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 تربية النحل :

على وجود النحل بين الحيوانات والنباتات القديمة حيث وجدت متحجرات  يدلنا التاريخ القديم

كثيرة من الحيوانات والنباتات ومن ضمن هذه المتحجرات هو النحل وتدل على مدى التطور 

الذي حدث للنحل بعد ماليين السنوات, ومن الواضح ان نحل العسل خلق قبل االنسان بماليين 

لدى النحل غذاء حلو االرض وبحثه عن الغذاء اليومي وجد  السنين وبعد انتشار االنسان في

المذاق واخذ يبحث عن طوائف النحل الخذ عسلها وقد اكدت النقوش والرسوم الموجودة في 

سنة ق.م والتي تبين كيفية حصول  6000بعض الصخور في اسبانيا والتي يرجع تاريخها الى 

صريون القدامى يجمعون العسل من خاليا االنسان على العسل من اعشاش النحل وقد كان الم

ق.م بان اليونانيين مارسوا تربية  322 - 384سنة ق.م وقد ذكر ارسطو  3500منذ حوالي 

 Jacobبان ) Root 2007النحل وكانوا يستعملون القش في صنع خاليا النحل وقد ذكر 

ة السن , وفي ( تمكن من اكتشاف ان النحل يربي ملكاته من البيض او اليرقات صغير1568

ان الشغالة هي االنثى وان العالة )الكسول ( هو الذكر وفي  Butterميالدي عرف  1609عام 

ان النحل يتولد عذريا ثم جاءت فترة التطور العلمي في تربية  Dziersonذكر  1845عام 

 وائد العسل الطبية والغذائية وبدأ التطور في امريكا حيث صمم العالمالنحل عندما عرفت ف

خليته المشهورة معتمدرا على اكتشافه المسافة النحلية )  Langsdroth 1851النكستروث 

سم(وهي المسافة بين القرص واالخر داخل الخلية وجعل االطارات  0.95انج( ) 0.375

, وفي عام  1856متحركة لكي ينظم عمل الخلية ثم توصل الى اختراع حاجز الملكات سنة 

من نشر دراسات عن دورة حياة النحل واليزال العلم  Swamerdanتمكن العالم  1932

يتطور في مجال السيطرة على علم تربية النحل وحسن ادارته ومكافحته من ااالمراض 

 واالفات المختلفة .

 تطور تربية النحل وموقعه في المملكة الحيوانية وانواعه:

 االنتشار  

ينتشر نحل العسل في كل قارات العالم لكنه يتفاوت في اعداده من قاره الى اخرى , 

وتعد قارة افريقيا من اكثر القارات اهتماما بتربية واكثار نحل العسل وتوجد فيها انواع 

نواع انتشارا في هذه القارة اهم اال Apis melliferaوسالالت مختلفة ويعد النوع 

ة كذلك توجد في اسيا انواع عديدة من نحل العسل ولها ويحتوي على سالالت عديد

سالالت عديدة ايظا اي ان العسل المنتج سيكون مختلفا من حيث الطعم والنكهة والكمية 

  والنحل الشرقي Apis melliferaالمنتجة ومن االنواع الموجودة هو النحل الغربي 

Apis cerana  والنحل الصغيرApis florea  والنحل الكبيرApis dorsata . 

اما في قارة اوربا فان معظم الدول تستهلك العسل لقلة انتاجها والسبب في ذلك هو زيادة 

يركا وكذلك قلة االدغال في اوربا السكان نسبيا الى وحدة المساحة اذا ما قورنت بام

والتي تمد النحل بالغذاء على الرغم من ذلك فان هناك مناطق اوربية متقدمة في مجال 

ية النحل فمثال في شمال ايطاليا تخصصوا في انتاج الملكات وتصديرها الى الخارج, ترب



وايظا في فرنسا زاد انتاجها من الغذاء الملكي لزيادة الطلب عليه في الداخل وتعتبر 

قارة امريكا الشمالية والجنوبية من اكثر القارات انتاجا للعسل وان الواليات المتحدة 

كغم للخلية الواحدة ووصل اعلى  18مليون خلية بمعدل انتاج  5وكندا تملكان حوالي 

كغم في كندا . كما وتعد قارة استراليا واحدة من العشرة االوائل  63انتاج للخلية الى 

% 30% منها تدار من قبل النحالين و70طائفة وان  672557في انتاج العسل وتمتلك 

لية. وخالصة القول تعتبر الصين من كغم لكل خ 65.5تنتج من قبل الهواة بمعدل انتاج 

اكثر بلدان العالم في عدد طوائف النحل وفي كميات العسل المنتجة وتاتي بعد ذلك 

 الواليات المتحدة واالرجنتين والمكسيك واستراليا وكندا .

 

 Classification of Beeفي المملكة الحيوانية  العسل الوضع التصنيفي لنحل   

   Apideaعائلة النحل  Hymenopteraيعود نحل العسل الى رتبة غشائية االجنحة  

 ولهذا الجنس انواع عديدة في العالم وكما يلي :   Apisوالى جنس نحل العسل 

 

Kingdom       : Animalia  

Phylum         : Arthropoda 

Class              : Insecta ( Hexapoda) 

Order             : Hymenoptera  

Super family  : Apoidea 

Family            : Apidae 

Genus             : Apis  

Species            : mellifera , dorsata , florea , cerana . 

 German Honey Bee                     ساللة النحل االلماني

A. m. lehzeni 

توجد هذه الساللة في السويد والنروج وشمال المانيا وانكلترا, لون الشغالة قهوائي 

غامق , وان لسانها قصير , وهذا النحل شرس الطباع وميال الى السرقة وقليل االنتاج 

من العسل وقليل المقاومة لمعظم االمراض وقد تطورت تربية النحل في المانيا حديثا 

كات جيدة كثيرة االنتاج , هادئة الطبع تسمى الملكات ذات الذيل وبدات المانيا بانتاج مل

 Tiger tail Queensاالنمري 



 Beekeeping In Iraq                       تربية النحل في العراق

, التتعدى التربية في السالل  Traditionalكانت طرق تربية النحل في العراق بلدية تقليدية 

المصنوعة من اغصان االشجار , ومطلية من الخارج بالطين والتبن . وفي اوائل السبعينات 

ادخلت الدولة الخاليا الحديثة في المناحل , ولكن معظم النحالين في الشمال لم يتدربوا على 

اليا مشابهة للخاليا البلدية هذه الخاليا, وكانوا يفضلون الخاليا البلدية , بعدها صنعت لهم خ

سم تحوي اطارات مربعة الشكل 120سم* 22سم *22طويلة من الخشب بابعاد وهي خاليا 

اطار , للخلية غطاء طولي واحد . ومدخل من االمام ,  20سم( عددها يقارب 20سم*20)

حل استخدمت هذه الطريقة على نطاق ضيق في الشمال .وفي اواخر السبعينات بدات تربية الن

تتوسع في العراق في المنطقة الشمالية والوسطى وقليال في الجنوب وفي الثمانينيات ظهرت 

وقضت على اعداد كبيرة من النحل في شمال العراق ثم انتقلت الى  1985افة الفاروا سنة 

 1991مناحل بغداد وقضت على اعداد كثيرة من الخاليا ثم حدثت الحرب االولى سنة 

حل مرة ثانية واخذت تتعافى في منتصف التسعينات وخاصتا في شمال وتدهورت تربية الن

ة في المنطقة الوسطى من العراق ) بغداد , االنبار , بعقوبة , دالعراق وتطورت بصورة جي

وتدهورت تربية  2003سنة كربالء , بابل ( واستمرت بالنهوض ثم جاءت الحرب الثانية 

ى شيئا فشيئا . وهي االن تحتاج الى دعم حقيقي وحماية النحل للمرة الثانية وبعدها اخذت تتعاف

حقيقية للنحالين ونحلهم , والمساعدة في تسهيل اعمال النحال وذلك بشراء الخاليا الحديثة 

واالدوات المتطورة واستيراد ملكات جديدة وعمل دورات تدريبية في الداخل والخارج الجل 

الموطن الزراعي الخصب الذي يالئم تربية النحل  النهوض بهذه المهنة علما بان العراق الزال

 وخاصتا في الشمال .

 

 Bee Race in Iraq                            النحل في العراق لةسال

اما ساللة النحل في العراق فانها غير نقية, التوجد ساللة مسماة علميا , كما التوجد االن 

الشمالية حيث ان العراق ادخل سالالت عديدة منها ساللة نقية في العراق حتى في المناطق 

, ثم دخلت الساللة االيطالية علما  1986الساللة المصرية المهجنة بالساللة الكرنيولية عام 

 وهي :بان هناك عدة سالالت نحل في الجوار العراقي اندمجت مع النحل العراقي

 الساللة التركية        A. m. anatolica 

 زيةالساللة القوقا  A.m. caucasica      

 الساللة ميدا في ايران       A.m.meda 

 الساللة السورية A. m. Syriaca          

 وبصورة عامة كان النحل العراقي معروفا معروفا بانه يتبع صنفين :

 



الصنف االول يدعى بالوحشي : وهو شرس الطباع ميال للتطريد ضعيف االنتاج 

كن في خاليا بلدية وخاليا االحجار والكهوف في الجبال , وقد اسويعيش بريا في شقوق 

 متطورة .

الصنف الثاني الصنف الهادئ : وهو منتشر في المنطقة الشمالية والوسطى ويمتاز 

بهدوئه , وجرى تربيته في خاليا حديثة وبلدية والخاليا الطويلة الخشبية ولكنه يستهلك 

لرحيق , كذلك اليجمع الرحيق وحبوب اللقاح كميات كبيرة من العسل في موسم شحة ا

 في االيام الشديدة الحرارة صيفا.

 افضل مناطق تربية النحل في العراق 

ان افض مناطق التربية في العراق هي شمال العراق في منطقة كردستان العراق , وكل 

المناطق تصلح لتربية النحل اذ ازدهرت فيها الزراعة وطبقت تربية النحل الحديثة منها بساتين 

محافظة السليمانية وكويسنجق والوديان بين محافظة اربيل والسليمانية وشقالوة وراوندوز, 

قرقوش , بعشيقة , تلكيف , تلعفر وسنجار وفي بساتين محافظة دهوك وفي  وفي الموصل

ديالى في بعقوبة وبهرز وشفته والمقدادية وفي االنبار بساتين وحقول حديثة وعنه والعامرية 

وبساتين قرب الفلوجة وفي محافظة كركوك بساتين كركوك والحويجة وفي محافظة صالح 

اد الطارمية والراشدية واليوسفية , وفي محافظة كربالء الدين سامراء والضلوعية وفي بغد

وفي محافظة القادسية بساتين الحمزة الحسينية والهندية , وفي محافظة بابل المحاويل والحمزة 

وفي محافظة النجف الكوفة وفي محافظة البصرة ابو الخصيب وحقول الزبير  وحقول الخيار 

محافظة الناصرية سوق الشيوخ وفي محافظة الكوت والطماطا في القرنة والكرمة. وفي 

الصويرة وفي محافظة ميسان علي الغربي وعلي الشرجي , وفي محافظة المثنى بساتين 

 السماوة.

