاج التجاري يف شرق السودان                      

حوص              . السلوك الدفاعي الشرس للنحل السوداين الذي كان يتهيج بسرعة            الفحص الدوري املنتظم هلذه املناحل كان عملية مزعجة ألن النحل املف

و يف  . هذا السلوك أدي إيل تأخر تنمية صناعة النحالـة يف السـودان             . كان عادة يهاجم أي شخص أو حيوان يف املنطقة ويظل متهيج ليوم أو يومني                 

وقـد مت تقييـم    . ومت جينها مع النحل السوداين   )املعروف دوئه اإلستثنائي ( حماولة للتغلب علي هذه املشكلة مت إسترياد ساللة النحل الكرنيويل      

 . السلوك اإلنفعايل للساللتني النقيتني إضافة إيل هجنهما يف هذه الدراسة

  

 -:املواد و الطرق
  

فقد استوردت امللكات الكرنيولية من مصر           , لتخفيف االثارة على النحل املستورد والىت تتسبب بواسطة الظروف البيئية الغري مناسبة                     

ما أنشئــت    , والكرنيوىل هجني رجعى ىف السودان   , والكرنيوىل هجني اول  , متت تربية طوئف النحل السوداىن    . ومت ادخاهلا على طوائف يتيمة   بين

رحلت مجيع اخلاليا اىل مزرعة اجلامعة بشمبات حيث وضعت حتت اشجار املواحل الجراء                , طوائف النحل الكرنيوىل و السوداىن هجني اول يف مصر           

من كـل     استخدم ىف الدراسة اربع طوائف بقوة مخسة اقراص ىف السنة االوىل وسبعة اقراص ىف السنة الثانية مغطاة بالنحل و ملكة بياضة                                     . الدراسة

والىت مت ا تقييم السلـوك        ) م1971(دقيقة بني كل اختبارين باستخدام تقنية ستورت               30اختربت كل طائفة ثالث مرات بفترات           . تركيبة وراثية    

يك            . ثانية او احيانا اىل ان يصبح النحل شرسا              60االنفعاىل بتحريك كرة جلدية سوداء موضوعة امام مدخل اخللية ملدة                  وىف هذه الدراسـة مت حتر

  -:ومت تسجيل البيانات التالية. ثانية او احيانا ملدة مخس دقائق وهو الوقت الالزم لفحص الطائفة 120الكرة ملدة 
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 .الزمن الذى لسعت فيه اول حنلة الكرة              - أ

 .الزمن الذى استغرقته الطئفة لتصبح شرسة         - ب

 .عدد شوكات اللسع ىف قفاز الفاحص          - ج

 .عدد شوكات اللسع ىف الكرة اجللدية           - د

 .املسافة الىت تابع فيها النحل الشخص الفاحص والذى بدا باالبتعاد مشيا عن اخللية            - ه

 .الزمن الذى اسنغرقنه الطائفة لتعود حلالتها الطبيعية           - و

هذه الدراسة اجريـت خـالل       . اجرى التحليل االحصائى لبيانات بعض القياسات كما مت حساب املتوسطات واالحنرافات القياسية                        

 . لسنتني متتاليتني  فترات فيض رحيق املواحل

  

  -:النتائج 
  

وقد وجد أن النحـل      . ان النحل قد تابع الفاحص ملسافات خمتلفة عندما مت حتفيز طوائفه             –كما موضح ىف اجلدول       –اظهرت النتائج      

فات        تبعه النحل الكرنيويل هجني رجعي الذي تابع الفاح               . متر 25.5 ± 152.2السوداين قد تابع الفاحص للمسافة االطول مبتوسط               ص ايضا ملسا

 .اطول معنويا من التراكيب الوراثية الثالث االخري

وقد وجد ان النحل السوداين          . الزمن املتوسط بني التحفيز االبتدائي للطائفة حتت االختبار و الزمن الذي اجم فيه اول حنلة قد اختلف ايضا معنويا                                   

