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 דיווחים לכתיבת שבהנחיות' ה סעיף לפי בעברית להיכתב התקציר על - לב שים תקציר. ה

 מהר ומתבססת קיניה את בונה זו דבורה. שנים שבעכ לפני( ואילת עקבה) לאזורינו חדרה Apis florea הדבורה: הבעיה הצגת
 דבורי ועם Apis mellifera הדבש דבורת עם מוגבלים משאבים על ולהתחרות הארץ בכל מאד נפוצה לדבורה להפוך ועלולה

 את ולבדוק הדבורה של הפרומונים מרכיבי את לזהות( 1: הבאים באמצעים התפשטותה את לעצורהייתה  המחקר מטרת. הבר
 שיטות. הממצאים יישום את לבחון( 3. יעילה מלכודת-פתיון מערכת לפתח( 2. התנהגותיים בניסויים שלהם המשיכה רמת

 דבורים המושכים חומרים לבחינת ביולוגיים מבחנים ופיתוח. A. florea של שונות בלוטות של כימיות אנליזות כללו העבודה
ומבחנים , Y מבוך מבחני ,פטרי בצלחות חופשיות דבורים, למידה במבחני מרוסנות דבורים: כמודל A. mellifera של

 ומבלוטות חיות מדבורים איסוף אחרי נעשה הנדיפים זיהוי: ומסקנות עיקריות תוצאות .באולפקטומטר בעל ארבע זרועות
 מבחני. ופועלות מלכות וביןהשונות  בלוטותחומרים ב בין הבדלים ונראו, שונות כימיות מקבוצות חומרים זוהו. מנותחות
 תוצאות הניבועם משחרות  האחרים הביולוגים המבחנים, שונים ריח חומרי בין ההבחנה יכולת לבדיקת יעילים נמצאו הלמידה

מצאנו גם עדויות  .למרכיבים של פרומון נסנוב בריכוזים מסוימים A. mellifera שלמצאנו משיכה של מלכות . עקביות לא
 A. florea שללוגיסטיות לא ניתן היה לבחון מלכות  מסיבות. לפרומון נסנוב סינתטי A. mellifera שללמשיכה יעילה של נחילים 

אך לא נלכד אף , A. florea שלנסנוב בלוטת כולל מרכיבים של , באילת עם פרומונים שוניםביצענו ניסוי . במבחנים הביולוגיים
אנחנו מציעים כי ייתכן שיהיה יעיל יותר להתמקד בלכידת . ייתכן כי הניסוי בוצע בתקופה בה לא היו התנחלויות רבות. נחיל

 .מורעלותנחילים של הדבורה הננסית במקום לנסות למשוך משחרות למלכודות 

 אישורים. ו
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 תקציר

 את בונה זו דבורה. שנים כשבע לפני( ואילת עקבה) לאזורינו חדרה Apis florea הדבורה: הבעיה הצגת

 עם מוגבלים משאבים על ולהתחרות הארץ בכל מאד נפוצה לדבורה להפוך ועלולה מהר ומתבססת קיניה

 באמצעים התפשטותה את הייתה לעצור המחקר מטרת. הבר דבורי ועם Apis mellifera הדבש דבורת

. התנהגותיים בניסויים שלהם המשיכה רמת את ולבדוק הדבורה של הפרומונים מרכיבי את לזהות( 1: הבאים

 כימיות אנליזות כללו העבודה שיטות. הממצאים יישום את לבחון( 3. יעילה מלכודת-פתיון מערכת לפתח( 2

 .A של דבורים המושכים חומרים לבחינת ביולוגיים מבחנים ופיתוח. A. florea של שונות בלוטות של

mellifera מבוך מבחני, פטרי בצלחות חופשיות דבורים, למידה במבחני מרוסנות דבורים: כמודל Y ,

 איסוף אחרי נעשה הנדיפים זיהוי: ומסקנות עיקריות תוצאות .באולפקטומטר בעל ארבע זרועותומבחנים 

 חומרים בבלוטות בין הבדלים ונראו, שונות כימיות מקבוצות חומרים זוהו. מנותחות ומבלוטות חיות מדבורים

, שונים ריח חומרי בין ההבחנה יכולת לבדיקת יעילים נמצאו הלמידה מבחני. ופועלות מלכות השונות ובין

 .A מצאנו משיכה של מלכות של. עקביות לא תוצאות עם משחרות הניבו האחרים הביולוגים המבחנים

mellifera מצאנו גם עדויות למשיכה יעילה של נחילים של .למרכיבים של פרומון נסנוב בריכוזים מסוימים 

A. mellifera ניתן היה לבחון מלכות שלמסיבות לוגיסטיות לא . לפרומון נסנוב סינתטי A. florea  במבחנים

אך לא , A. florea כולל מרכיבים של בלוטת נסנוב של, ביצענו ניסוי באילת עם פרומונים שונים. הביולוגיים

אנחנו מציעים כי ייתכן שיהיה . ייתכן כי הניסוי בוצע בתקופה בה לא היו התנחלויות רבות. נלכד אף נחיל

 .ידת נחילים של הדבורה הננסית במקום לנסות למשוך משחרות למלכודות מורעלותיעיל יותר להתמקד בלכ

 :הראשי החוקר הצהרת

 .ניסויים תוצאות הינם זה ח"בדו הממצאים

 ( המיותר את מחק)     לא:   לחקלאים המלצות מהווים הניסויים

 (ם"שה: כמו) הידע מופץ שבאמצעותו הגוף על פרטים להמציא החוקר על, וכן במידה*

 29.8.2013: תאריך       החוקר חתימת

 :מהמחקר שנבעו פרסומים רשימת

Kaspi, R. and S. Shafir (2012) Associative olfactory learning of the red dwarf honey bee Apis 

florea. Apidologie DOI: 10.1007/s13592-012-0160-y 
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 מבוא
 ממשלוח כנראה 2007 שנת בתחילת( ואילת עקבה) לאזורינו חדרה A. florea הננסית הדבש דבורת

 מאז(. Haddad et al., 2008; Haddad et al., 2009; Moritz et al., 2010) בודד קן שהכיל מעומן ימי

 בודד שקן הממצא. המגורים בשכונות כולל, טאבה מחסום ועד אילות מקיבוץ רבתי אילת באזור התפשטה

 הכחדתה לאחר, אחרות במילים. הדבורה בהדברת ההיגיון את ומחזק, מאד חשוב פעמי חד באופן חדר

 . ביותר קטן שוב שתחדור הסיכוי הדבורה אוכלוסיית של הפוטנציאלית

 מאכלוסיית) A. florea עמלת של ממוצע( יבש) שמשקל הראינו מקדים במחקר: פוטנציאלי נזק

 .A עמלות, המערבית הדבש לדבורת בדומה.  A. mellifera של מזו ארבעה פי קטן(  מאילת הדבורים

florea להניח סביר, 1:4 הינו הדבורים מסות שיחס מכיוון. פרחים ואבקת צוף ואוספות דבש מייצרות 

 .A קיני 16 כלומר.)A. mellifera של מאלו כרבע הינו A. florea ובוגרי זחלי של התזונתיות שהדרישות

florea של מסחרית לכוורת השקולים משאבים לצרוך עלולים, בממוצע עמלות 7000 המכילים A. 

mellifera .)משאבים על תחרות להוות עלולה הארץ חלקי בשאר הננסית הדבורה התבססות, אחרות במילים 

 של תוספת ללא גם בארץ רבים באזורים מוגבלים אלו משאבים. A. mellifera  עבור( פרחים ואבקת צוף)

 הדבש ביבולי וירידה כוורות להיחלשות, במשאבים למחסור לגרום עלולה זו תחרות. חדש נוסף צרכן

 .A  ל הננסית מהדבורה וטפילים פתוגנים למעבר החשש גם כמובן קיים, לתחרות בנוסף. המסחריות בכוורות

mellifera ודחיקה תחרות בשל בר דבורי של באוכלוסיות אפשרית ולפגיעה              . 