ان كل البساتين المختلفة من نخيل واعناب وفواكه وغابات وغيرها ومن محاصيل الخضر 

ها . علما بان عدد الخاليا للدونم الواحد والحقل كلها صالحة لسروح النحل مع توفر الماء النقي ل

( خلية ويعتمد 1-4( من النباتات االقتصادية وفترة تزهيرها يرعى فيه ويكون بين )2م2500)

العدد حسب طبيعة النباتات االقتصادية وطبيعة ساللة نحل العسل ومى تاقلم وخدمة النحل 

صورة عامة ,يحصل النحل على وغيرها, لها عالقة قوية على انتاج العسل ونشاط النحل ب

غذائه من مصادر عديدة واهمها من ازهار نباتات المنطقة , للحصول على الرحيق وحبوب 

اللقاح كما يزور محالل بيع المواد النباتية )السكرية والبروتينية( كذلك من التغذية الصناعية 

يق مصدر للمحلول التي يوفرها النحال عند الحاجة وفيما يلي هذه المصادر. يعتبر الرح

السكري الذي يحتاجه النحال وهو افضل المحاليل السكرية حيث توجد السكريات والمعادن 

للطاقة وصناعة العسل كذلك فان حبوب اللقاح هي النادرة واالنزيمات وغيرها , فهو مصدر 

ح( من المصادر البروتينية الهامة التي يحتاجها النحل, هذه المصادر )الرحيق وحبوب اللقا

تتوفر في معظم االزهار النباتية وهي تتفاوت بالكمية والنوعية وفترة التمويل ووقت التمويل . 

 وهناك مصدر ثاني للغذاء وهو مصدر للمحالليل السكرية والبروتينات النباتية .



 Nectar and Pollen Sources        مصادر الرحيق وحبوب اللقاح

 لر وبالتفففالي ففففي الرحيفففق وحبفففوب اللقفففاح وافضفففتختلفففف البيئفففات ففففي عطائهفففا مفففن االزهفففا

البيئفففات هفففي المنفففاطق المعتدلفففة الشفففمالية التفففي ال تكفففون جاففففة جفففدا  و ال رطبفففة جفففدا  و ان 

االزهفففار و فتفففرة التزهيفففر طويلفففة . و هفففذا مفففا ال يالئفففم النحفففل تمامفففا  لفففذلك  نباتاتهفففا كثيفففرة

نجفففد ان انتففففاج العسفففل فففففي بعفففض المنففففاطق االفريقيفففة و اسففففيا و امريكفففا الجنوبيففففة تكففففون 

كغفففم للخليفففة الواحفففدة امفففا ففففي العفففراق  150عاليفففة فقفففد تصفففل كميفففة االعسفففل المنتجفففة الفففى 

صففففيفا  و بففففارد قففففارص شففففتاء  و المنطقففففة فمناطقففففه مففففن المنطقففففة الشففففمالية تكففففون معتففففدل 

الوسففطى حففار جففاف صففيفا  و بففارد رطففب شففتاء  . ان الفففرق الحففراري بففين اعلففى الشففمال 

درجفففات مئويفففة . ان فضفففل منفففاطق لتربيفففة النحفففل ففففي العفففراق  10و اقصفففى الجنفففوب يبلففف  

 في الشمال بعيدا عن الحرارة العالية و بعيدا عن طائر ابو الخضير .
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 Biological Behavior of Honeybeeالسلوك الحياتي لنحل العسل           

 :المقدمة

قاماااااامتااااال العااااافاا متااااافا غااااانلاامترامااااا اناااااقام ااااانحاماااااقاا ع ااااانااا ل ااااااااقامااااالا رااااا  ا ااااا اا لعااااافا ن اااااااا

 مثااااال نالوااااال اماااااترقا   اااااناا م ااااالحاا ا رااااالنااناااااقاحااااا حاا ع ااااان ا ا ل ممااااافاال نااااا ا اااااراتلوااااا  ااتااااانت ا  ااااا ا

اا ال باأل ناااا لعفا تم  انقا ر  اال اعاا ع نااااالخنىا.

 اااااانااااا تملن اااااا ا الاتتااااااتن تااال اااااانااااقاتماااااا  ا منناحاااااال ا خت اااااا اناااااااااامم  اااااا ااقالعاااااافاا متاااااافا ماااااا  

قاا ااااان  ا ااااانااا  خل ااااالاا   اااااا ا  ااااااا  ااااا ا10,000ا نلئنااااا اعتاااااباا م اتااااا ا ااااالقاناااااااحلا ااااارال ل ااااا اا  اااااتل ا

ا60,000ا ااااالا ااااا ق ااااارام تااااا اا ن  اااااتا غااااافاا ماااااااا  خلا ااااافا  خل ااااالاا رااااام ن ا ا ثااااانا اااااراا خل ااااالاا ر  ااااا ا

ا غل  اا100,000ا–

.ا ماااالااتت اااا قانلئناااا اا لعاااافامااااقام  اااا ام رعاااا ا اعااااا ا نااااا ااال امااااقاا  ااااغلالاا نااااا امئاااالاامااااقاا اااا   ن

تعتااااااا فاا نلئنااااااا ااا انا انااااااا انامخت نااااااا اماااااااقاا  ااااااا  ا ا  ن ااااااالاا ا مااااااا انىا ا تاااااااراتتااااااام اا عرااااااال ا

Broodا.ا

  دورة حياة نحل العسل 

ا انا ا ع ااااان اا  لم ااااا ا اافااقاا مااااانالعااااافاا متااااافا ااااا ن تااا انا اراااااع ا حااااارا اا   رااااا  اا  ن ااااا ا ا مااااا نا ا

 اااااااالل ا اااااااالقاالاااااااا اعانت اااااااا ام اااااااالئ  ااال لعاااااااا ااComplete Metamorphosisاالتااااااااتعل  اا  لم اااااااا ا

Hymenopteraا اثللئ ااااا ااال لعااااا اااDipteraاال لعااااا ااعن ااااان  ا ااLebidopteraااااارامااااالا  اااااراا تااااا   اا  

اا ع لترا لعفاا متفا

 Mating Behaviorسلوك التزاوج           -

ل اا ن اااااناقاا ااااال اماااااقاخن   ااااالاماااااقاا   اااااااا م  ااااارا ا  ااااات اا ت رااااا لااثلااااا5-10تااااات رلاا م  ااااالااا مااااا انىا مااااااا

  اااااا ا الا اااااات اااخاااااافاا خ  اااااا ا.اتن ااااااناا م  اااااا ا اااااارا اا اااااا اخاااااالن اا خ  اااااا االتت  اااااال ا تعا اااااااام اااااالقاا خ

قان ااااانااقا  ا ملااااالن اا م ااااال ن ا  ااااالا  اااااراالاتنراااااااا م ااااالقا مااااااان  ن ااااالاماااااقاا ت رااااا لا.ا تااااام احااااا حاا ن ااااان

ا. Mating Flight اث ا مر  ان ناقاا ت ا  اا Pre-mating Flight  فاا ت ا  ا

الرررررئعور ءررررري  تخررررررج الملعرررررة العرررررئراا ءررررري يررررروظ داءرررررت ورررررادا الريرررررا   عررررر  ال  يررررررة حيررررر  تعرررررو ااااااااا

   را . 12-2:30اوج نشاط ا  ي  الساعة 

 ا حاااراملااالن ااZamarilicki ااDCA ااDrone Congregation Areaتن اااناا ااا   نا اااراملنرااا اا ت ماااتا ا

 ا نلااااRoot ,2007ت مااتامعاااا ان اا امااااناا تاال ااا االاتتغ ااناا اا اا ا عااا اتغ  اانا اارام ا ااتاا مللعاافانااقا 

 حااالباا م  ااالااا ااا احااا حاا ملنرااا اا م  ااا ا ا   ااالاا ااا   نا ات ااااااا ااا   نا ملعرااا اا م  ااالااا مااا انىا  عنااا اا ااا   نا

اثلااال ان نال ااالا مااالا تااالناا ااارا ااا باا  ااانانااااااماااقاا ااا   ناحااا اا ااانا ااPiping  ث نحااالاا غااا ااا مااال را  م  ااالاا

ا م  اا اا  نم لااالااا  لتااا  اا  ل  ااا ا  ااا   ن.ا ناا  ا ل م  ااا اماااقاحااا اا ااا ىاا اا   نا.ااقاا ااا   نا اااران نال ااالاتمت ااا ا

نااالا ا متااا  لاالنلتااا لا ااال   ا ا ت ااان اا ااا اا نتااالاا م عرلت ااالا ا نلااااامتااا اا م  ااا ااثلااال اا ن اااناقاماااقا  ااافاا ااا  نا 

 اارا تعاا اا م  اافا ت تغااا اا اا اا نتاالاا اارال ل اا ا نااقاا م  ااا ااتاانلاحثاا ا ناانااا ااا  ناا اا اا لألن اافمااقال ل اا ا نل االا

 تلنغاافاناااقاا ااا  ناا ااا فا لاا فاا ااا ااالن ان ااا ارااا نحا تاا  ا مااا ااا ااا  نا ماااااا االئ ا تااا با راااااقاانرااال ا

  ت راا لامااتا  اانااخااناا اا ثاانا  عغاا فان اا اامااقا تاام ا تماان اا اا  نا   ناال ااماالاا م  اا ا راااات راا ا تاان ااخاانى

ا م  اا ع لمقاا من    ا ا تراتتتن تاتخ  ل لا راا رل   اا مل   ا ا  لا مااا ت ر لا.



2 
 

 تلو اااااا ااتاااااا حباا م  اااااا اا اااااا اا خ  اااااا ا تتااااااتر   لاا  ااااااغلالاا ل    اااااا ا   اااااا ا ل عن اااااالااا تاااااان م ا.ا تراااااا  

 م اااااا ا ااااا اماااااان اثلل ااااا اا اا ااااا اتعغااااافان ااااا اا  تااااام لاماااااقاا ااااال اا ااااا  ناا مل راااااا ا  ااااالا.ا  اااااااتخااااان اا م 

 ااااا ا ااااا االقااا من   ااااا اماااااقاا ع ااااالمقا.ااقاا ااااا   ناالاتتاااااتن تااقات رااااالاا م  ااااالااا مااااا انىا حاااااراااخااااافاا خ 

تماا   ااااا قامتاااااااالنلتااااا لا اااااال   ا ااثلااااال اا ن ااااااناق ا ت ااااان اا ااااا اا تاااااانلااتمت ااااا ا تااااانلااالاتخااااان ااالا ماااااااااقا

اقااا عغااااا فان ااااا اع ااااالمقاماااااقاا ااااا ىاا ااااا   نا ثلل ااااالا ااااا  تااااا ا  ااقاحااااا اااالتااااا  با اااااراا تااااا ا  ا رااااامقا

ااا تااااا ا  اعغااااافاااخااااافاا خ  ااااا ا مااااال اا عاااااا ا اتعاااااا ا  رااااا انلنمااااا اااخااااافاا خ  ااااا اع ااااا احلااااال اا مئااااال

 خ  ااااا اماااااقاا ااااا   ناا للرااااا  ا ت اعمااااا قان ااااا اا م  ااااا ا الا ااااان ا ااااا قا  ااااانا اخااااانا االقاا تااااا ا  اااخااااافاا

اا  اااااغلالاا اااااراا خ  ااااا اتمااااا ا  م اااااتااال ااااانااا رااااامل لالا نااااا  اا ااااا  ناا   اااااااناااااقااالخااااانا.ا مااااالااقاا ن رااااا ا

لااااال ا   ااااال ااث ااااا   اعااااااااا لعااااافانن رااااا ات ا  ااااا ا  ااااا اااالتااااا  باا متنااااا ن ا ا ااااا فاتختااااالناا م  ااااا اا ااااا   نااال

امتل مت لا راا   ا  عا اااللتخلباا ن  مرا     نا  ن  امقاح اا  ىا.