حل                              ) ثانية 15.3(االقل    استغرق الزمن    ، تبعه تصاعديا النحل الكرنيويل هجني رجعي ، فالسوداين هجني اول ، و الكرنيـويل هجــني اول مث الن

 ). كما موضح يف اجلدول(الكرنيويل 

ئة اثنـاء                                          كما لوحظ ايضا ان النحل الكرنيويل و الكرنيويل هجني اول كان االقل اهتماما بالكرة املتحركة و ان طوائفهم ظلت هاد

ثانية من بداية االختبار ، عندما بدا النحل يطري بعصبية هنا وهناك ،                        30.4و بالعكس فإن طوائف النحل السوداين صارت عنيفة فقط بعد                 . االختبار

اما النحل الكرنيويل هجني رجعي فقد اصبح           . قنعة الفاحصني و لسعهم    1وان العديد منه وقع يف ماء االوعية اسفل حامل اخللية ، بينما اقتحم النحل                      

 . ثانية 143.3ثانية من بدء االختبار تبعه النحل السوداين هجني اول و الذي اصبح عصبيا بعد  120شرسا بعد 

دقيقة بعد اية التحفيز، بينما النحل الكرنيويل هجني              27.8السلوك الدفاعي الشرس احملفز يف طوائف النحل السوداين مل يهدأ اال بعد                   

 . دقيقة تواليا 3.3، 15رجعي و السودايت هجني اول هدأ بعد 

جني                                       اطلق النحل السوداين عدد الشوكات االكرب يف الكرة اجللدية تبعهم بترتيب تنازيل النحل الكرنيويل هجني رجعي و السوداين ه

 ).كما موضح يف اجلدول( اول و الكرنيويل هجني اول مث الكرنيويل بدون فروقات معنوية بني اي منهم 

عندما اعيدت التجربة خالل السنة الثانية بإستخدام طوائف بقوة سبعة اقراص مغطاة بالنحل، وجد ان استجابة النحل السوداين كانت                                    

ضعفا فيما خيتص باملسافة اليت تابع ا النحل الشخص الفاحص و عدد شوكات اللسع يف كرة                  2.9،  2.6اكرب من استجابته خالل السنة االويل ب       

عد                     12.3اضافة لذلك فان اول شوكة لسع علي الكرة اجللدية حدثت بعد                . اجللد تواليا  21.8ثانية من بداية االختبار و ان النحل اصبح شرسا ب

 . شوكة علي قفاز الفاحص 6.7ثانية وترك يف املتوسط 

النحل الكرنيويل هجني رجعي تبع نفس املنوال الذي تبعه النحل السوداين ، فتبع الفاحص ملسافات اطول وترك عــددا اكـرب مـن                                     

 و علي عكس ذلك . كما اخذ وقتا اقل للسع كرة اجللد و ليصري عنيفا. شوكات اللسع يف الكرة

 

Page 2 of 6ا���دا�� و ا�������� درا�� ��� ا����ك ا������� ��� ا���

11/22/2007mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Lenovo\Desktop\4.mht



 اجلدول: قياس استجابة حنل العسل السوداين والكرنيوىل وهجنهما حملفز خارج
  

  
  

)ج                                28,71  =ا�
	�ا������)ب                                                11.9 7    =ا�
	�ا������  )أ

                       

املتوسط                                                                                                       

آ������ ه���  آ������ ه��� اول  ��دا�� ه��� أول 
�� رج

5.5±42.2 
 ـــــــــــــــــــــــــ

10. 7±20.5 
3.5+- 1 .2 

13.6+94.6 
85. 4±173.7 

33.1±131.1 
 ـــــــــــــــــــــــــ

54.3±165.8 
) #��( ��ج# )�آ' �&% $

 01 ه�د+ً� ) خ-&' د,�+*

19.7±78.1 
40.7 ±62.8 

44.6±143.3 
 ـــــــــــــــــــــــ

 01 ه�د+ً�
 01 ه�د+ً�

 . 7±120.844 
45.5±71.0 

  