 דבורים למשוך דרך כיום לנו אין לכן, ידועים לא עדיין הננסית הדבש דבורת של המשיכה פרומוני

 רבות משחרות מגייסות אשר, הדבורים של החברתית בהתנהגות להשתמש הוא המחקר רעיון. למלכודות

, למאכילה רעל מעט להוסיף בכוונתנו. למלכודות משיכתן ידי על אטרקטיביים מזון למקורות שלהן מהקן

 את, הולד את דבר של בסופו ירעיל שלהן לקן הרעל את יאספו אשר משחרות של הרב שהמספר לגרום ובכך

 :הבאות המטרות את כל קודם להשיג עלינו, זו למטרה להגיע כדי. המלכה ואת העמלות

 המחקר מטרות

 .להמשיך לפתח מלכודות יעילות עבור דבורת הדבש הננסית( 1

לזהות את מרכיבי הפרומונים של דבורת הדבש הננסית ולבדוק את רמת המשיכה שלהם בניסויים ( 2

 .התנהגותיים

 .יהיה לשים במלכודותלבחון את יישום הממצאים ולפתח חומרי משיכה אשר ניתן ( 3
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 הניסויים עיקרי פירוט

 פיתוח מלכודת יעילה ללכידת דבורים

 ומבחנים מלכודות בפיתוח הדרושים הרבים הניסוים ובשל, A. florea עם בעבודה המגבלות בשל

 נמשכות שדבורים הראו A. mellifera עם ראשוניים ניסויים. כמודל A. mellifera -ב השתמשנו, ביולוגים

 התקרבות את בחנו אשר ניסויים בעיקר היו אלה. בתוכן דבורים מכילות מלכתחילה כבר אשר למלכודות

 לברוח לדבורים מאפשרות בתחילה אשר, שפתחנו המלכודות עם הניסויים על חזרנו. למלכודת הדבורים

 אמורה זו פעולה. נסגרת המלכודת הסוכר מתמיסת מעט ששתו ולאחר, המלכודת של העליון בחלק מפתח

 . לכוורת חזרה בורחות אשר הראשונות הדבורים ידי-על למלכודת הגיוס את להגביר

 100 שמנו אחת במלכודת. סוכר מי ל''מ 600-ב המלכודות את מילאנו בשניהם, ניסויים שני ערכנו

 שלא כך המלכודת בתוך הוחבאו הדבורים(. ומים סוכר אבקת של תערובת" )קנדי" מעט עם, חיות דבורים

 הגירוי ולא הדבורים שריח הראו שעשינו קודמים ניסויים. אותן להריח היה ניתן אבל לראותן היה ניתן

. שעות 70 כעבור נלכדו אשר הדבורים מספר את ספרנו. נוספות דבורים מושך אשר הדבר הוא הויזואלי

 2 של במרחק נתלו המלכודות, הראשון בניסוי. חזרה בכל המכוורת באזור מלכודות שתי תלינו הניסויים בשני

 לכודות דבורים הכילה אשר שלמלכודת  שהראתה סטטיסטית מובהקת לא מגמה הייתה. מהשניה אחת מטר

 המגוייסות הדבורים המלכודות בין הקרבה שבשל ההשערה את העלינו(. א1 איור) דבורים יותר נמשכו

 נראתה שוב. מהשניה אחת' מ 30-ל מעל מרוחקות היו המלכודות שתי בו נוסף ניסוי ערכנו. ביניהן מתבלבלות

(. ב1 איור) דבורים יותר נלכדו הלכודות הדבורים עם שבמלכודת, מובהקת לא עדיין אבל, יותר חזקה מגמה

 כאשר גם, דבורים מושכות אכן דבורים – מובהק הינו בלכידות ההבדל, התוצאות את מאחדים כאשר

 (.ג1 איור) ימים 3 כעבור רק ההשפעה את בוחנים

    

אשר נלכדו במלכודות אשר הכילו תמיסת סוכר ( A. mellifera)מספר דבורי הדבש ( SE)+ ממוצע . 1איור 

שתי המלכודות היו , שמאל( א(. without bees)או ללא דבורים ( with bees)דבורים חיות  100וגם 

, ימין( ג. אחת מהשנייה 'מ 30-גדול משתי המלכודות היו במרחק , מרכז( ב. אחת מהשנייה' מ 2במרחק 
 .איחוד תוצאות שני הניסויים
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Apis florea באילת 

 הראשון בניסוי(. A. florea) הננסית הדבורה עם אילת באזור ל"הנ הניסוי על לחזור בעבר ניסינו

 ללא והשנייה חיות ננסיות דבורים 30 עם אחת, מהשנייה אחת' מ 2 במרחק נתלו המלכודות(, חזרות 5)

 כמו. הטיפולים שני בין הבדל היה ולא, בממוצע ננסיות דבורים 350-כ לכדו המלכודות' ש 48 כעבור. דבורים

 ניסינו. הטיפול של פוטנציאלית השפעה מיסכה המלכודות בין הקרבה כי חשדנו, A. mellifera עם בניסוי

 אתרי למצוא הצלחנו לא שנה באותה אולם, מהשנייה אחת מרוחקות המלכודות כאשר הניסוי על לחזור

 .הניסוי לביצוע הדרושות הדבורים כמות את לאסוף יכולנו לא ולכן, הננסית הדבורה של שיחור

 רבה שונות שקיימת כך על מצביע האחרונות השנים בשלוש באילת מניסויים המצטבר ניסיוננו

 ולפעמים משחרות מאות מושכות לפעמים מתוק סירופ עם מלכודות .למאכלות הננסית הדבורה של במשיכה

 שלנו הנתונים כמות אבל) הלכידה על משפיעה במלכודת דבורים של המצאותן כי נראה לא. דבורה אף

 בקרבת מקינים משחרות .באזור הדבורים של הקודם הניסיון זה ביותר המשפיע הגורם כי נראה(. מוגבלת

 .במלכודות מתוקות לתמיסות נמשכות, הזבל ומפחי מהבר מתוקות תמיסות לאסוף למדו אשר מלון בתי

 בחנו, מתוקה תמיסה עם מלכודות של רב במספר אילת העיר את להציף עתידי לניסיון כהכנה

 בחלקו חורים ארבעה קדחנו. כה עד השתמשנו בהן אשר הזבובים ממלכודות יותר וזולה פשוטה מלכודת

 את ותלינו, ענבים מיץ תרכיז ל''מ 200-ב בקבוק כל מילאנו, ליטר 1 של פלסטיק בקבוק של העליון

 עם 5-ו, מלא בריכוז תרכיז עם 5, בקבוקים 10 תלינו אתר בכל(. א2 איור) בעיר אתרים במספר הבקבוקים

 יום. ימים 5 עד במשך יום כל ונבדקו, ימים 5 במשך שונים באתרים נתלו מלכודות%. 50-ל מהול תרכיז

: טווח) דבורים מספר לכדו( IUI, הבינאוניברסיטאי המכון) אחד באתר מלכודות 4, המלכודות תליית לאחר

 לכדו IUI-ב מלכודות 8, השני ביום. ריקות נשארו הנוספים האתרים בששת המלכודות כל אבל(, 1-26

 שלושה במשך אחד אתר ניתרנו. ריקות נותרו עדיין האתרים בשאר המלכודות וכל(, 1-54 טווח) דבורים

-ב המלכודות. ריקות נותרו המלכודות כל אבל, ימים ארבעה במשך( אילת שדה ספר בית) נוסף ואתר, ימים

IUI (.ג2, ב2 איורים) קבוע באופן דבורים ללכוד המשיכו 

 מושכים אינם דבורים של נוכחות או לבדה מתוקה שתמיסה הראו הלכידה ניסויי, כללי באופן

 ההצלחה כי ייתכן. מתוקות לתמיסות מראש הותנו לא הדבורים בהם באזורים למלכודות יעיל באופן דבורים

. שיחרו הדבורים עליהם אשר לפרחים בסמיכות המלכודות ממיקום נובעת IUI-ב המלכודות של היחסית

. דבורים של שיחור פעילות עם לפרחים בסמיכות היו לא אשר עצים על נתלו המלכודות האחרים באתרים

 בשני ליישמם יהיה שניתן, פרומונים כמו ספציפיים משיכה חומרי לזהות צורך שיש מלמדות התוצאות

 .לרשותנו העומדות המלכודות סוגי
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, מרכז( ב. ממולא בתרכיז מתוקהבקבוק פלסטיק עם ארבעה חורים בחלק עליון , שמאל( א. 2איור 

מספר המלכודות ( SE )+ממוצע , ימין( ג. IUI-מספר הדבורים ליום אשר נלכדו באתר ה( SE )+ממוצע 

 .מתוך עשר מלכודות באתר IUI-אשר לכדו דבורים באתר הליום 

  A. floreaשל הרכב בלוטות 

 דגימות דבורים וניתוחים – מיצוי הבלוטות

 התומוצ העוקץ ממנגנון הופרדה הדופור בלוטת. מזוקקים מים בתוך בינוקולר תחת נותחו דבורים