 (  Spangler , 1986دقيقة )15 – 30تستغرق عملية التزاوج  ي  

 ااKoeniger,1986  اااااااااااااناا ا7-17تتااااااااااااا ا  اا م  ااااااااااااالاا مااااااااااااااااماااااااااااااقاا ااااااااااااا   نا تااااااااااااانا  ا ااااااااااااا قا

  Adamesetal,1977 ا ا Laidlaw,et,al,1956اااااااااااال اا1961 ا  ااااااااااااراناااااااااااال ا Garyت ن اااااااااااا ااث ااااااااااااااا 

 Garyاقاا  ااااال باا  لتااااارا ااااااىاا م  ااااا ااثلااااال اتااااانن اا تااااا ا  احاااااراا تاااااراترااااا ااا ااااا  ناا ااااا اا م  ااااا ا 

 اااااالقاا اااااا   ناتت مااااااتا ااااااراملاااااالن اممن  اااااا ا تاااااال قانا ااااااا ااZmarilicki  ااااااااا1962 ا  ااااااراناااااال ا1962,

اDrone Congregation Area اDCA  اااااارالنااااااااملنراااااا اا تاااااا ا  اتااااااملحلاملنراااااا ات اااااا عاا اااااا   نا 

ا ا.Root ,2007نقا 

ا اا الغاااااااا 2 ا5,000ح تاااااااالنا ا2/1اقاحاااااااا حاا ملنراااااااا اا اا م  ااااااااتا ت مااااااااتاا اااااااا   ناالا ت اااااااال  امتاااااااالع ا

 ااااالا ا نا  رااااا ا تااااال ااانا اااااا امااااالاااماااااااا مللعااااافان ااااا ا رااااام لاا قانع  ا  ااااانا ااقام  اااااتات ماااااتاا ااااا  

رنااااتا مااااا ا اااالقاحاااا حاا م ا ااااتا اااا اتتغ ااااناعتاااا ا اااا ا اااا اا   اااالا لاااال ا  اااااات راااا احاااا حاا اZmarilicki ماااالا  اااانا

ا.تاااااال ا اااااارالنااااااااا م  ااااااتااقاحاااااا ااا م  ااااااتا  اااااااا ااااااراملاااااالن ا    اااااا ا ا ااااااتلفا ا تاااااا  فاا مل تاااااان اا25

تااااا ا  ا  ناالاتتغااااا ىا  ااااافاتااااانن اا  ا  رااااا ان مااااالا ااااالقاا م  ااااا ا ا ااااا30 تتاااااتغن اتااااانن اا تااااا ا  اعااااا ا را

 م  ااااا ا  اااااراالاتغااااا لا رمااااا اتااااالئغ ا  ن ااااا ناألل ااااالاتغااااا لاثر  ااااا ا ترااااافاتااااانن اا ن اااااناقا  اااااا  االاتعاااااناا

ان  ااالنصا

لقا اااااااقاتلاااااال ااا اااااا   ناا متاااااا  ل ان اااااا اا تاااااا ا  احاااااا اا ملل تاااااا ان اااااا اا ماااااا اا اال اااااالاان   اااااا ا ن ااااااا ا

 ل ااااالا   ااااالا تخ األ ااااافاا غااااالفا ن ت ااااالا اا ع ااااالمقا ا ا ااااااان لاا ااااا اا م  ااااا ا ا تاااااراتترا ااااا   نات ااااااحلاتتااااا اع

ئ ااااا الااا   ا اااااراا رل  ااااا اا مل  ااااا ا تغااااا  ت لا ننل ت ااااالا مااااالاتتااااالناحلاا م  ااااا ا اااااراا تااااالنااناااااقانن ااااا اا رغااااا 

 لا تاااااا با ت راااااا اا ع اااااالمقان  اااااا اع اااااال اا م  اااااا ا  راااااافانااااااااحلاتااااااان  ا تاااااارات ثاااااانا  اااااا اناا رل  اااااا اا مل  اااااا ا

ااا ا مر لا رات ر لاا    ا خلغ ا رام ات اا ن  تامقا فاتل ااتتخ

  ا امتااااانا اااااراا  ااااا ا ااااا  امااااااىاانتنااااالعاا تااااان6-15  ااااااملاا20-50اقاا تااااا ا  ا عاااااا ان ااااا اانتنااااالعا ااااا قا

ا  ا.2.4ا اا ا ا 8   غلالاا ا  فا رانابا

لا ا ااااا   ااقاا ااااا   نا اااااااتلترااااافاماااااقاملنرااااا ات ماااااتاا ااااا ااخااااانىاعتااااابا  ااااا ااا م  ااااالااا مااااا انىا  ت رااااا اااااا

اتر  ا ل ن ناقاا ثنامقامن ا راا    ا غن اا ت ا  ا.ا  ل ل

نلااااااملا ت ا ااااا ا  ااااا ااا ااااا   ناماااااقامخت ااااا اا تااااالالاا ااااارام  اااااتاا تااااا ا  ا ااااالقاا ااااا   ناا تااااال  اا  نتااااا ا

  ان ااااا اا لعاااالفااقا ملاااااتات اااا قا  ااااا ناماااااقا ااااا  تااااالالااا  لائاااا احااااراا ثنحااااالا اااا  اا ل م  ااااالااماااااقا  اااا ناا

تاااااالالاا نتاااااا ا ا اااااا ا ا  تاااااال راتاااااا  ا  اااااااالنتاااااا ا للاااااا ا ن ااااااراخل اااااالا م م اااااالانلئااااااا اا اااااا اا تاااااالالاا
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ا  نتااااااا امثااااااافاا لعااااااافااال ن رااااااارا اال ماااااااللراا اا لعااااااافاا منا اااااااراا  اااااااناا احلااااااااحلاالا تاااااااتن تاا تااااااا نن ا

ان  اا خل لا

 -حل دورة حياة محل العسل :وءي ما يلي وصف دراسة مرا

  Egg stageمرحلة ال يض     -

 خ ن اا ااقاا ل ل اا اا   راا امتنل  اا ا ن  اا اا  اا  ا اال  لفا  ل االاا اا  اللغااتاا ل ل اا ااالملم اا ا    راا اان ااتا  اا لاماا

 ا تااااااال ت  ل  ااVitelline Membrane ا غ ااااااال ااChorionا   رااااااا اماااااااقاا ر ااااااان اا خلن  ااااااا ااتتااااااا   

Cytoplasm ا ا ا ل ا Nucleusاا لر ناا Micropileاا

  Oviposition Behaviorسلوك وضع ال يض        -

را مااااا اماااااتاا خ  ااااا ا اا نلئنااااا ا ان ااااا ام  ااااا ام رعااااا ا اعاااااا ا رااااانا اع للااااالالااااالان ال ااااالحااا م  ااااا اا تعتااااا فا

ا.م   اعا ث ا ت  ا لنااا خ   ا االثللقا رملقاا    ا

لاالا ت م م اااااا م ممااااا ا ا تااااارا لماااااااا  اااااغلالاا تلو ن ااااااا لو نااااا تراااااتاا م  ااااا اا  ااااا  ا اااااراا م ااااا قاا تااتااااا  ا

اترااااتاا م  اااا ا  راااا ا اعااااا ا اااارا مااااناا ماااا قاا تااتاااا  انااااقانن اااا اا اااا ا رااااتاا  اااا  اا اااا ا رااااتاا  اااا  

ا ااااا ا ااااااىاا م  ااااا ات ااااا قامر تااااا ا  ااااا لا تتااااالنااا م  ااااا ا اااااراتث  ااااااا  غااااا اا   رااااا ا  رااااام لا غااااا ن انم 

 اااا  ام ان اااا ا اااا فا لاااال اتماااانامااااقاخل  اااالاا   راااا ا ناااان ان اااا ا مااااناا ماااا قاا تااتاااا  ااقاا اااا ا رااااتاا  اااا 

لئمااااا ا ا ا م  ااااا امااااالا ا   ااااا ا ت راااااتا ااااارا ماااااناا مااااا قاا تااتااااا  ا ن   ااااالاتث ااااااال ل ااااا اا   رااااا ا ات م  ااااالا

لاااااا انم ا اااااا ان اااااا ا مااااااناا ماااااا قا اا ل ل اااااا اا ثلل اااااا ا    راااااا ات اااااا قانن راااااا ااقا اااااا فاا  اااااا  احل اااااارا   

اا   ا.

ا ااااااراا  اااااا  اا  اعااااااااعتاااااابان اماااااافانا ااااااا ا ناث اااااا ا   ئ اااااا  خت اااااا اناااااااااا  اااااا  اا تااااااراتراااااام لاا م  اااااا ا

 نتااااان اا ااااال ا  ماااااااحااااا حااا2-3 م ائ ااااا ا ع ااااا اا خ  ااااا اتعتااااال اا   رااااا ا  اااااراتلرااااا ا ااااارام ااااا  اا م  ااااا اماااااقا

   رااااااتا.ا غاااااافاناااااااااا  اااااا  اا اااااا فاتراااااام اا م  اااااا اا  اعااااااا ا ااااااراا  اااااا  اخاااااالفات اااااا قاا   راااااا ا اااااالح  ا

  رااااااا ا اااااااراا  ااااااا  اا0-250تراااااااتا ااااااا قا  رااااااا ا ا ااااااارا غااااااافاا  اااااااتل اا1500-2000ا ن  اااااااتا غااااااافا ااااااا  ا

   ااااان ااا  اعااااااا ااااا ااااع ااااا اا م  ااااا ا ان ااااا ا   ااااان ا ااااارام اتااااا اا ل ااااالنا تااااا بالمااااا ام ااااال  اا م  ااااا ا ان ااااا 

 ااااا نا امتلئ ااااالا ااااال    اتراااااتاا م  ااااا ا  رااااالام رعااااالا لااااات انلااااا ا اااااغلالاا  ااااا  ام ااااانام رااااالا لااااات انلااااا ا 

 غااااا اا من اااااتاا  اعااااااا اا  األلااااا ا  اااااغلالااع ااااا ا عااااا فااإللتااااال  عتااااابااناات ااااالا حلااااال ا تااااا   ااخااااانىا

ناااااا قااماااااالاا ااااااراعل اااااا االتاااااال اا اااااا   نا ت رااااااتااتلتاااااالاا اااااامم  ا ااان اااااا قاا55 امااااااقاا   تاااااا قاا اااااا ا

تاااال اا ااااا   ناناااا قااماااالاا غل اااا ا ااااراالا33لاااا اا من ااااتاا  اعاااااامااااقاا   تااااا قاا اااا تااتاااا  اا  ااااناا اا عتاااا فااال

ا        ااااافا مغااااالئااحااااا ا  عغااااا فان ااااا ا  ااااا ناماااااقاتااااال  اممتااااال  ا اااااراغااااانلت لااال تغااااالا  اا اتتاااااتمم

األ  اا نلن اع  اال لاتنرفاعرل اا    نان  اعرل اا  غلالاا.