1. 4±4.5 
 ـــــــــــــــــــــ

0.7±-1.4 
2 ± 0.30 

.0 ±9.32 
9.5±24.8 

�23 
 ــــــــــــــــــــ

 �23 
�23 

�23 
.5 ±0.80 

.5±3.30 
 ــــــــــــــــــــــ

 01 ه�د+ً�
   01 ه�د+ً�

5.7±12.5 
2.5±19.5 

  

Page 3 of 6ا���دا�� و ا�������� درا�� ��� ا����ك ا������� ��� ا���

11/22/2007mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Lenovo\Desktop\4.mht



              796.  =ا�
	�ا������
ا��2ق                              61= 18. 0.0 5ا��2ق ا�-��5ي                                               25.5  =05.0ا��2ق ا�-��5ي 

   14.47     =0. 05ا�-��5ي
                             84  .61= 0. 01ا��2ق ا�-��5ي                                             35.3   =0. 10ا��2ق ا�-��5ي 
   .20 0     =0 .01ا��2ق ا�-��5ی7

 

Page 4 of 6ا���دا�� و ا�������� درا�� ��� ا����ك ا������� ��� ا���

11/22/2007mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Lenovo\Desktop\4.mht



و بعبارة اخري فان النحـل        . فان استجابة النحل الكرنيويل هجني اول خالل السنة الثانية كانت اقل من استجابته خالل السنة االويل                              

 .واصل سروحه و مجعه للغذاء و كان اقل اكتراثا بالكرة املهتزة

لسوء احلظ ، مجيع طوائف النحل السوداين هجني اول احلت ملكاا االمهات ، بينما تضاءلت طوائف النحل الكرنيويل و ماتت قبل اجراء االختبار                                              

 .يف السنة الثانية

مع زيـادة التحفـيز، اي ان                                            وقد لوحظ ايضا ان استجابة النحل السوداين و السوداين هجني اول و الكرنيويل هجني رجعي زادت 

االستجابة اثناء االختبار الثالث لكل طائفة من هذه التراكيب الوراثية كانت اكثر بكثري من استجابته اثناء االختبار االول فيما خيتص جبميع القياسات                                         

االول و لكنها مل تكـترث       املأخوذة و العكس كان صحيحا يف حالة النحل الكرنيويل هجني اول حيث كانت استجابة الطوائف بسيطة اثناء االختبار                  

 .عندما اعيد االختبار

يوىل        , فالسوداىن هجني اول   , عموما ، فالنحل السوداىن كان االكثر شراسة تبعه الكرنيوىل هجني رجعى                 فالكرنيوىل هجني اول واخريا النحل الكرن

 .الذى كان االكثر هدؤا

  

 -: املناقشة واخلالصة
  

بسرعة شديدة جدا للمحفز           وقد لوحظ انه يستجيب        . بالنحل الكرنيوىل       وجد ان النحل السوداىن متيز بسلوك دفاعى شرس مقارنة                

هذه النتيجــة حتصــل عليهـا           . اخلارجى وبالعدد االكرب من حنل الطائفة الدائم امليل واملستعد للهجوم لفترات زمنية اطول وملسافات ابعد                               (نفس 

(Lecomte1963 والذى سجل انه وخالل فترات فيض الرحيق فالنحل االوروىب اقل شراسة من النحل االفريقى . 