 למשך בפנתאן והוטבלו הוצאו הבטן של 6-9 טרגיטים של הגבי החלק, הנסנוב בלוטת מיצוי לצורך. בפנתאן

 הבלוטות מיצוי. בפנתאן החזה טבילת ידי-על דומה בדרך נעשה קוטיקולרים ליפידים של מיצוי. שעה

 GC/MS בדיקות לצורך. פולאריים מאד כ"בד בתוכה שהחומרים העובדה בשל במתנול נעשה המנדיבולריות

 .אחת מלכה או פועלות 5 אוחדו GC לבדיקות. אחת ממלכה או פועלות 30 -מ בלוטות אוחדו דוגמא בכל

 אנליזות כימיות

 אינן אשר, הידרוקרבוקסילית וחומצה קרבוקסילית חומצה מכילות דבורים בלוטות של מיצויים

 המעניינים אחרים חומרים הממסכים רחבים פיקים יוצרות שהן כיוון, שהן כמו GC לקולונות להזרקה מוכנות

 נודף הבלוטה ממיצוי( מתנול) הממס מנדיבולריות בלוטות עבור( 1: סילילציה עברו הדגימות כל לכן. אותנו

 הסילילציה ראגנט של מיקרוליטר 25 כך ואחר, הוספו הקסאן מיקרוליטר N2 ,100 של איטי בזרם

BSTFA/TMCS ,דוגמאות בהן הממס ( 2. שעות 1-2 במשך וטולטל, לאינקובאטור עבר, נסגר והבקבוקון

. ראגנט סילילציה  מיקרוליטר והוסף 20-50עד לנפח סופי של  N2היה פנתאן  רוכזו תחת זרימה איטית של 

, חומצות לסיליל אתר וסיליל אסטרים-ראגנט זה הופך את קבוצות ההידרוקסיל וקרבוקסיל של הידרוקסי

ויש להם זמני שהייה קצרים  GCMS-קים חדים בהנגזרות האלה נותנות פי. 3כפי שרואים באיור , בהתאמה

מיקרוליטר של הקסאן וכמויות מזעריות של אבקת  75לאחר מכן הוספנו . האם-יותר מאשר חומצת

MgSO4. 
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 .ראגנט סילילציהדריבציה של חומצות הידרוקרבוקסיליות בעזרת . 3איור 

 התוצאות אבל, Methanol/KOH ועם diazomethane עם חומצות של נגזרות גם לקבל ניסינו

 .עדיפה שסילילציה הראו

-ל מקושר Agilent 6890N GC בעזרת בוצעו Electron impact (EI) MS (70eV) אנליזות

Agilent 5973N Mass Selective Detector קפילרית קולונה ידי-על RTX-5SilMS (30 x 0.25 mm 

Bellefonte, PA) .לבין 40 בין בטווח היו שנסרקו המסות 

500 amu .60-ב להתחיל תוכנתה התנור טמפרטורת
o
C 10 של בקצב חומם ואז, דקות 2 למשך

o
C min-1 

280-ל
o
C ,280 של בטמפרטורה נשמר קטור'האינג. דקות 15 למשך זו בטמפרטורה ונשמר

o
C במצב 

splitless ספריות עם השוואה לפי נעשה זיהוי. הנושא הגז בתור( לדקה ל''מ 1.5) הליום עם MS 

(NISTO8, Wiley 8th and Adams ,)מדדי Kovat או שלנו מהסטוק אוטנטיות דוגמאות של והזרקות 

 החזה בלוטות של ואנליזות הזרקות. שהן כפי GCMS אנליזות עברו הדוגמאות כל. מסחריים ממקורות

 .סילילציה לאחר גם נעשו ונסנוב

 לשמש יכולות אשר נסנוב ובבלוטות המנדיבולריות בבלוטות נדיפות-וסמי נדיפות תרכובות מצאנו

ח הראשון מסכמות את מספר הדוגמאות אשר ''בנספח של הדו 1-4טבלאות . )במלכודות משיכה כחומרי

האפשריים בשל ריבוי החומרים (.  נלקחו מהדבורה הננסית ואשר עשינו להן אנליזה ואת החומרים שנמצאו

 .יש צורך במבחן ביולוגי כדי לבחון את משיכת הדבורים לחומרים השונים

 אוטומטית SPME-GCMS במערכת אוירה איסופי

  Gerstel חברת של Twister MPS2- מסוג אוטומטית דיגום מערכת בעזרת התבצעו האיסופים

י צוות המעבדה "פרומונים שפותחה עהשתמשנו בשיטה חדשה לאיסוף וזיהוי  . GCMS מכשיר על המורכבת

.   Sequential SPME analysis-GCMSהשיטה נקראת . לכימיה של פרומונים במינהל המחקר החקלאי

 -החרק החי או חלקים ממנו מוכנסים לתוך צנצנת זכוכית שנמצאת על גבי מגש ההזרקה שמורכב על ה

GCMS . במתקן קיים מזרקSPME (Solid-Phase-Micro-Extraction)  ובו סיב ספיחה(PDMS-

DVB) בתום זמן האיסוף המזרק עבר . שאוסף את הנדיפים בפרקי זמן קבועים מראש למשך מספר ימים

ספיחה מהירה מהסיב שספח את -ליחידת ההזרקה שם מחומם במהירות ותוך הזרמת הליום מתבצעת דה

אווירה שבאותה צנצנת לפרק הזמן לאחר ההזרקה הדוגם חזר לספוח את ה .GCMS-האווירה ישירות לתוך ה

 Gerstel)של חברת  Maestro )כל הפעולות מבוצעות באופן סימולטני בעזרת תוכנה מיוחדת . הבא אחריו

BSTFA + TMCS

O

O Si (CH3)3

O

Si(CH3)3

COO H

OH
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הפיקים של החומרים שנראו באופן הזרקה הזה זוהו על . איסוף במשך שלושה ימים-על מנת לא לפספס זמן

חישוב אינדקסי שהייה בקולונה  י"וע, ם היו קיימיםבא ,הזרקת סטנדרטים סינתטיים, GCMSידי ספריות 

(Linear retention indexes). 

  Apis floreaהדבש הננסית  מדבורת אוירה איסופי

 צמר ובו איוורור חריצי עם ל"מ 250 בנפח כהה זכוכית מכלי איסופים חמישה בוצעו חיות מדבורים

 כל אילת באזור שנמצא מקן שהובאה אחת ממלכה אוירה איסוף )1 :סוכרוז% 50 בתמיסת טבול דנטלי גפן

. שלושה איסופים מדבורים שהובאו משלושה קינים שונים מאזור אילת )2 .ימים 3 במשך שעות שלוש

פועלות  ובוצעו בזה אחר זה למשך  342-ו 290, 212 האיסופים בוצעו משלשה כלים שונים שהכילו 

 .שעתיים כל אחד וחוזר חלילה למשך שלושה ימים

 ובה ל"מ 10 בנפח צנצנת של אינקובציה בוצעה אחד כל שלפני איסופים 5 בוצעו מבלוטות 

45 -ב הבלוטות
0
C 10-25 אחד שבכל איסופים 4( 1: דקות 30  כ"אח נמשך האיסוף. דקות 15 במשך 

 .עוקץ+ בלוטות דופור  10איסוף אחד של ( 2 .נסנוב בלוטות

 Apis mellifera הדבש מדבורת גם אוירה איסופי בוצעו השוואה לשם

 בנפח כהה זכוכית בכלי הושמו הדבורים. פרטים 25-32 של איסופים שלושה בוצעו חיות מדבורים

 בתמיסת טבול דנטלי גפן צמר ובו איוורור חריצי עם( אחד איסוף) כהה או( איסופים שני) שקוף ל"מ 250

( 1:דקות 30 נמשך אחד שכל איסופים 10 בוצעו  מבלוטות. שעות 5 במשך התבצע איסוף כל. סוכרוז% 50

איסוף אחד של ( 3. עוקץ+ בלוטות דופור  20איסוף אחד של ( 2 .נסנוב בלוטות 20 אחד שבכל איסופים 7

 .איסוף אחד של חלק עליון של הקוטיקולה( 4 .עוקצים 20

 ומסקנות תוצאות

 בין ברורים הבדלים יש שמצופה כפי, בנספח והטבלאות 2-ו 1 ובאיורים 5-ו 4 באיורים שמוצג כפי