تراااااااا  ا.   اااااااان اا ع اااااااا ااQueen,Cellsا م  اااااااالاا اااااااارا  اااااااا ااخلغاااااااا ااإللتاااااااال   رااااااااتاا  اااااااا  اا مماااااااااا

ا  ااااااغلالاا ااااااراتعراااااا نحلا  رااااااتاا  اااااا  اا ااخت اااااالنان اااااا قاتااتاااااا  اخلغاااااا ا  ن اااااالااا  ااااااغلالاانماااااانا

 م لا امل ت ااااالاا ااااا ااالتااااانفا ااااارات تماااااااناااااقااال تغااااال ا ااااال رنصاا  اااااممراترااااا  اا  اااااغلالاا ت تاااااا.ا ااااال 3-1

ا مرل ااااافا    اااااااا م  ااااارا  مااااالاا االمااااالانم ا ااااالا اقاعاااااا ا  ااااا ا ااااالقاا   اااااااا م  اااااراتااااا  االا لمااااا ان  م ااااالا

ا االاتتاااااااتن تاا خااااااان  اماااااااقاا   اااااااااا م  ااااااار.اترااااااا  اا  اااااااغلالااا غاااااااغ ن اا اتمااااااا ااا م  ااااااا اا اتت ااااااا حا

لاا ل غااااا ا اا م  ااااارا  م ااااالاا   ااااان اع ااااا ال ااااااا اااااراام ااااابااالع ااااالقا  ااااا ااا ممااااانا تغ  ااااا ا ن ااااالااا م  ااااا

ماااااا ا ام  اااااارا اااااالئ انااااااقاا عل اااااا ا ماااااااالراااااا  اا  ن اااااا ا امتللن اااااالانااااااقاتلاااااال فاا غاااااا ا ا تراااااا  اا  ن اااااا ا
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ا اااااال ا ماااااااحلاتتعاااااا فاا اااااا اع اااااان اا7ا للراااااا  ا لتاااااا اا  اااااانلر اعاااااا فالنتاااااا لا  تااااااتغن اا ناااااا ناا ماااااا نفا

ا لم  ا.

 -لنحل العسل :ءترات االدوار غير ال الغة  -

لاااااا عااتخت اااااا ا تاااااانااااالا انام ااااااناا  ل غاااااا ا لعاااااافاا متاااااافا اااااالختل اا  اااااالاا ا  اااااانا االثاااااا ا ا اخااااااتل 

اا غ ا ا  ن لااا م  لاا  ن لااا    نا.

 اااااا ان اااااا ا اا م  اااااا ا ا  ااااااغل  ا اا اااااا  نا احااااااراثلثاااااا اا اااااال ا اقاا تغ ا اااااا ا اناقا تاااااان اعراااااالل اا  اااااا  ا

 ن اااااا ا ا اااااال ااثلثاااااا  خمتاااااا اا اااااال اماااااا ا ام  اااااارا ااتتغاااااا ىا غاااااا ا اا م  اااااارا خت اااااا ا مااااااثلا ن اااااالااا م  اااااالاا

 اا ااااال الااا  اااااغلالاا  ااااا م قاخ ااااا اا لعااااافا تتغااااا ىا ن ااااالااا ااااا   نا اااااثلا  اااااغل  ا ا ااااا  ناثااااا اتغااااا ىا ن ااااا

 اماااااقا التااااا اا  ااااانلر ا ا تعااااا فاا ااااا انااااا نا ا تغااااا لا تااااان ااا اناا م  اااااخ ااااا اا لعااااافا مااااااحلاتااااا ترامنع ااااا

 لم ااااا احااااارا  مااااالا.ا  تااااان ااا اناا  اااااغل  اماااااقا  رااااا اا ااااا اا ا15ا   رااااا اا ااااا اع ااااان ا لم ااااا ا ا ل غااااا ا احااااارا

ا  ملا.24   ملا  تن ااا اناا   نامقاا   ر اا  اا  لم  ا ا  نا ل غا اا20

 ااااارااتااااا  ا اااااراا  ااااا  ااال فاماااااقا رااااام لا ا تغااااا لاملئ ااااا ت ااااا قاا   رااااا انم ا ااااا ان ااااا ا ماااااناا مااااا قاا تاا

 ا مل تاااااان ا اااااااراا  ااااااا  اا ثل اااااا ا  اااااااراحااااااا ااا  اااااا  اتااااااا  با  ااااااان اا   راااااااا70-80ا  اااااا  اا ثاااااااللرا  ا  ااااااا ا

Dissolved تغن ا تن اااااناا  ن ااااا اا غاااااغ ن اتااااال ع ا اااااراا غااااا ا اا م  اااااراا معرااااانا  ااااالا  ااااافاا نرااااااا اتتاااااا

ن ااااااالااا م  ااااااا ا اا  اااااااغل  ا ا ااااااا  نا اتخااااااان اا  ماااااااا اتنااااااا ناا   رااااااا اا ااااااا اثلثااااااا اا ااااااال ا  ااااااافااال ااااااانااا ا

 قاا غااااااغ ن اا ع اااااا امااااااقاا   راااااا ا تراااااا  اا  ااااااغلالاا تغ  اااااا اا  ن اااااالاا  رااااااتاا غاااااا ا اا م  اااااارا ااااااراا ماااااا

 ا تاات  ا.

 جدول يبين فترات التطور لالدوار غير الكاملة لنحل العسل

حضانة  مدة االدوار 

 البيض 

 المجموع مدة الدور العذري  مدة الدور اليرقي

تغذية على  يوم االدوار

 غذاء ملكي

تغذية على 

 خبز النحل

نسج 

 الشرنقة

التحول  راحته

 الى عذراء

فترة 

 العذراء

 يوم

 15 3 1 2 1 0 5 3 الملكة 

 20 7 1 3 1 2 3 3 الشغالة

 24 7 1 4 3 3 3 3 الذكر

ا

     Larval Stageمرحلة اليرقة    -

 وصف اليرقات :

م ااااا ا حااااارااتااااان ال  اا  ااااا فانا مااااا ا1نلاااااااخااااان  اا  ن ااااا اماااااقاا   رااااا ات ااااا قاغاااااغ ن اا ع ااااا اعااااا ا را

 قااالن ااااافا  ل ااااالاا ااااا  اللغاااااتاا ااااانااان  ااااا اا  ااااااناقا  ائاااااااا  ن ااااا ام ااااانا اراااااع ا ت  ااااااااثااااالنا رااااان

 ااااا ا ااالتت اااااملنا  ت ااااا قا تااااا اا  ن ااااا اماااااقاا ااااانااا ثلثااااا ان اااااناع رااااا اتمراااااراا  ن ااااا ا ااااال لم ا تو اااااناا

ا  ر  اتان   لا ت اا  ن  ا

ترااااا  اا  اااااغلالااا مل   ااااا ا تغ  ااااا اا  ن ااااالاا ااااال اا للااااااا اااااغلالاا لل ااااالاتغااااا   لا ثلثااااا اا ااااال ااال  ااااا ا ل غااااا ا اا

ا م  ااااارا  ااااا م قا خ ااااا اا لعااااافا اخ ااااا ناماااااقاا متااااافا ع ااااا باا  رااااال ا اامااااالاا اا للااااااا ن ااااا ا  ااااا نا تغااااا ىا

ا معااااالنا  ااااالاتااااا ا امااااا ا ام  اااااراا ا خ ااااا اا لعااااافا.اتتاااااتمناا  ن ااااا ا ااااال تن نا ا تغااااا فان ااااا اا غااااا ا اا م  ااااارا

تلتاااااا  االقاا   ااااااااا رااااااا  ا ماااااااااقااEcdysis,Moltingالتاااااالخلااا5خ اااااا اا لعاااااافا.اتلتاااااا  اخاااااالفالم حاااااالا
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ت  ااااااناا  ن اااااا ا اااااال ع  ا غاااااا لاغااااااغ ناا اااااا   اتتاااااا خ انل اااااالا ت اااااا اا  اااااااامنلاااااالاا  اااااانا تت اااااانناحاااااا حا

قاا م  ااااااا ا ا  اااااااغل  اااللتاااااالخلااا ااااااا ااقاتتعاااااا فاا ااااااا اناااااا نا ا ا ت  اااااااغا تاااااان اا اااااااا ناا  ن اااااارا ااااااافاماااااا

تغناااااراا  ااااااغلالااا  ن اااااالااا للراااااا  ا ن رااااا امتاااااالم  امااااااقاا  اااااامتا اا اااااال ان اااااا اا تاااااا ا را.6,5,5 ا ااااا   نا 

 ع اااااا باا  راااااال ا  تاااااا فاا ت اااااالافاا غاااااال فا اااااا قاااخاااااافاا ماااااا قا خاااااالن اا ماااااا قاا تااتاااااا  ا.ا ماااااااحلاتغاااااا لا

تاااااتا  ن ااااا اا  ااااااغلالاا   ااااا ا ااااارال ل اااااا اا  ااااا  اا تلاCocoonا  ن ااااا اممتاااااا ان   ااااالا ت اااااا ا غاااااا فاا  ااااانلر ا

  ماااااااااللتااااالااا خااااالماا االخ ااااانااPrepual stage  ن ااااا ان ااااا احااااا ااا نااااا نا نااااا نامااااالا  ااااافاا مااااا نا ا

ا.اPupa تتع فاا  ان نا ا

ا

             Pupal stage   مرحلة العئراا  -

 صف العئراا :

ا مااااااامااااا فاا  ااااانلر اتااااااخفا ااااارانااااا ناتااااا  قا غااااا ناثااااا ا مااااااحلاتو اااااناغااااانلااا ع ااااان اا  لم ااااا اتاااااان   ل

ااع اااااا ا  اااااااااو اااااا ناا م اااااا قاا من  اااااا ا  اااااان قااالتت ااااااملنا   الااااااااا اااااا نقا ا غااااااانا ا  مااااااااااللتاااااال

ا  ل اااااالاا اااااا  ا اااااارا اا اااااا ا  اااااا قاExarateا خاااااالمااتاااااااخفاا ناا ماااااا نا ا ااقاا ماااااا نا امااااااقالاااااا عاعاااااان ا

 ااااا ااتتعااااا فاا ااااا ا ااااا قا لنتااااا راثااااا ااتااااا اا  تعااااا فا ااااا قاا مااااا نا اماااااقاا  ااااا قااال ااااا  ااا م ااااا قاا ااااا  اثااااا 