. والسوداىن هجني اول والكرنيوىل هجني رجعى كانت وسطا بني التركيبتني الـوراثيتني اآلم                   , استجابة النحل الكرنيوىل هجني اول              

لى الكـرة                , ىف املتوسط فيما يتعلق مبسافة املالحقة            8.2 , 10.6 , 4.2فكانوا اهدأ من النحل السوداىن بعامل            وعدد شوكات اللسع املتروكة ع

الذى هجن النحل االفريقى مع االيطاىل وحتصل على هجـن           Stort1971)(هذه النتيجة تواكبت مع نتائج      . اجللدية والزمن قبل اول شوكة تواليا      

الـذى  Coseonza1973) (وأيضا . جني يتحكم ذا السلوك  11وعليه فقد خلص ايل ان هناك على االقل . كانت وسطا فيما يتعلق بالشراسة

 . ضعف النحل االفريقى االم  3.3هجن النحل االفريقى مع النحل القوقازى وحتصل على هجن كانت اهدا ب 

. االخنفاض يف استجابة اهلجن حتت الدراسة للمحفز اخلارجى مقارنة بالنحل السوداىن ميكن أن تعزى اىل تداخل اجلينات الكرنيوليـة              

قد يكون داللة على    ) كرينوىل هجني اول    (فالزيادة امللحوظة ىف السلوك الدفاعى للنحل السوداىن هجني اول مقارنة جينه املتبادل              , ومن ناحية ثانية    

 . اثر االم فيما خيتص ذا السلوك 

فاالسـتجابة االكثـر      .الطوائف الىت اختربت خالل السنة الثانية كانت اقوى واكثر استجابة من تلك الىت اختربت خالل السنة االوىل                      

واىل حد ما الكرنيوىل هجني رجعى ميكن ان تعزى اىل الزيادة ىف قوة الطوائف وايضا اىل الكمية الزائدة من خمزون العسل داخـل                                  , للنحل السوداىن     

الذين ذكروا ان النحل السوداىن صار           ) 1988(وعبد اهللا    ) 1982(وقسمة  ) 1977(وهذه النتائج تؤكد النتائج الىت حصل عليها السراج                . اخلاليا

 .اكثر شراسة وان خطورة لسعه زادت مع الزيادة ىف قوة الطائفة 

ومن املهم ان توضح ان السلوك الدفاعى الشرس للنحل السوداىن قل معنويا عندما هجن مع الساللة الكرنيولية وعليه امكـن ادارة                                     

1الذين اوضحا أن النحل االفريقى جيب أن يهجن مـع  Collins and Rinderer  (1986)هذه اخلالصة توافقت مع. طوائف اهلجن الناجتة

 .الورىب لينتج ضروبا اهدأ1لنحل 

  

  

  -:امللخص 
  

ومن ناحية اخري فان فحص طوائف حنل العسل السوداين دائما كانت تعـاق                    . فحص الطائفة هو جزء مكمل لالدارة اجليدة للمنحل             

. بواسطة اللسع الزائد و ايضا بالنحل اجلاري علي االقراص و املتعلق بشكل فستوين و الذي يطري بأعداد كبرية حينما تفتح اخللية و حترك االقـراص                                  
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فالنحل يتبع الفاحص ملسافات طويلة جدا، تاركا العدد االكرب من شوكات اللسع يف كرة االختبار اجللدية ، مستجيبا بسرعة للتحفيز و                                  

ووجد انه يدافع     . وقد وجد ايضا أن استجابة النحل السوداين قد زادت مع الزيادة يف قوة الطائفة و كمية خمزون العسل                                    . يبقي مضطربا لوقت طويل       

استجابة النحل الكرنيويل هجني اول و السوداين هجني اول و الكرنيويل هجني رجعي كانت وسطا بني                             . عن مسكنه اكثر بكثري من النحل الكرنيويل             

 . التراكيب الوراثية لالباء

كة                     8.2و  10.6و  4.2فقد كانت أهدأ من النحل السوداين ب          يف املتوسط فيما يتعلق مبسافة املالحقة و عدد شوكات اللسع املترو

ومن الناحية االخري فان النحل الكرنيويل هجني اول وجد بإنه أهدأ اهلجن تبعه السوداين هجني                        . علي كرة اجللد و الزمن قبل اول شوكة لسع تواليا             

    .أول مث الكرنيويل هجني رجعي
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