 בפועלות רבה בכמות מצוי ehonaepeh -2- החומר למשל. והפועלות המלכה יד על המשוחררים הנדיפים

 .A-ל והיחודי גדולות בכמויות המצוי נוסף חומר. A. alffillem הדבש בדבורת לנמצא בדומה, במלכות וחסר

florea הוא etpohenvn yanhpanh החומר זאת לעומת. בלבד בפועלות הוא גם נמצא lheovn anypepn היחודי 

 .בפועלות לא אבל במלכות מצוי A. florea-ל

 יש בנספח 3 בטבלה שנראה כפי. חומרים של עושר הוא גם הניב מנותחות מבלוטות נדיפים איסוף

 התברר A. mellifera-ל A. florea-ל של נסנוב בלוטת בין בהשוואה. יחודי מרכיבים צירוף בלוטה לכל

 זה ממצא. המינים לשני המשותפים חומרים הרבה גם יש אולם, יותר עשירה תערובת יש לאחרונה שאמנם

 הבאת לפני המרכז באיזור הזמינה A. mellifera ב שימוש תוך המשיכה מבחני את לבסס להחלטה תוקף נותן

 .המשיכה מבחני לביצוע המרכז לאיזור A. florea של פועלות
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 מיצגת של איסופי אוירה רציפים GCMSאנליזת : 4איור 

( גרף עליון)ודוגם אוטומטי של מלכה  SPMEבאמצעות 

 A. floreaשל ( גרף תחתון)ודבורים פועלות 

 

 

 

 

 מיצגת של איסופי אוירה רציפים GCMSאנליזת : 5איור 

ודוגם אוטומטי של בלוטות נסנוב של  SPMEבאמצעות 

A. mellifera ( עליוןגרף ) ושלA. florea (גרף תחתון )

דקות בטרם  15במשך  450C -שעברו אינקובציה ב

 .התחלת האיסוף

 

 מבחנים ביולוגיים

 PER בשיטת Apis florea יכולת למידה של

 החדק שליפת תגובת התניית הוא דבש דבורי של למידה יכולת לבדוק כדי מקובל ביולוגי מבחן 

(PER )ניסויי ערכנו . מרוסנות דבורים של PER של פועלות עם A. florea  של לאלו הןיביצוע את והשוונו 

A. mellifera .ריח בהן חזרות 6 עברה דבורה כל (geranyl acetate )הראו המינים שני. גמול עם קושר 

 איור) במהירות עלה הריח גירוי לאחר החדק את שלפו אשר הדבורים אחוז כאשר, קלאסיות למידה עקומות

 n A. florea) יותר גבוה היה שלה התגובות וסכום A. mellifera-מ יותר טוב אף למדה A. florea(. ימין, 6

= 112 , n A. mellifera = 131; Mann-Whitney U test: U = 5647, P = 0.002) .התניה יכולת 

. (Kaspi and Shafir, 2012) הראשונה בפעם ידנו על הודגמה PER בעזרת הננסית הדבש בדבורת

 תלמדנה שהן שלנו ההשערה את ומחזקות A. florea של טובות למידה יכולות על מצביעות התוצאות

 .גמול עם ממאכלות לשחר

-ו)●(  A. floreaאחוז הפעלות ( ימין). 6איור 

A. mellifera  )○( אשר שלפו את החדק לריח

 אחוז הפעלות( שמאל) .בזמן חזרות התנייה
A. mellifera  אשר שלפו לשון לריח המדמה

פרומון בלוטת נסנוב או לאוגנול כאשר הריח 
 (-)או לגמול שלילי )+( ול חיובי קושר לגמ
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  PER בשיטת לפרומונים A. mellifera פועלות התנית ניסוי

 כדי גם PER בשיטת להשתמש שניתן להראות כדי כמודל A. mellifera של בפועלות השתמשנו

 ריח: ריחות שני בין בהבחנה פועלות 28 בחנו. פרומונים של מרכיבים בין להבחין הדבורה יכולת את לבחון

(. מיקרוליטר 4) ואוגנול( טהור ריח מכל מיקרוליטר 2, ציטרל:גרניול 1:1) נסנוב פרומון המדמה סינטטי

, 6 איור) חיובי או שלילי לגמול קושר ריח לאיזה קשר ללא, הריחות בין היטב להבדיל הצליחו הדבורים

 (.שמאל

 פטרי בצלחות A. mellifera פועלות של משיכה ניסוי

 המלכה של לפרומונים הדבש דבורת של עמלות של משיכה לבדוק כדי מקובלת בשיטה השתמשנו

 24-מ אחת בכל(. Tergal gland pheromone -ול QMP, Queen Mandibular Pheromone-ל בעיקר)

, הדבש דבורת של פועלות חמש שמנו, בתחתיתן עגול פילטר נייר עם, ס''מ( 14)קוטר  גדולות פטרי צלחות

A. mellifera. כל במרכז .משחרות היו כי גבוהה הסבירות ולכן בכוורת קיצוניות חלותמ נאספו הדבורים 

 היה ניתן דרכם אשר חריצים היו צלחת כל צידי בשני. ומים סוכר אבקת תערובת של קטן גוש היה צלחת

 1:1) נסנוב בלוטת פרומון של סינתטית לתערובת דבורים של המשיכה את בחנו. נושא זכוכית להשחיל

, דבורים מושך אשר פרחים בריח מרכיב הינו לאולינלו. Linalool-1-ול, אתנול, לממס יחסית( גרניול:ציטרל

 של דילולים ארבעה הכנו. )(Schmidt, 1999) נחיל משיכת של בבחינה) נסנוב פרומון מאשר פחות אבל

 לינלול מול נסנוב של בבדיקה. 1000-ו, 100, 10-פי של ומיהולים, טהור ריח: לאולינלו ושל נסנוב תערובת

 2 הוספנו. צלסיוס מעלות 25-ב, ממוזג בחדר התבצע הניסוי. לשני אחד זהה היה הריחות שני ריכוז

 אחד מצד – הפטרי לצלוחית הוחדר התמיסה עם והקצה, נושא זכוכית של קצה על תמיסה של מיקרוליטר

 הווה וזה, ספירות 5 כ''בסה, דקות 3 כל צד בכל הדבורים מספר את ספרנו. הממס שני ומצד הנבדק הריח

, ריחות) מאוזן סדר לפי, צד בכל והריחות הזכוכיות החלפת ידי-על, נוספות בחזרות המשכנו מיד. אחת חזרה

 (.6X24=144) צלחת כל עם חזרות 6 ביצענו כ''סה. מראש נקבע אשר( וצדדים, ריכוזים

. ואף נראה כי הייתה דחייה(, 7איור )ל או הממס אולא מצאנו משיכה לתערובת הנסנוב מול הלינלו 

. אבל המגמה השתנתה ככל שריכוז הלינלול ירד, דחה דבורים לעומת הממס בריכוזים גבוהים לאוגם הלינלו

כיוון שאנחנו בוחנים חומרים . גבוהים מדי של החומרים הנבדקיםנראה כי השתמשנו בריכוזים , בדיעבד

  .יש להתאים את המבחן הביולוגי בהתאם, נדיפים יותר מאשר אלו הנמצאים בבלוטות המלכה
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אחוזי בחירה של דבורים בצלחות פטרי לתערובת המדמה פרומון בלוטת נסנוב מול אתנול . 7איור 

 (.ימין)ולינלול מול אתנול  (,מרכז)נסנוב מול לינלול (, שמאל)

 זרועות 2בעל  באולפקטומטר A. mellifera פועלות של בחירה ניסוי

 דרך אויר והזרמת הארוכה לזרוע דבורה הכנסת מאפשר אשר Y האות בצורת אולקפטומטר בנינו

 מיקרוליטר 2 הכיל אשר זכוכית מיכל דרך אויר העברנו הזרועות אחת דרך. (8 איור) הנוספות הזרועות שתי

 בין זהה הייתה הזרם עוצמת – ריח ללא אויר זרם השנייה זרועב(. ציטרל:גרניול 1:1) טהורה ריח תמיסת

 שכאשר למצב הגענו, המערכת של שונים כיולים לאחר .אויר זרימת מדי שני ידי-על ונשלטה הזרועות שתי

 ;N=40; א9 איור) כלשהו לצד העדפה הראו לא הדבורים(, צד בשום ריח ללא) הצדדים משני איור זרם

P=0.53) .)איור) הריח מקור לכיוון ברורה העדפה הייתה הראשונות בחזרות, אחד לצד ריח הוספנו כאשר 