اخااااانىااا  ااااا قاا خااااالصا ل تااااال  اتاااااان  لاا ا غااااا لا  ل ااااالااغااااانناا ا  ااااا ائراا ااتااااا اا مااااالاتو اااااناا ااااا اق

ان ااااااا ا ااااااا فاخنااااااا نا اااااااراا ع رااااااالااا  نل ااااااا ا.ات  اااااااغاماااااااا اا اااااااا ناا مااااااا نفا  م  ااااااا ا ا  اااااااغل  ا ا ااااااا   ن

اا را.  ملا ن  اا ت ا15,12,7

  Adult stageمرحلة ال الغات       -

ا12  اااااغل  ا  ااا ااااال ا ا7 ااااات اا تعااااا فاماااااقاا مااااا نا اا ااااا اا ع ااااان اا  لم ااااا ا نتااااانااامت ل لااااا ا ااااا قاا م  ااااا ا ا

تااااا با   مااااالا ا ماااااااتااااا  ا  ااااانحا.ااقاتااااا باحااااا اااالخاااااتل ا اااااراا اااااا ناا مااااا نفاحااااا اا15  مااااالا ا ا ااااا  نا 

ا ا اا ااااال امااااا ا ثلثااااا ا ا ل  ن ااااا اا م   ااااا اتغااااا اا خمتاااااا   اااااناان  مااااا اا تغ  ااااا اا تاااااراتغااااا اا  ااااالاا  ن ااااالاا

ممومااااا اام  ااااارا  م ااااا اا غااااا ا اا م  ااااارا   ااااان ا ع ااااا ات اااااااا  ن ااااا النتااااا لا ااااارا عاااااناماااااقاا غااااا ا ا ا تتااااات   

 الثااااا اا ااااال تغااااا  لقا ثا  ل مااااال   رااااا ا ااااا  ا   ااااافاملااااا اامااااالااال ااااانااااالخااااانىا ن ااااا اا  اااااغل  ا  ن ااااا اا ااااا  نا

ن اااااالاا اااااارااال اااااال ااال  اااااا اا ات  ااااااغا م اااااا اا غاااااا ا اا م  ااااااراا مغاااااا ىا  اماااااا ا ام  اااااارا حاااااارا م اااااالاا    اااااا 

 ااااا اا ااااا الناااااااا  ااااا ا خ ااااا اا لعااااافا  م ااااا ا.ااقاا تغا6/1ا  اااااغلالااا اا ااااا   نالتااااا  اا ااااا اا  ن ااااا اا م   ااااا ابا

 ااااا اخ  ااااا م قااتااااا ث ناا غااااا ا اا م  ااااارا ا  ااااا االعولااااالاماااااا اا تغ  ااااا ا خ ااااا اا لعااااافا   ااااااللااقاا  اااااغل  اتتغااااا ى

ا ااااراتنااااا نالثاااا اا اااال اخ اااا اا لعاااافاافاا ثااااناماااااقاا  ااااغل  ا.ا   ااااقاحاااا ااا غاااا ا ا اااا ا تاااانعا لعاااافا ا اااا  نا ث

ا ن  اا   نا اقات بات خنالر  اا   ناح اع  اا   ناا    نا.

ت مااااالاا  مااااالا ا  ااااااات  اااااناا اتتااااا خنا  ااااا  ا اعاااااا15 ت  اااااغاماااااا اا تنااااا نا  م  ااااا اماااااقا  رااااا اا ااااا ا لم ااااا ا 

ل  ا  رااااا ا  مااااالا ت  اااااغاماااااا اا تنااااا نا   اااااغا14- 16 ا ااااا قا وااااان  اا تغ  ااااا ا ا تا ئااااا اافااقاا نتااااان اتتااااانا 

 ااااا ا  مااااالا.ا ت  اااااغاماااااا اا تنااااا نا ااااااىاا ااااا  ناماااااقا  رااااا ااا 19-21  مااااالا تتااااانا  ا ااااا قاا20ا ااااا ا لم ااااا ا

ا  ملا.ا23-25  ملاافاتتنا  ا  قاا24 لم  ا
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 مقارنة الصفات الشعلية  ي  الملعة والشغالة والئعر :

Morphological comparison between Queen, worker and drone:                          اا

صا  اااااقاا  اااااخا ااان اااااااا تم ااااا ا ااااا قاا م  ااااا ا ا  اااااغل  ا ا ااااا  نا ااااا   لا  لااااال ا ااااان  ا اراااااع اتملمااااالا  ااااال  ا 

ناااا  ا اااااراخا م تاااااااا اا  اااال فا ااااارا ا اااا اا تاااااان بان اااا اتن  اااا اا لعااااافا عتاااال اا ااااا اا ممن اااا اتاااان ملا احااااا ا

مااااااا  ااااا اا ااااا   نا م  ااااا اا ن  ت ااااالاثااااا اا مرلنلااااا ا  ل ااااالا  ااااا قاا  اااااغلالااا رن  ااااا ا  ااااالا حااااا اا  ااااالااا اا مرلنلااااا 

اعا.ا احاااااا اغاااااان ا  تم اااااا احااااااراناااااا فاا  تاااااا ا ااقاا م  اااااا ااناااااا فااال اااااانااا اااااارا م ااااااتاا تاااااالالاا االلاااااا 

 اااااا ا   اااااالا ان خلغاااااا املنراااااا اا اااااا نقاا تااااااراتمتاااااااان   اااااالا تاااااا بالماااااا ااالمراااااال اا تللتاااااا   ا ا م اااااال  ا ا

خااااانىاا م  ااااا ا رغااااانا ااااارام اتااااا اا  اااااتل ا   اااااقاالا ااااا افاانااااا فاماااااقااال اااااناااااالا   ااااان ا ل ااااااااقانااااا ف

 ماااا نا ااا  ااااغل  ا ا اااا  نا   اااا قااناااا فاناااا فا  اااالا اااارا تاااان ال اااالناا لعاااافا اااارا غاااافاا ن  ااااتا ااقاا م  اااا ا

مااااالاال ااااالاا غاااااناماااااقاا م  ااااا اا م رعااااا ا   ل ااااالاانااااا فاماااااقااال ااااانااااالخااااانىا اا  اااااغل  ا ا ااااا  نا ا ر  ااااافا 

اا خ   امرلنل ا  ن اا عن  ا اىاا م   ا.تن م اا عن  ا را

 ثل اااااا ا   تم ااااا اا اااااا  نا   اااااناا م اااااا قاا من  ااااا اا تاااااارات تراااااارا ااااارا ماااااا اا ااااانااا ا اااااا نقاا رغااااا ن ا  تم اااااا ا

 ا  منا نن اا غانامن نع اا   فا.
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       Life Length of Honeybee Adultءترة حياة  الغات نحل العسل       

ا-:اع لت ل ات ملا  تغ   ا ن  م ااالنملفاا تراتر  ا  لا  ملا  رن فانمنحلا اتخت  اا  ل غلاا ر

  Queenالملعة      

حااااا ااتااااال ااااقاتااااا با رلئ ااااالاتااااال قانا اااااا ا7تااااال ااا ا  ااااااات رااااا اا ااااا اا1-5 تااااانا  انماااااناا م  ااااا ا ااااا قا

رااااااتااتااااااتمناناتغاااااا  ت لا ل غاااااا ا اا م  اااااارا ا اااااا فا  ر  اااااالال اااااان ا  اراااااام ا   اااااا  ان  اااااا انمنحاااااالا ااقا 

  اااااغلالااا  ااااا  االا  ااااا فا  اااااااا   اااااناان ااااا االتااااا  اا تااااا ا ل مرلنلااااا اا ااااا ا  اااااااا ن اااااناقاا ااااا فاتملنتااااا اا

ا اا قاتاااااا   ااغاااااال ت لا ملحاااااا امم لاااااا تاااااال ا  اااااااا  ااااااا1-3 ا اااااا فا رغااااااناا مماااااانااماااااالام ت اااااالاا م  اااااانا اااااا قا

انمنحلاا م ن  ا  تل  ا.

  Workerالشغالة      

اا- متماانمناا  غلالاان  اع  اا ممفاا  فاتل  حا  م قااقا رت اا  ا:

  House lifeحياة العمل المنزلي      -1

           Foraging life          حياة السرو   -2

 اخل  اااااالا حااااااراثلثاااااا ااتاااااال تاترن  اااااالاتراااااا   ااااااغلالاا لألنماااااالفاا مل   اااااا اا نتاااااان ااال  اااااا امااااااقانماااااانااات اااااااا

ا اااااااا ماااااا ا تاااااراتا   نمااااالفامل   ااااا ا ث ااااان ا اتااااا  اتااااا  ناالعرااااالا ا امااااالاا نتااااان اا ثلل ااااا احااااارانماااااناا تااااان 

ام . تن اا تل ر ا تتتمناا  ام ت لا اتخت  اح حاا نتن ا  قام ت األخنا راا م ات ااالن 

اا  ااااا   ا  ن نااااارا غااااافاا ن  اااااتاع ااااا ا  ااااا قاا ل ااااالنا   اااااناا ااااارا ماااااتاا نع ااااا ا ع ااااا باا  رااااال ا ا مااااال ا

ا ااااا نا ا   اااااغانماااااناا4-6 حاااااراا رااااافا تااااان ا  لعااااافا خلغااااا ام تااااا ا ااااا  اا متااااافاا تاااااراتتااااانا  ا ااااا قا ا

 اااتااااال  تا ا  اااااااتتاااااااخفام م نااااا ااخااااانىا اااااراحااااا ااا نغااااافا اافاتماااااا4-6ا  اااااغل  ا ااااارا غااااافاا ن  اااااتا 

 اااا ناا2-3 اااانااااخاااانىاخاااالفا غاااافاا ن  ااااتا ااماااالا اااارا غاااافاا غاااا  ا ت اااا قاا نتاااان ا اااا قا ا اااانااا تلاااات اا

ا ااااا ا ااااا نا اامااااالانمنحااااالاماااااقال ل ااااا اا خن ااااا اا ااااا ا اا2 ا نمنحااااالا ااااارال ل ااااا اا غااااا  ا ل ل ااااا اا خن ااااا ا 

 اااااتل ا.ا ااااا نا ا  ااااارا تااااان اا خمااااا فا اخااااالفال ل ااااا اا خن ااااا ا ل ل ااااا اا ا4-6 ااااا نا ااااا لنا.اتتااااانا  ا ااااا قا ا

م ااااااافا اا اع ااااااا ااقاا480 ااااااا ا ا800ا  اااااااغلالااتلت اااااااراانملنحااااااالا ماااااااااتااااااان  ا  غااااااا ن انلمااااااا ا ااااااالقا

اا تاااااان  ا تاااااات   ا  ااااااااا نل اااااا ا تتراااااال فاحاااااا حاا نل اااااا ا  ثاااااان ا ااااااراا مماااااافاا عر اااااارا ااماااااالاا  ااااااغلا

اا من ر ا ل ل   م لاا اا ع  ا لقاانملنحلاا فا  ث نامقاا ممناا م   ناانلحا.