 באופן הריח מקור את להחליף נולהתח כאשר אולם(. Chi-square=6.8, df=1, N=19, P=0.009; 9ב

 (. N=92, P=0.14; ג9 איור) הריח למקור ברורה העדפה הייתה לא, שיטתי

 את להציף לא כדי ריח של יותר נמוכים בריכוזים להשתמש יש זה ביולוגי מבחן עבור גם כי הערכנו

 בנינו וגם, יותר נמוכים בריכוזים חומרים של משיכה בדקנו בהם נוספים ניסויים מספר בצענו. בריח המתקן

 החלטנו. הריח עם לזרוע הדבורים של משיכה מצאנו לא רבים ניסיונות למרות .יותר קטן אולפקטומטר

 בניסוים מותנים לריחות עמלות של משיכה הראה אשר, (10 איור) זרועות 4 בעל אולפקטומטר לבנות

  (. Pham-Delegue et al. 1990; Sandoz et al. 2000) קודמים

תאורת צילום  .עם שתי זרועות מערכת האולפקטומטר. 8איור 

האולפקטומטר באור משני הצדדים הציפה שווה את ( אור יום)
רוב (. דבורים נמשכות לאור)ומנעה העדפות לצד מסוים 

אשר גורם לדבורים להגיע , האולפקטומטר עטוף בנייר כסף
אויר מגיע ממיכל . החשופים לאור, במהרה לאחד משני הקצוות

ומתפצל לשני מדי זרימת , עובר דרך מיכל פחם פעיל, אויר דחוס
האויר מתנקז החוצה מהחדר דרך . הזרועות הקצרותאויר ולשתי 

 .צינור העובר בקיר
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לא הייתה העדפה לצד ( שמאל( )א. עם שתי זרועות אחוזי בחירה של דבורים באולפקטומטר. 9איור 

בחזרות הראשונות הייתה העדפה ברורה  (מרכז( )ב. מכל צד( ללא ריח)כלשהו כאשר זרם רק אויר 
 .גם כאשר האולפקטומטר נוקה היטב בין החזרות, ת נוספות ההעדפה לריח נחלשהבחזרו( ימין( )ג. לריח

 זרועות 4בעל  באולפקטומטר A. mellifera פועלות של בחירה ניסוי

 של הרחבה את האירה( לדבורים נראית בלתי) אדומה לד מנורת כאשר, בחשיכה נערכו הניסויים

, פרומונים משלושה אחד היה הרביעית זרועוב, אויר רק זרם זרועות בשלוש. (10 איור) האולפקטומטר

2x10  -ל  2 בין) שונים בריכוזים
6

 אשר הפרומונים. דקה/ל''מ 25 או, 20, 10 של זרם ובעוצמת(, ננוגרם

 מסחרית ותערובת(, Swarm catch) נחילים ללכידת מסחרי פרומון, וגרניול ציטרל 1:1 תערובת: היו בדקנו

 ומעט גרניול הרבה מכיל נחילים ללכידת המסחרי הפרומון כי מצאנו(. Pseudoqueen) מלכה פרומוני של

 נוספים טרפנים של קטנות וכמויות(, נרולית חומצה גם ואולי) גרנית חומצה הרבה, נרול גם וייתכן, ציטרל

 צינור בתוך ספוג מגיע שהוא כיוון, מלא בריכוז רק בחנו המלכה פרומון את .הטרפינולאל את זיהינו שמתוכם

 עם לכוורת חזרו אשר דבורים אספנו, משחרות דבורים לבחון שרצינו כיוון .אותו למהול ניתן ולא פלסטיק

 במשך אחריה ועקבנו האולפקטומטר למרכז בלבד אחת דבורה הוכנסה חזרה בכל. פרחים אבקת צמידות

 פעם כל  event recorder (Etholog) בעזרת במחשב הקלדנו ובנוסף, צולמה הדבורה. דקות שלוש

 4 במרחק זרוע כל גבול הגדרנו) ממנה יצאה או האולפקטומטר של הזרועות מארבעת לאחת נכנסה שהדבורה

 (.שלה מהקצה מ''ס

 בחינת משיכה של משחרות

 מארבעת אחד בכל( נחילים ולוכד גרניול:ציטרל) הפרומונים משני אחד בכל משחרות 6 בחנו

 עם משחרות 6 ועוד, דבורים 144=  צירופים 24*6 כ''סה, הריח זרם עוצמות משלושת אחת ובכל הריכוזים

= 144+18 בחנו כ''סה. דבורים 18=3*6 כ''סה, הריח זרם עוצמות משלושת אחד בכל מלכה פרומוני ריח

 בכל, Swarm catch -ל או, וגרניול ציטרל לתערובת משחרות של משיכה מצאנו לא. משחרות 162

 יותר חזקה הייתה הריח הזרמת עוצמת כאשר יותר משכו המלכה פרומוני. הריחות הזרמת ועוצמות הריכוזים

 הזמן משך כ''סה על הריח הזרמת עוצמת או הריח ריכוז של מובהקת השפעה הייתה לא(. 11 איור)

 הזמן ביחס או, ששהו הזמן בממוצע, הריח עם זרועב המשחרות שהו בו( זרועה באותה שונים מביקורים)

 (.12 איור) האחרות הזרועות לעומת הריח עם זרועב ששהו
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אויר . עם ארבע זרועות מערכת האולפקטומטר .10איור 

, עובר דרך מיכל פחם פעיל, מגיע ממיכל אויר דחוס
הפינות של  ולארבעתמדי זרימת אויר  לארבעהומתפצל 

ומכוסה בריבוע , האולפקטומטר אשר עשוי מטפלון
האויר מתנקז החוצה . (איור פנימי) פלקסיגלס

מהאולפקטומטר בעזרת משאבת ואקום אשר נמצאת 
מתחתיו ושואבת דרך חמישה חורים קטנים במרכזו 

המרחק בין המרכז לכל זרוע  (.דקה/ל''מ 50בלחץ של )
מצלמת וידאו מצלמת את תנועת הדבורה ס''מ.  12.5

 .לאור מנורת לד אדומה, מלמעלה

 

 

 

זרועות  בשלוש .עם הפרומון זרועארבע זרועות ב בעל באולפקטומטר עמלותאחוזי בחירה של . 11איור 

, (ננוגרם2x106  -ל 2בין )בריכוזים שונים , הרביעית היה אחד משלושה פרומונים זרועוב, זרם רק אויר

( ב, ציטרל וגרניול 1:1תערובת ( שמאל( )הפרומונים הם א. דקה/ל''מ 25או , 20, 10ובעוצמת זרם של 
בריכוז מלא )תערובת מסחרית של פרומוני מלכה ( ימין( )ג-ו, פרומון מסחרי ללכידת נחילים( מרכז)

 .אותיות שונות מייצגות הבדלים מובהקים סטטיסטית. הקו המקווקו מציין בחירה אקראית (.בלבד
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זרועות בשלוש . עם הפרומון זרועזמני שהייה של עמלות באולפקטומטר בעל ארבע זרועות ב. 12איור 

(, ננוגרם2x106  -ל 2בין )בריכוזים שונים , הרביעית היה אחד משלושה פרומונים זרועוב, זרם רק אויר

( ב, ציטרל וגרניול 1:1תערובת ( שמאל( )הפרומונים הם א. דקה/ל''מ 25או , 20, 10ובעוצמת זרם של 
בריכוז מלא )רומוני מלכה תערובת מסחרית של פ( ימין( )ג-ו, פרומון מסחרי ללכידת נחילים( מרכז)

; ממוצע משך השהייה: שורה אמצעית; עם הפרומון זרועכ משך השהייה ב''סה: שורה עליונה(. בלבד
הקו המקווקו . עם הפרומון יחסית לשלושת הזרועות האחרות זרועפרופורציית הזמן ב: שורה תחתונה

 . מציין פרופורציה אקראית
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 מלכות של משיכה בחינת

 נמוך מריכוז) ריח ריכוזי בארבעה מלכה כל בחנו, מלכות של רב מספר להשיג יותר שקשה כיוון

 מטפלות ארבע עם יחד באולפקטומטר הושמה מלכה כל. זקנות מלכות 12-ו בתולות מלכות 24 בחנו(. לגבוה

 הריח סוג, זקנה או בתולה מלכה: כלל הראשון הסטטיסטי המודל(. לבדה נמצאת לא פעם אף מלכה)

 הייתה לא המלכה לגיל. והריכוז הריח בין והאינטראקציה, הריח ריכוז(, נחילים לוכד או גרניול+ציטרל)

 שונה השפעה הייתה F1,114=0.41, P=0.52)) הריח לסוג. מהמודל הוצא והגורם מובהקת השפעה

 הייתה לריכוז(. F3,114=5.54, P=0.0014: והריכוז הריח סוג בין מובהקת אינטראקציה) שונים בריכוזים

. מראה את התגובה של המלכות לשני הפרומונים 13איור    (.F3,114=6.46, P=0.0004) מובהקת השפעה

למרות שלא היה הבדל מובהק )ננוגרם  200-חוץ מאשר ב, פרומון לכידת הנחילים משך מלכות בכל הריכוזים

תערובת ציטרל וגרניול המשיכה החזקה ביותר הייתה עבור (. Tukeyבמבחן   סטטיסטית בין הריכוזים

2x10 בריכוז  
4 

עם הריח לעומת  זרועמגמה דומה נראתה במשך הזמן היחסי בו שהו מלכות ב .ננוגרם

 (.14איור )הזרועות האחרות 

 

בשלוש זרועות . עם הפרומון זרועאחוזי בחירה של מלכות באולפקטומטר בעל ארבע זרועות ב .13איור 

(, ננוגרם2x106  -ל 2בין )בריכוזים שונים , הרביעית היה אחד משלושה פרומונים זרועוב, זרם רק אויר

פרומון ( ימין( )ב, ציטרל וגרניול 1:1תערובת ( שמאל( )הפרומונים הם א. דקה/ל''מ 20ובעוצמת זרם של 
 אותיות שונות מייצגות הבדלים מובהקים. הקו המקווקו מציין בחירה אקראית. מסחרי ללכידת נחילים

 .סטטיסטית
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עם הפרומון יחסית לשלושת הזרועות האחרות של מלכות  זרועפרופורציית זמן השהייה ב. 14איור 

הרביעית היה אחד משלושה  זרועוב, בשלוש זרועות זרם רק אויר. באולפקטומטר בעל ארבע זרועות
( הפרומונים הם א. דקה/ל''מ 20ובעוצמת זרם של (, ננוגרם2x106  -ל 2בין )בריכוזים שונים , פרומונים

הקו המקווקו מציין . פרומון מסחרי ללכידת נחילים( ימין( )ב, ציטרל וגרניול 1:1תערובת ( שמאל)
 . פרופורציה אקראית

 Swarm catchבעזרת פרומון  A. melliferaמשיכת נחילים של 

 המכוורת באזור דבש עם מאכלה ליד swarm catch מסחרי פרומון שמנו 2013 האביב בתחילת

, המאכלה ליד דבורים של גוש בהצטברות הבחנו כשעה תוך. לפרומון משחרות של התניה לבדוק בניסיון

, 2013 במרץ, שבועות מספר כעבור. מזדמן נחיל משך הפרומון כי נראה. בתולה מלכה שם מצאנו ובהמשך

 לוכד פרומון ובו לעץ מתחת כוורת ארגז שמנו. במכוורת העצים אחד ענפי בין שהה אשר נוסף בנחיל הבחנו

 שבועות מספר כעבור(. 15 איור) הכוורת ארגז לתוך הנחיל של תעופה החלה משעה פחות תוך. נחילים

 משחרות משיכת כישלון בעקבות. הצלחה ללא הפעם אך, אופן באותו אותו ללכוד וניסינו, נחיל בעוד הבחנו

 swarm הפרומון של נחילים משיכתב מרשימה יכולתו,  מלכות במשיכת מסוימת הצלחה, ביולוגיים במבחנים

catch ,של נחילים ללכוד לנסות החלטנו A. florea  באילת. 

 

( שמאל. )swarm catchבתעופה לכיוון ארגז כוורת עם פרומון  A. melliferaנחיל של ( ימין. )15איור 

 .הנחיל נכנס לתוך הארגז

 בעזרת פרומונים באילת A. floreaניסוי לכידת נחילים של 

 פיתיונות שמונה. באילת אתרים בעשרה, סוגים מחמישה, פיתיונות 62 כ''סה תלינו 2013 באוגוסט

 היו הפיתיונות 54 יתר; הננסית הדבורה את ללכוד מסוגלות כי בעבר מצאנו אשר זבובים מלכודות בתוך היו

 הפיתיונות. (16 איור) להתנחל נוהגת הננסית הדבורה בהם מקומות, שיחים או בעצים מוחבאים באזורים

 מלכות פרומון(, Swarm catch) נחילים לוכד: A. mellifera עבור מסחריים פרומונים שלושה כללו

(Pseudo queen ,)ולד ופרומון (SuperBoost) .גלויים אתרים 15-וב, מהמלכודות בשתיים) נוסף פיתיון 

: A. florea של נסנוב בבלוטות מצאנו אשר מרכזיים חומרים משבעה אחד כל של שווה כמות כלל (נוספים

2-ethyl-1-hexanol, 2-heptanone,  Decyl alcohol, Geranyl acetone, Farsenol, 2-heptanol, 
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and Geranyl acetate. הפיתיון  . נדיפית לתוך הוספנו אשר מהתערובת מיקרוליטר 100 כלל פיתיון כל

חומר אשר אינו פרומון אך ידוע כמושך , Phenylacetaldehyde מ"ג 5 כלל (בשש מהמלכודות) החמישי

 ולאחר, בדקנו את המלכודות במשך יומיים. שמצאנו בבלוטת הנסנוב  מ"ג גרניל אצטון 5, וכן חרקיםמיני 

 .ולא מצאנו נחילים סביב אף אחד מהפיתיונות, לא נלכדו דבורים באף אחת מהמלכודות. שבוע

  

 .עם פרומון נוזלי נדיפית( שמאל. )Pseudo queenפרומון ( מרכז. )מלכודת זבובים( ימין). 16איור 

 דיון
 התבססו מושבות של רב מספר כי נראה. שנים כשבע לפני לאזורנו פלשה הננסית הדבש דבורת

 של עניין רק זה כי להניח סביר אך, ואיילות אילת מאזור צפונה פשטותהלהת עדויות אין עדיין .אילת באזור

 גבי על נחיל של מעבר למשל) צפונה ההתפשטות את ממנה מונע אשר הפיזי המחסום את שתעבור עד זמן

 .כשהיו נותרו צפונה הדבורה בפלישת הכרוכות הסכנות(. משאית

 רעל שיעבירו במטרה למלכודות הננסית הדבורה של משחרות למשוך כדי דרכים בחנו זה במחקר

 את התאמנו. מתאימות זבובים ללכידת מלכודות כי ומצאנו מלכודות סוגי מספר בחנו. שלהן לקן חזרה

 רבה שונות מצאנו. למלכודת נוספות דבורים יגייסו הראשונות שהמשחרות כדי, חברתי חרק עבור המלכודות

 את ימשכו אשר נדיפים בחומרים צורך יש כי נראה. דבורים של במשיכתן שונים באתרים מלכודות בין

 החומרים את ובחנו הננסית הדבורה של ומלכות עמלות של שונות בלוטות ניתחנו. למלכודות הדבורים

 מצאנו. חיות דבורים משחררות אשר הנדיפים החומרים את בחנו, בנוסף. הבלוטות של במיצוים הנדיפים

 .השונים החומרים של המשיכה מידת את לבחון כדי ביולוגיים מבחנים לפתח וניסינו, חומרים של רב מספר

 שונים ריח לחומרי אותה להתנות יאפשר אשר דבר, טובות למידה יכולות הננסית לדבורה כי מצאנו

 במבחני הדבורה את להתנות ניתן(. רעל להן להוסיף מסוים בשלב ניתן אשר) מאכלות או ממלכודות ולשיחור

 בין שלה ההבחנה יכולת את לבחון כדי זה ביולוגי במבחן להשתמש וניתן(, PER) הלשון שליפת התניית

 של הבחירה את לבחון ניסינו. העדפה לבדיקת מתאים ואינו בחירה מבחן אינו זה מבחן אולם. שונים ריחות
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 של זרועות שתי בין, פטרי צלחת צידי שני בין בחירה: ביולוגיים מבחנים במספר ריחות בין הדבורה

 של זרועות ארבע ובין, Y בצורת קטן אולפקטומטר של זרועות שתי בין, Y בצורת גדול אולפקטומטר

 אחד באף שבחנו השונים לפרומונים משחרות של ברורה משיכה מצאנו לא. כוכב בצורת אולפטומטר