 اا  ااااافااقا اااااغلالااا ن  اااااتاالات ماااااتاا ااااااح قا ااااارا تااااام لاألل ااااالاالاتعتل ااااا اا ااااا اا  اااااتل اع ااااا اال ااااالاتمااااا

راااااصال اااااا اا  اااااتل ا ا ااااا   ا ل ااااااااقا اااااغلالاال ل ااااا اا خن ااااا اتمااااالا تااااام لاا  اااااع  اا تاااااراتم رااااا لا ااااارا

 ا غ ا ا

ا



 االهمية االقتصادية لتربية النحل

يعد االنتاد ااالراعال ددعاالرعلدئاالر لالقدعار االدد  االردن اعاذالنيد االر دد اللعا

الرقنيعارلبل الناالراعال الةاذالناالرحش التاذ لد اعالهد  االرحدساهقد ساايقد س ةا

فع رددةافددعاةيدد  ااالنتادد ااذهحقددال االران الددةابالددماالنااقدداا بالدد ايدد االراب هدد تا

ذالرحشدد التاالنىدد  افددعاهلقددالااالةس عسدد اذادد االناالدد  يةاهحادد ااالردد االراحددسا

ضدعا  ا  د افدعاةسد اا بد  االرشد  ا اا60هلساتقبةاالراي  اافعاالنتا ااالر ا

   االناه بالةاالراحساهااجاياد  التاالىد  ان تنيدةايد االرعقدساذالر د الكاالر ل دعا

ذالرش عاذهااالراحساذببنباالرلق حاذغال س االض فةاالر االناسا كاي د االىد  ا

الر لالقعاذسعاالتاد ااال ذالتاالراح ردةاالر لالادةاذالتاد اا الىساي اةاه بالةاالراحسا

االر ل  تاالر لقحةاذالراق هالااذي  فحةاالي الضاذآف تاالراحسا.

الناالرجددد ذ االناالددد  يةارا بالدددةاتحدددساالرعقدددسا  رالدددةابالدددماالناعال االر ددد  ا

الر قال ماالذالابقئاب ذنابا يةارل احساذيااجاالرعقسافقطافأناعال االر   افدعا

لالدةاالرد االرفدعحاالبال تد ا.اذاليفد ارا بالدةاالراحدساالرقاةاالنذر اي جعاذيايد ا 

الس الددةاالاالددد  يةافددعاهشددد السااليددد   ا  يلددةا نالددد اايدد االراحددد رال االر باددد لال ا

ف راح رال االر بد عاذالربد بنال اذالهد ه ااالرج يعدةاذ دنال عايع يدسااد تعةاال ذالتا

اذغال ساابح جةاالر االي   ا  يلةاإل العاايا بل ااذيع يل اا.االراح رةا

الر   االراعال الةاالر  بحةاذالراعاهحا ااالر اه   تا  سااهع اه بالةاالراحساي 

االاللةافعافلساالرشا كاذه   تا  سا نال اافعاينهااالر بالعاذالرل يح

ا

ا



الناالراح  االرجال اذالاالرلب ااالرجال اايقداطالعاالناياجدااا،ذيانهطةافعاالرلالحاا

ا  سات جااذبع قهاف تهاا اياق اتحلةاه  ي االنارااه  ار يةاالرلب ااالرجال اا.ا

ف ناال اب اليةايانالضعةايجئاالناهقبق  االرلب ااذالر ع فةاالرجال ااذيعا  اار رك

ذرددكا لدد االىدد االر ع فددةايدد ايلدد  عس االر لالاددةايددعا ىددن ا ذعالتاه عيبالددةا

ى يدد اا5-3ال دد عالتاالذاباا5(اهق هددالاار ددساهققددالاا5-3العشدد  يةاذالربدد كابا 

اال دد عالتا(افددعاب اليددةاالنيدد اذيد اندداايبدد طاالراحدد  افددعاهطددني ا10 ر دساىلالددةا

اياحلةاذهنهالعهاه عيجال ارقلاللعاالرلب ااذه يع ار ذ االرلب ااالرجال اا.

 اوال: العسل وفوائده 

:اسناي  ااه للةا نالاةاالرقنالمابلنااالر د ال اذالات  دةا طد ااة الدةاج دعاالعسل 

عبالق  اي االةس عاالراب هد تاج عادهاشد  نتاتحدساالرعقدساذبنرادهافدعابطنت د ا

  اف دناشد  الاشد ال اشد فال اذياشدط االر ا قساذ االرنالناياع  اافالهاشدا كارلاد

رجقددااالنتقدد نا ايحاددن االرعقددسا لدد ا  عبنسالدد عالتاذب ذهالادد تاذالتاي دد تا

%اذالتهانا81تقبةاالرق  ي تا  رالةاهلساالر اا ا ا ايع تالةايلالاةاذفالهذ

يحن اي ي  ذب تانناض طةاالنةينة ا  رعاذه  الااالرق  ي تانايق اا

االةاالر  نبةافعاالرعقساالرا ضجا.ارل  ي  ذب تاالذاالرل  ل افعاالرا نابقبئ

 د العسل ــــــــفوائ

ذب نضدةاالر عد ااذياالد اا  إليقد ك.اياال افعاالضط الب تاالرج  ةاالر ف عا1

افعا  ااالر ع ااذالنناعا ش ا.

ا.ايق   االرحناليسا ل االرح س.2

ا.اياال افعا  اابعضاالني الضاالرجل يةاذهاعالاابش ااالرجل .3



الر د ااالر د ال اذالرادعاهاطلدئاالضد فةاهد لسابلدنا.اي ىسافعااا  ةاالن ذيةا4

االر  ال .

ا.اهقنيةاالرقلئاذعفعاالرف طاالر الاض.5

 ت ارالالحاالنماالرح ذ اذالنهد ال ا.ايف فايعاالرايتا ب االرحنتارع سا س6

افعاالرائ ماالنتقجةاالر ح ذاةا.

ا.اياال االنشل صا ب عاالرق افعا ذعاالراق سةاذيق ذيةاالرشاللنىة.7

ر  اللالدددةاالرح ذيدددةا لددد االرقددد  ي تاالرقددد لةاالر فددداا.ايعابددد ايددد االر دددنال اال8

اذالراالا يالا تاذالنتاي  تاذالر ع  ناالرا  عااالراعايحا ج  االرجقا.

ا.اي ىسافعااا  ةاالرل بننا.9

ا.اي ىسافعاهحفال ابعضاالرطبل تافعاالر طبخا.10

ا:االغذاء الملكي وفوائدهثانياً 

سناه لساالبالضايشنبابلا اا ا نالحاالرقنالماردها عدااالالدسااالغذاء الملكي :

الرح نضددةاذالالددساالر دد العااذسددنايدد  ااب ذهالاالددةاهادداجايدد االر دد  االربلعنيالددةا

رشدد  نتاتحددساالرعقددسا اه دد  ابددهاالر ل ددةابلددنعاايقددا  ااذالرال ادد تاذالتا

االي ماذالر  نعاالبال ت ا.ا3-1الن   عاي ا

اقداايد االرد ذ اهلللدتافدعايااجاالر  الكاالر ل عافعاالرع رااب  ال تا بال ااذ

التا ااالرعقسا  ااجان تن ا اذفعاالرعد ال ابد طابعدضاالراح ردةاب نسا د ماب تاد اا

اضعحاي اهع االرعقسا.اا100س هاالر   ااالراعاياي اهع س ابق عا

ا



يقددال ماالر دد الكاالر ل ددعا  ةجدد ارنبدد هاالذاي اذجدد ايددعاالرعقددساالذاج فدد ا لدد ا

ْما5-  ةجددد ا لددد اشددد سايقدددحن ا الىدددسا بقدددننتاجال هالاالدددةا االذايج ددد ا

اذينضن  افعااا تعاةج جالةايعا ةا.

 فوائده

 يق ذماالرفعحاالرجق  اذالرعقلعا الراا ال (اذالرجاقعا. -1

 ياي االراش  اذالرقناار  ا ب عاالرق ا. -2

 ياظااالرط ماذيعال االر اي االتقطعا ا  اابساالنذالنا. -3

 يقلسابش سا بال اهجع التاالرنجهاذيعطالهاتف عهاذالش ال ايلحنظال ا. -4

 %اي اب نتاالرعقااغال االر الئنهةار  االرجاقال ا.60يع رجابنالرعا -5

 يقن االن ا  اذياي ات نسا -6

 يحان ا ل اب ذهالا تاذفالا يالا تاذالتاي  تاذيف  التابالنيةا. -7

 

 ثالثاً : الشمع وفوائده

ياعدد  ااهادداجافددعاالر دد  االرشدد عالةااسددنهايدد  اايا نتددةايدد االهددا التالشمممع : 

الر نجن اافعاالرحلق تاالربطاالةاي االرج ةاالرقال ارشد  نتاتحدساالرعقدساذسدعا

العبعاالةذالااي االر   االرش عالةاهااجاالرش عا لد اشد ساهد لساذه فعدهاالرشد  رةا

االر االر  الي انااياللئاي نت االرقشنعاالذاالرلا لااالرش عالةا.

ا

ا

ا



نمابعجاددهاذبادد كاالنه هدد تاالرشدد عالةا االنادد كابادد كاالرعالددنناالرق الهددالةاف ت دد اهقدد

ذيقاا  اياهاالراحساطيف افعاه طالةاالرعالدنناالرق الهدالةاالرل ادةابلداناالرعقدسا

ب رش عا ا   اي ىسايعاببنباالرلق حارع ساغطد كاالرعالدنناالرق الهدالةاالرل ادةا

ب رحفاةاالر اق يةافعاالرع  اب ط كايق يعايق ااب راب   االر  ة ابال اغ فدةا

ا نالكاالرل عجعا.الرعال االرق الهالةاذبال االر

 د الشمعــــــــــــــفوائ

ااا  ةايا  اي ايلعا:ا130ي ىساالرش عافعااا  ةاط ن اي ا

ي ىسافعااا  ةاشد عاالنهد  ا اذيافدساالناي دنناشد ع اتقالد اىد رعا -1

 ي االرشناللئاذنايللطايعهاش عااا  عانناالراحساي ففها.

 ي ىسافعااا  ةاينال االراج السا. -2

ي ىسافعاادا  ةاشد عاالنضد كااذالففدساشد عاالرشد عاالنبدالضاالرد  ا -3

يااجافعاينهاافالضاالرعقساالر  اي ننات ادعاالربالد ضاىاالدحاالردنةنا

ت اع افعاب رةااا  ةاالرش ن ايادهايقدال ماغ ربد افدعااضنالك ايعطعا

 .ش ن االر ا ل ا

 اا  ةاش عاالراطعالااذينال االراشحالااذفعااا  ةاالنب يةا. -4

 النن ثا.ي ىسافعاش عاهل العا -5

 ي ىسافعااا  ةا ئاالنها نارع سات  ذااذيق ه تاالرا نك. -6

 يقال ما    اا  ةرةافعااا  ةاا  شاالرلال ما. -7

 ي ىسافعااا  ةاال ذالتاالر  عبننا. -8

 ي ىسافعااا  ةاانالرئا  ي اافعاالرلا  ةاالرب هاال الةاذالر ع تالةا. -9

 



 يقاع سافعاالر هاا. -10

رلاد الثاالرشدعبعاياال افعاالتا اايا بحاالرش عاينساياحدحاب د ال ا -11

 فعاالر ا فةا.