, פטרי בצלחת במבחן מלכה לפרומוני עמלות של משיכה לראות ניתן כי ידוע. הביולוגיים מהמבחנים

 הותנו הדבורים אשר לריחות מסוימת העדפה נראתה, באולפקטומטרים נבחנו משחרות בהן קודמות ובעבודות

 לא האלה הביולוגיים המבחנים כי ייתכן(. Pham-Delegue et al., 1990; Sandoz et al., 2000) אליהם

 .אחרים בהקשרים פועלים אשר, נסנוב פרומון כגון, אותהתמצ לפרומוני עמלות של משיכה לבדיקת מתאימים

 אשר, נחילים לכידת בפרומון והן, וגרניול ציטרל בתערובת הן) נסנוב לפרומון משיכה מצאנו

 שלושה מתוך שניים סמך על נראה, בנוסף. מלכות אצל( שלו העיקריים המרכיבים בין הם אלו חומרים

 יעילה יותר אסטרטגיה כי ייתכן. של דבורת הדבש נחילים במשיכת יעיל הפרומון כי, נחילים בלכידת ניסיונות

( הקינים התרבות את למנוע ובכך) נחילים בלכידת להתרכז תהיה הננסית הדבורה התפשטות עם להתמודד

 הננסית הדבורה של נחילים למשוך עדיין הצלחנו לא .הקינים של והרעלה משחרות של במשיכה במקום

 בהם המשיכה חומרי כי וייתכן. המתאימה העונה אינה הניסוי את ביצענו בה הקיץ עונת כי ייתכן. באילת

 . מספיק מושכים אינם השתמשנו

, כדבורת מודל Apis mellifera-במחקר הנוכחי התמקדנו ב. לוגיסטי הריחוק מאילת היווה קושי

הצלחנו  .A. floreaניסויים ביולוגיים עם עמלות של ביצענו ו, A. florea מספר ניסויים באילת עם ביצענו 

אך לא התאפשר למצוא די מלכות של , אנליזות של הבלוטות שלהן לצורך A.floreaלמצוא מספר מלכות של 

A.florea זהו אתגר עימו יצטרך להתמודד מחקר המשך. לצורך מבחנים ביולוגיים. 

 המדעיים הפרסומים של מלאה רשימה

Kaspi, R. and S. Shafir (2012) Associative olfactory learning of the red dwarf honey bee Apis 

florea. Apidologie DOI: 10.1007/s13592-012-0160-y  
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 נספחים

ודוגם אוטומטי של מלכה ודבורים  SPMEבאמצעות  רציפיםחומרים שנמצאו באיסופי אוירה  :1טבלה 

 .קינים שונים מאזור אילת 3-שהובאו מ A. floreaפועלות של 

 

Compound Rt (min) Queen Workers  
nest # 1 

Workers  
nest # 2 

Workers  
nest # 3 ethyl acetate 2.47  +   

2-Butanol-3-one 3.128 +    
.2,4,5-Trimethyl-1,3-dioxolane   3.297 +    

3-methyl-1-Butanol (Isopentyl alcohol) 3.386 + + + + 
2-methyl-1-Butanol 3.432 + + + + 
1,3/2,3-Butanediol? 3.981 +    
1,3/2,3-Butanediol? 4.171 +    

Isopentyl acetate (Banana/Pear Oil) 5.484  + + + 
2-Methylbutyl acetate 5.535  +  + 

2-Heptanone 5.746  + + + 
2-heptanol 5.949   +  

Ethyl pentanoate 5.987 +    
Propyl isovalerate 6.818  +   

Benzaldehyde 7.156 +    
Isoamyl propionate 7.169  + +  

Phenol 7.376   +  
6-Methyl-5-heptene-2-one 7.473 +  +  

Ethyl hexanoate 7.692 +    
Isobutyl isovalerate 7.832  + + + 
isoamyl isobutyrate 7.920  + + + 

Ethylhexanol 8.241    + 
Benzyl alcohol 8.406 +    
beta-Ocimene 8.554 +    
Acetophenone 8.963   + + 

4-methyl-Phenol 9.031 +    
UNKNOWN 9.128   +  

2-Nonanone 9.284   + + 
Ethyl heptanoate (Grape oil) 9.352 +    

(±)-Linalool 9.436 +  + + 
Nonanal 9.512 +    

Phenylethyl Alcohol 9.719 +    
2-Ethyl-1-hexanol 8.233  +   

2-Nonanone 9.267  +   
Isopentyl isovalerate (Apple oil ) 9.512  + + + 

Phenethyl alcohol 9.723    + 
Ethyl-4-(Z/E)-octenoate  10.779 +    

Ethyl octanoate 10.889 +    
10:Ald (+contamination) 11.074 +    

(E/Z)-2-8:Ac 11.091  + + + 
unknown 12.096   +  
unknown 12.130   +  

Undecan-2-one 12.299   +  
(E)-2-10:Ac 13.789  + + + 

unknown 14.195   +  
unknown 14.195    + 
unknown 16.521  + + + 
unknown 17.273 +    

Ethyl 9-hexadecenoate 19.996 +    
Ethyl palmitate 20.19 +    
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 של נסנוב בלוטות של אוטומטי ודוגם SPME באמצעות רציפים אוירה באיסופי שנמצאו חומרים: 2 טבלה

  A. florea  ושל A. mellifera  של פועלות דבורים

Compound Rt (min) Apis Melifera (%) Apis Florea (%) 
Acetic acid 3.601   30.0 

unknown 4.517 1.1   
Isovaleric acid 5.024   8.9 
2-Heptanone 5.738 24.5 0.7 

2-Heptanol 5.957 6.3 0.2 
unknown 6.054     

2-Butoxyethanol 6.058   1.1 
alpha-Pinene 6.628 0.2   

unknown 6.679   0.5 
unknown 6.721 6.3 1.9 
unknown 6.831 0.7 2.4 

6-Methyl-5-heptene-2-

one 

7.469 5.9 2.0 
2-Octanone 7.562 1.3   

6-Methyl-5-hepten-2-ol 7.621 1.4   
unknown 7.671 1.2   

2-Ethyl-1-hexanol 8.241 0.3 0.9 
Acetophenon 8.963 0.6 8.8 

Linaloloxide 9.014 0.3 1.9 
1-Decen-3-one? 9.073 0.4   

unknown 9.124 2.9   
3-Nonanone 9.200 9.0   

unknown 9.200   4.8 
2-Nonanone 9.284 7.9   
3-Nonanol? 9.394 1.7   

Linalool 9.440 0 3.5 
2-Nonanol 9.453 1.8   

Isopentyl isovalerate 

(Apple oil) 

9.512   2.4 
Butyl diglycol 10.851   16.5 

Nerol (cis-Geraniol) 11.374 2.0   
cis-Citral (Neral) 11.581 1.4   

Geraniol 11.720 13.6   
trans-Citral 11.991 6.3   

unknown 13.798   2.2 
Geranyl acetone 14.347 0.5 0.8 

E-bata-Farnesene 14.406 0.6   
unknown 16.517   1.4 

2(E/Z), 6(E/Z)-Farnesol 17.463 1.3   
E,E-Farnesal 17.712 0.5   
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ודוגם אוטומטי של  SPMEבאמצעות  מיצגת של איסופי אוירה רציפים GCMSאנליזת : 1איור נספח 

שעברו ( גרף תחתון) A. floreaושל בלוטות נסנוב של ( גרף עליון) A. floreaבלוטות דופור עם עוקץ של 

 .דקות בטרם התחלת האיסוף 15במשך  450C -אינקובציה ב

  

ודוגם אוטומטי בשעות יום  SPMEבאמצעות  מיצגת של איסופי אוירה רציפים GCMSאנליזת : 2איור נספח 

 (גרף תחתון)  A. mellifera ושל( גרף עליון) A. floreaדומות של דבורים פועלות של 
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ודוגם אוטומטי של בלוטות נסנוב של  SPMEבאמצעות  רציפיםחומרים שנמצאו באיסופי אוירה : 3טבלה 

 A. floreaדבורים פועלות ובלוטות דופור עם עוקץ של  

Compound Rt 

(min) 

Nasanov Sting 

complex 2 Pentanone 2.938 +  
3-Methyl-1-butanol 3.398 + + 

 3-methyl Butanoic acid 5.016  + 
2-methyl Butanoic acid 5.1 +  

E/Z-2-Hexenol 5.341  + 
6:OH 5.391  + 

Isoamyl acetate (Banana 

oil) 

5.493  + 
2-Heptanone 5.754 +  

Isopropyl 3-

methylbutanoate   

5.801  + 
methoxy-phenyl Oxime 5.949 +  
4-methyl 2-Heptanone 6.62 +  

Propyl 3-methylbutyrate 6.831  + 
Benzaldehyde 7.169  + 

6-methyl 5-Hepten-2-one 7.473 +  
2-Methylpropyl 

isovalerate 

7.84  + 
2-Ethylhexanol 8.237 +  
Benzyl Alcohol 8.427  + 

2-Octen-1-ol, (E) 8.93  + 
Octanol 8.989  + 

4-methyl-3-pentenyl 

oxiranemethanol 

9.018 +  
Linalool oxide 9.276 +  
 (±) - Linalool 9.449 + + 

Apple oil 9.512 + + 
Valeric acid 10.167  + 

unknown 11.07 +  
8:Ac 11.104  + 

trans-2-Hexenyl 

valerate? 