ا

 رابعاً : حبوب اللقاح )العكبر( وفوائدها

 ب عاا  اى يد االراد  ال افدعاالراب هد تا اذالر   دةافدعا  لالدةاحبوب اللقاح : 

هلقددالااالةسدد عاالراب هدد تارلحلددن ا لدد االتادد اا دد رعاذتن الددةاجالدد اا اذهعابدد ا

يلددد عاي ددداارلب ذهالاددد تافدددعاغددد الكاالراحدددسا  ددد اهحادددن ا لددد االرايدددنتا

ر الهاجدد تاذالناددب يا.ايقددال ي  االراحددسااليفدد افددعاادداعاغطدد كاالرعالددنناذال

االرق الهالةاالرل اةاب رحفاةايعاالرش عا   االهلاا ا.

ا

 فوائد حبوب اللقاح

هعاب ايل عااله هعارلب ذهالا تاالراب هالةابالماهاال افدعاالراعدنيضا د ا -1

 الرب ذهال االرحالنالتع.

 يل عاجال ارل ع  ناالرا  عااالراعايحا ج  اجقااالنتق نا. -2

 ه ىسافعاي سااالرائ ماالرج ذحاذهج ي االرجل االر حا  ا. -3

 ه ىسافعاي سااه  يةاالرجل اذهعطالهابش عااذالضحةا. -4

هاال افعا  ااالراح فةاذالرا  باالنيع كاذ ق االر فدااذةيد  اا  يد تا -5

 الر ماالرح  الكا.

 هقال مافعا  اابعضاب نتاالرب ذها تا. -6

 



 : سم النحل وفوائده خامساً 

غدد  اى اددةافددعاذسددنايدد  ااس يالددةايانهددطةاالر ن فددةا اهلدداعهااسممم النحممل :

بط االرش  رةا اه فعاالرش  رةاالرقااي اىد  االبد ااالرلقدعاالرد االرجقدااالر لقدن ا

ذهبقدد االنبدد ااذيلحق ه دد ايلالددقةافددعاالرجقددااالر لقددن اذهاالددسا دد اجقدداا

الرش  رةاالراعاه دنتابعد ا اد لحايحد ذ اا اهقدا  ا فد تا دال االرقداابد فعا

جقااالر لقن ابا ابع االتال رها  االرش  رةارد ركا لد االرشدل االرقااالر االر

الر لقددن االنايحددكابدد إلظا االنبدد ااب هجدد ها ددال االرقددااذرددال االرع دد ا اذذرددكا

ار اعا فعاالرقااالر االرجقاا.

 فوائد سم النحل

ياال افعاشا كاالي الضاالر ذي هاماذالرا  باالر ا اسا اذا ااد ماالر لردحا -1

ذالر ذيددد هامابلقدددعاايدددعاال بددد كاالنىالددد صافدددعاالرا ددد باالر ا ادددس

الر  ض ابع  اي االرلقع تايلالاةا ابقدئاالر  ضد اذتدن االر د ضا

ا20-3ذذضددعاالر دد يضاالرلددحعاذضدد طاالردد ما اذ دد  ااهادد الذحابددال ا

رقعةار سايد ااذهلالدحافاد التاالرقدعابدال ايدنماالرد اهدبعةااليد مابقدئا

  ناليسااحالةا  ي اايح  س االرطبالئا.

 .ياال افعا  اا   االراق كاذالرح  االر ذي هايالةا -2

 ياال افعا  ااالرا  باهفلااالر  ااالر عاالةا. -3

 ياال افعا  اابعضاالني الضاالرجل يةا. -4

ا

ا

 



رهاهأنال اي بطارف طاالر مارد ركايلىد اسد الاالنيد اباظد االن ابد عاابدسا -5

الر ع رجددةا اط االناالنشددل صاالر  ضدد اذذ االرفدد طاالر ددالاضاالنا

 الرطبالئا.يح عذالاي االهال الماالرلقعاالنابع اي الجعةا

 البروبولس وفوائده سادساً : 

:اسددعايدد  ااادد  الةاعالهاجالددهاهج ددعايدد االددحاالنشددج عاذيدد االبروبممولس 

ذاد اه دنناا،ذسدعايد  هاشدبهارالادهارنت د االادا اا،الرب ال ااالراس يةاطذاالرن  ية

ا- ال اةاالرلننايقال ي  االراحساب  ايلعا:

ه االرااح تاالذاالرشقن االر نجن اافعاسال ساالرللالةار اعا ىدن االففد تا -1

 حش التاذالرحلااطذاالراال عالتاالر ناللالةاالرب ع ااى اةا.الرل ال اا  ر

هقنمابااعدالااذه لالدحاالرجد عالناالرلشداةافدعاالرللالدةاذ د ركاياطقدةابد با -2

 الرللالةا.

هقنمابا لالحاالفف تاالرل ال ااالر الاها الىساالرللالةابع ااال  اينساالراأعا.ا -3

 الىدساالرللالدةاذرعد ماالي  تالدةاار اعاالتاشد عاالر اللحدةاذت دناالر  ي  ذبد ت

 الراحساي اب ل  اذعيال  اى عااالرللالةا.

 فوائد مادة البروبولس )األكبر أو الدنج (

 ياال افعا  ااالني الضاالرجل يةاينساالن اي ا. -1

 ياال افعاهق حاالر ع ااذالألنا ا ش  ا. -2

%افدعاسد الا15ي ىسافعاي ساايع رجةاالرق   نا اإذايف  حاباقدبةا -3

 الر  ساا.

 ع لال تاالرج البالةا.ياال افعاالر -4

 



 سابعاً: انتاج حضنة نحل العسل 

ابفاةاتحساالرعقسا   الكارإلتق نا

هقال مابفاةاتحساالرعقسا الرال ا تاذالرع الع ا(ا   الكارلبش ا االذاالت د اذالتا

اال ةاغ اللالةا  رالةاذ ا اهحلالل د اذجد االناالرال اد تاهحادن ا لد اتقدبةايئنيدةا

%اب ذهال اذهحان ا ل ا  الةا بال اايد ا15.4%ا سننا3.71فعاالر انهطا

ذس هااذب اا ذرالةا.ا7430-6130ذالر  اينج ابال اا Dذفالا يال اا Aفالا يال ا

ا600-100الر  الددةا بالدد ااجدد الاب ق عتا دد ايددعاةيددتا بدد االنهدد  كاالراددعاهبلدد ا

ذب اا ذرالةاا0.41ذب اا ذرالةاذفعاالرلب ا2.6ذب اا ذرالةا.ذفعاةن االربالضا

(اذسادد كابعددضاالردد ذ افددعاالف يقالدد اذالهددال ا1987  بدد االرلطالددحاذآىدد ذنا 

 تاذالهددا الرال اذالي ي دد االرجانبالددةايقددال يننافعدد افددعاذجبدد ه اا ددسايدد اي ادد

ذ  الع االراحسا.ا   االهال يتافعاال ع ماالرطالنعاذالر ذالج اذبعضاالهد  كا

االراياةاذفعااال االنه  كاذغال س ا.

 ثامناً : تلقيح النباتات االقتصادية 

الاددبااالتادد ااالرعقددسافددعابعددضا ذ االرعدد رااسددناالتادد ااندد تن ا االيدد االرلددا  ةا

ال االرل يدد اجراب هدد تاالناالدد  يةا ابالددمايدداااهددأالر لالقددالةاالنذردد اسددناهلقددالااال

ذهنةيع  افعابقن االر ح االساالناال  يةاذالرااقساي ايحلدن االرد االىد ا ا

ذا اهلللتايا بسافعاالي ي د ار د الاالر د ضاذنبدتاب راجد عباالرعل الدةاالنا

%افددعاالشددج عا40-30الراحددسايايدد ايدد االتادد ااالراب هدد تاالناالدد  يةاباقددبةا

ا60(ا اذاالرا   ةا اذ شد ااالضدع فافدعاالراب هد تاالرق  الدةا الر نهدهاذالرلالد ع

اذفعابعضاالراج عباذج اب نااضعا افعاةس ااالرش  ا  ب  االرش  (ا.

ا



الذالاغطالدتاالةس عسد ا د االراحدساذالرحشد التاالنىد  ابنالهدطةاشج ااالرااد حا

%ايدد االنتادد ااالن االدد   ابنجددن االراحددسا1الر شددبكافدد ناالتا ج دد ايلددساالردد ا

الةس عهاذالرحش التاالر لقحةاالنى  ا انناالراا حايحا ااالر االرحش التارالقالاا

اذسا كابعضاالراب ه تاناهحا ااالرالقالااالرللطعا.

 تاسعاً : انتاج الملكات الملقحة والتقاسيم )الطرود(

الابحتاهج عااالتا ااالراق هالاا الرط ذ االرلا  الةا(اذالتاد ااالر ل د تاالر لقحدةا

ي االرجنالتئاالناال  يةاالر  بحةافدعايجد  اه بالدةاالراحدسا افقد اتجحدتا د اا

اايل  تايلقحةاجال ااي اه نتا  ر الدةاذبالع د افدعاش   تا  ر الةافعاإتا 

النهدنال االذابالدعاالر جد ل ا ا  د االي د ايد االتاد اا د ذ ايد ايل  ه د االر لقحدةا

اذبالع  افعاالنهنال االر الىلالةاذالرل عجالةا.

ا.اعاشراً: انتاج شركات تقوم بصناعة أدوات النحالة المختلفة

التاجددتاشدد   تا بالدد ااهلللددتافددعاالتادد ااط ذالتاالراح رددةاالر لالاددةاضدد  ا

الر نالاددا تاالرقال هددالةاالرع ر الددةاالرجالدد اا،ا دد ركاهطددني اسدد هاالرلددا  ةار ددنال ا

ج ي ااذهل يالااجال اافعاالتج ةاالن    ا،اف ن ا ىدساالرب هداكافدعاادا  ةا

الأل ذالتاينساالنه هد تاذالر د الي تاذالهدال الماالففدساالنىشد بافدعاادا  ةا

  يحاالرا بالةاذاط   تاالرعقسا ا   اهاااا  ةاالج داااالرالقدالااالرلدا  عااا

اذالج اااب ينةاإلتا ااالر ل  تاينساج  ةاجاا اذطبقا عاذت ي نتا.