11.598  + 
Geraniol 11.742  + 

(E/Z)-2-Decenal 11.91  + 
(E/Z) 2-Decen-1-ol 12.067  + 

Geranyl acetate 13.426  + 
2-Dodecanone 13.650 +  

Benzyl isovalerate 13.726  + 
 E2-10:Ac 13.844  + 

 Dodecanal 13.861 +  
unknown 14.207  + 

Geranyl acetone 14.347 +  
Dodecanol 14.659 +  

unknown 15.411  + 
E5,Z7-12:Ac 15.854  + 

Z3-12:Ac 15.985  + 
Neryl isovalerate 16.183  + 

undec-2-enyl ester  

Valeric acid? 

16.521 +  
unknown 16.542  + 
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  4בדגימה אוטומטית מחצות עד  SPMEבאמצעות  רציפיםחומרים שנמצאו באיסופי אוירה : 4טבלה 

 .A. melliferaופועלות   A. floreaלפנות בוקר של פועלות של 

 

Compound Rt (min) Apis florea Apis mellifera 
Workers 

nest #1 

Workers  

nest # 2 

Workers 

nest # 3 

25 Workers   32 

Workers  ethyl acetate 2.47 +         
3-methyl-1-Butanol 

(Isopentyl alcohol) 

3.386 + + + + + 
2-methyl-1-Butanol 3.432 + + +     

6:OH?         + + 
Isopentyl acetate 

(Banana/Pear Oil) 

5.484 + + + + + 
2-Methylbutyl 

acetate 

5.535 +   +     
2-Heptanone 5.746 + + + + + 

2-heptanol 5.949   +   + + 
unknown 6.050       + + 

Propyl isovalerate 6.818 +         
Isoamyl propionate 7.169 + +       

Phenol 7.376   +       
6-Methyl-5-heptene-

2-one 

7.473   +       
8:Ald 7.807       + + 

Isobutyl isovalerate 7.832 + + +     
isoamyl isobutyrate 7.920 + + +     

6:Ac 7.925       + + 
E2-6:Ac 7.967       +   

Ethylhexanol 8.241     +     
Acetic acid, 1,4-

dimethylpent-4-enyl 

ester 

8.655       +   
unknown 8.689       + + 

(E/Z)-2-8:Ald 8.765       + + 
(E/Z)-2-8:OH? 8.900       +   

8:OH? 8.951       + + 
Acetophenone 8.963   + +     

unknown 9.128   +       
2-Nonanone 9.284   + +     

(±)-Linalool 9.436   + +     
2-Ethyl-1-hexanol 8.233 +         

2-Nonanone 9.267 +     + + 
2-Nonanol 9.462       + + 

Isopentyl isovalerate 

(Apple oil ) 

9.512 + + +     
9:Ald 9.512         + 

Phenethyl alcohol 9.723     +     
Benzyl acetate 10.450       +   

10:Ald 11.079         + 
(E/Z)-2-8:Ac 11.091 + + +     

8:Ac 11.104       +   
unknown 11.159         + 
unknown 11.421       +   
(E)-Citral 11.987       + + 

10:OH 12.016         + 
Ac? 12.041   +       

unknown 12.050       +   
unknown 12.096   +       
unknown 12.130   +       

Undecan-2-one 12.299   +       
(E)-2-10:Ac 13.789 + + +     

unknown 14.195   +       
unknown 14.195     +     

Lavandulyl 

dimethylacrylate 

15.951       +   
unknown 16.521 + + +     
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  מנחות שאלות עם סיכום  

 חריגה בחשבון תובא לא) שאלה לכל שורות 4 עד 3-ב, ולעניין בקצרה השאלות כלל להתייחס נא

 . המחקר תוצאות של ההערכה לתהליך יסייע שלך הפעולה שיתוף(.המודפסת המסגרת מגבולות

 .שבסיכום לאלה נוספות נקודות בו נכללו אם ח"לדו הפנייה לציין נא :הערה

 .העבודה לתוכנית התייחסות תוך המחקר מטרות

 .להמשיך לפתח מלכודות יעילות עבור דבורת הדבש הננסית( 1

 .לזהות את מרכיבי הפרומונים של דבורת הדבש הננסית ולבדוק את רמת המשיכה שלהם בניסויים התנהגותיים( 2

 .לבחון את יישום הממצאים ולפתח חומרי משיכה אשר ניתן יהיה לשים במלכודות( 3

 

 .עיקרי התוצאות

  .ונראו הבדלים בין בלוטות ובין מלכות ופועלות, חומרים בדבורים חיות ומבלוטות מנותחות מקבוצות כימיות שונותזוהו 

 

 

Fds 

 

 .בשנה השלישית ונמשיך לפתח אותם, השניים הניבו תוצאות לא עקביות המבחנים הביולוגיםי נש, לבדיקת יכולת ההבחנה בין חומרי ריח שונים

 .כולל פרומוני משיכה, יעילים לבדיקת יכולת ההבחנה בין חומרי ריח שוניםמבחני הלמידה נמצאו 

 ; עבור מלכות מצאנו משיכה לפרומון נסנוב.עקביות לא תוצאות הניבועבור משחרות  הביולוגים המבחנים

 

 ?ח"הדו לתקופת המחקר מטרות הושגו האם. והמשכו המחקר יישום לגבי וההשלכות מדעיות מסקנות

 אשר, הדבש דבורת מיני שני ובין בלוטות בין הבדלים מצאנו. ואינפורמטיבית טובה sequential analysis SPME/GCMS בשיטת הנדיפים איסוף

 נוספים ביולוגיים מבחנים .נמצא יעיל( למידה) אחד ביולוגי מבחן. הננסית לדבורה ספציפיים משיכה חומרי בבדיקת יכולים לשמש

 לא נמצאו יעילים עבור משחרות, אבל כן עבור( זרועות 4, ובחירה באולפקטומטר עם Y במבוך בחירהפטרי,  בצלחת משיכה) 

 מלכות. לא הושגה המטרה הסופית של מציאת חומרי משיכה עבור משחרות הדבורה הננסית. 

 מטרות יושגו האם, לגביהן המחקר המשך התייחסות; העבודה במהלך שחלו( ואחרים שיווקיים, טכנולוגיים) שינויים או/ו לפתרון שנותרו בעיות

 ?המחקר תוכנית לביצוע שנותרה בתקופה המחקר

 נראה כי בהמשך כדאי להתרכז במשיכה ולכידה של נחילים של הדבורה הננסית.

 

 

 ;מדעי מאמר בפרסום כמקובל ביבליוגרפי ציטט - בכתב פרסומים: ח"הדו בתקופת שנוצר הידע הפצת

 .מדעי מאמר בפרסום כמקובל התקציר של ביבליוגרפי ציטוט, תאריך, מקום לפרט יש - עיון וימי הרצאות; פטנט' ומס שם לציין יש - פטנטים

Kaspi, R. and S. Shafir (2012) Associative olfactory learning of the red dwarf honey bee Apis florea.  

Apidologie 44:100-109. DOI: 10.1007/s13592-012-0160-y 

 

 

 (מהאופציות אחת סמן: )ח"הדו את לפרסם ממליץ אני: ח"הדו פרסום

  X (בספריות ובאינטרנט)ללא הגבלה 

 

 - לא    - *כן? הנוכחי המחקר תקופת בתום המשך תוכנית להגיש בכוונתך האם

 לא

 במחקר שניה שנה  ח"בדו או, לשנתיים שאושר במחקר ראשונה שנה ח"בדו רק זו שאלה על לענות יש*

  שנים לשלוש שאושר