ا

ا

ا



 احدى عشر : تشغيل ايادي عاملة كثيرة 

هدد س تاسدد هاالرلددا   تافددعاالناالدد  االرددن اعا نالدد الا اذذرددكار ندد اا دد  ا

افدعاالتاد ااالرعقدساالذاالر د الكاالر ل دعاالذاالرع يلال افعايج  اه بالةاالراحدساهدنال ك 

الرشدد عاالذافددعايلدد تعاالتادد ااال ذالتاالراح رددةاالر لالاددةا اةذفددعاالتادد ااالرطدد ذ ا

ذالراق هددالاا ا  دد ايقدداا  االاددح باهددال عالتاالراقددسافددعاتقددساالرل يدد اذيااج ه دد ا

هنال ا  ركاالهاا  ااش   تاالر بال التاالر ال ال لالةافعاالتا ااذهطدني اال ذالتارأل

رااذيددد االرقدددن اب ددد هاالر دددنال افدددعاالرنادددتاابلدددنعاا الل الدددهةاذيدددنال االر   فحددد

 الر ا هئا.



 ال االفرادـــــــــــــــــــــاعم

 اعمال الملكة

هم عمل وهو وضع البيض الملقح الذي ينتج عنه تقوم الملكة بأ  -1

الشغاالت والغير الملقح والذي ينتج عنة الذكور , تعمر الملكات عدة سنوات 

قد تصل الى ستة سنوات وان افضل نشاط لديها هو في السنة االولى 

حياتها وقد تستمر الى السنة الثالثة بنفس الكفاءة وهذه نادرة والثانية من 

يل الملكات كل سنة او كل سنتين عندما يتوفر \الوقوع لذلك يفضل تبد

الوقت والخبرة الجيدة يصل عدد البيض الذي تضعه الملكة في موسم الربيع 

 150000بيضة في اليوم الواحد وقد يصل خالل السنة الى  1200-1500

 نويا .بيضة س

 العوامل المؤثرة على نشاط الملكة في وضع البيض 

 مية ونوعية الغذاء الذي تتغذى به الملكة من قبل الشغاالت ك -1

 توفر الرحيق وحبوب اللقاح في البيئة )موقع المنحل( -2

 كمية العسل وحبوب اللقاح المخزونة في الخلية -3

درجة الحرارة : ان افضل درجة حرارة مالئمة لوضع البيض  -4

ْم( يوفرها النحل في كافة الفصول واكثر  كمية في فصل الربيع 35)

ويستمر وضع البيض بكثرة الى فصل الصيف ثم يقل في فصل 

الصيف بسبب عوامل غذائية وحرارية ثم يرتفع قليال في فصل 

 الخريف وقد ينعدم في فصل الشتاء . 

الشغاالت الصغيرة  العمر من عمر السابع الى الثالث عشر يوما عدد  -5

 حيث ان هذه الطبقة من الشغاالت هي التي تفرز الغذاء الملكي التي 



 

تغذي به الملكة لغرض وضع البيض واليرقات الصغيرة من الحضنة  -6

 وان توفر الشغاالت الصغيرة يعتمد على قوة الخلية )كثرة االفراد(

ض في المبيض للملكة وهذا العدد يتأثر بالعوامل عدد انابيب البي -7

 الوراثية لساللة النحل وكذلك على كمية ونوعية الغذاء .

الواجب الثاني هو افراز المادة الملكية , ان هذه المادة تفرز من قبل  -2

الملكة طيلة حياتها وهي تشير  الى ان الملكة موجودة داخل الخلية وان 

يشم النحل رائحة ملكته التي تنتقل من الملكة الى  اعمال الخلية طبيعية حيث

 جميع االفراد وان فقدت هذه الرائحة بسبب فقدان الملكة او موتها او

او ضعف الملكة وكبر سنها فان النحل بعد  ي سببخروجها من الخلية أل

انقطاع الرائحة مباشرة يبدأ بتكوين ملكة جديدة حيث يبني بيوت ملكية على 

 رقات ذات االعمار القلية .البيض او الي

ان هذه المادة الملكية تمنع ايضا نمو وتطور مبايض الشغاالت لمنعهن من 

وضع البيض بوجود الملكة وان فقدت هذه الرائحة قان مبايض الشغاالت 

اسابيع من موت الملكة ويساعدها في  3-1تنمو وتتطور لوضع البيض بعد 

 تطور مبايضها هو تغذيتها على غذاء ملكي الذي تنتجه بسبب عدم وجود

حضنة لتغذيتها بالغذاء الملكي اذ بعد موت الملكة بثمانية ايام تنتهي الحضنة 

المفتوحة وتغلق جميع الحضنة لذلك ال يوجد حضنة لتغذيها الشغاالت 

وسوف تقوم بالتغذية هي على الغذاء الملكي الذي تنتجه وبالتالي تسرع في 

ينتج عنه  نضوج مبايضها , وتبدأ بوضع البيض الذي هو بيض غير ملقح

الواضعة او الملكات الكاذبة او ذكور . وتسمى الشغاالت هذه بالشغاالت 

  االمهات الكاذبة .



 

   االت ــــــــــــــــاعمال الشغ

 . اعمال الشغالت المنزليـــــــــــــــــــــة1

( يوماً حسب مراحل  21 -1تنقسم اعمال الشغاالت المنزلية ) بين عمر 

عمر الشغاالت حيث تظهر صفات فسيولوجية وتختفي وتظهر غيرها 

بالتداخل أو باالنفصال وتؤلف مجاميع عمرية مختلفة ، تتألف الطبقة من 

مجموعة من االفراد له خاصية في الطائفة والتي تخصصت لواحدة او اكثر 

عمال او هو مجموعة من االفراد من نفس الجنس ومتقاربة بالعمر من اال

والتي تتصرف تصرفاً متشابهاً فيما بينها ولكن تختلف مع افراد اخرى من 

الواحد  وقد يكون لها اكثر من عمل في العمر  نفس الجنس وبعمر آخر. 

 مثل تنظيف البراز واستالم الرحيق وتحويله الى عسل وتعبئة حبوب اللقاح

 في العيون السداسية .

 اعمال الشغاالت المنزلية خالل اشهر السنة  -2

 اوجه نشاط الشغاالت خالل اشهر السنة

 -: فيما يلي درج لنشاط الشغاالت خالل اشهر السنة 

 خالل شهر كانون الثاني  .1

ما بين االطارات في عنقود وخاصة في االماكن  يتكتل النحل  -أ

ْم 35درجة الحرارة وايصالها الى الوسطى من الخلية لغرض رفع 

  .وهذه الدرجة جيدة لتدفئة الحضنة والنحل داخل العنقود

 



 

قد تقوم الشغاالت بالسروح في االيام المشمسة لجمع كميات قليلة من  -ب

حبوب اللقاح من ازهار البنفسج البري وشقائق النعمان والخردل او 

  .لغرض التبرز

 خالل شهر شباط  -2

وطيرانة في االيام الدافئة للتخلص من البراز المخزون في خروج النحل 

المستقيم طيلة الشتاء كما يزور اشجار الحمضيات ومعظم ازهار متساقطة 

االوراق لجمع الرحيق وحبوب اللقاح , تضع االنثى البيض في بداية هذا 

الشهر بكميات قليلة وقد تظهر تكورات النحل في االيام الباردة خالل هذا 

  .رالشه

 شهر آذار -3

وهو اول اشهر الربيع تتحسن الظروف الجوية وتزداد المساحات المزهرة 

لذلك فان سروح الشغاالت يكون كثيرا ويقل تكور النحل ويزداد نشاط 

 . الملكة في وضع البيض

 شهر نيسان  -4

يزداد سروح النحل لتحسن االحوال الجوية وزيادة االزهار المختلفة , يزداد 

لكة في وضع البيض وتزداد قوة الطائفة وتبدأ البيوت الملكية نشاط الم

  بالظهور ويزداد ظهور الذكور ولم يالحظ تكور النحل .

 



 

 شهر مايس -5

ان افضل شهر لعمل النحل هو هذا الشهر اذ يعتبر مثالي لنشاط النحل حيث 

تتحسن الظروف الجوية وتكون الظروف افضل من االشهر السابقة 

 والالحقة 

 يزداد جمع الرحيق وحبوب اللقاح   -

 يزداد وضع البيض للملكة ويصل الى قمتها  -

 شهر حزيران  -6

درجة الحرارة قليال ويقل نشاط الشغاالت والملكة ويبدأ جفاف معظم ترتفع 

 االزهار.

 شهر تموز -7

 تزداد درجة الحرارة  -

 يقل نشاط الملكة في وضع البيض  -

الرحيق وحبوب اللقاح من االزهار الصيفية مثل تسرح الشغاالت لجمع  -

 زهرة الشمس والقطن أو لجلب الماء لتبريد الخلية

 يزداد عدد الشغاالت الهالكة ويقل عدد الشغاالت الفتية  -

 

 



 

 شهر آب  -8

 ترتفع درجة الحرارة كثيراً  -

قلة سروح النحل ويقتصر السروح في الصباح الباكر وقبل غروب  -

 الشمس

 جلب الرحيق وحبوب اللقاح ويالحظ ركود النحل داخل الخليةقلة  -

 شهر آيــــلول -9

 تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض ويتحسن الجو -

 يزداد نشاط الملكة في وضع البيض نسبياً ويزداد سروح النحل -

  شهر تشرين االول -10

يتحسن الجو كثيراً ويزداد سروح النحل على بعض االزهار البرية  -

 والغاباتية

 نشاط الملكة اكثر من الشهر الماضي -

 شهر تشرين الثاني  -11

 تنخفض درجة الحرارة ويقل سروح النحل ويستعد النحل للتشتية 

 

 



 

 شهر كانون االول  -12

 نشاهد تكورات النحل بوضوح  -

نشاط النحل قليالً ويكون فقط في االيام المشمسة والدافئة وغالباً بعد  -

 ولمدة ساعتين او اكثرالظهيرة 

  

اعمـــــــــــــــــال الشغاالت 

 الحقليــــــة

 -تقسم الشغاالت الحقلية الى مجموعتين هما:

 الكشافات . 1

 . الجامعات2

وتحدد مواقع الرحيق وحبوب اللقاح الجيدة والمتوفرة حيث تخرج الكشافات 

حبوب اللقاح  كثيرا وتعطي االشارة لمواقع ومسافة وجودة مكان الرحيق أو

، تبلغها بلغة الرقص الى الشغاالت االخرى داخل الخلية بعدها تقوم 

الحقلية بالسروح الى تلك المنطقة المحددة علماً بأن الكشافات  الشغاالت

تحمل كمية من الغذاء الجيد سواًء كان رحيقاً او حبوب لقاح وان رائحة هذا 

الوصول الى المنطقة ، بعدها الغذاء هو احد الدالئل للبحث عن الغذاء عند 

تقوم الجامعات بجمع الغذاء وتسليمه الى المستلمات إليداعه في العيون 

 السداسية الخاصة بالعسل أو الخاصة بحبوب اللقاح.



 

 

 ومن اهم الواجبات الحقلية:

 . جمع الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1

الرحيق : عبارة عن محلول سكري تفرزه ازهار النباتات من تراكيب 

خاصة موجودة في الزهرة يطلق عليها خاليا الرحيق تختلف كمية الرحيق 

 - 10من نبات الى آخر وكذلك يختلف تركيز السكريات فيه إذ تتراوح بين 

حسب نوع النبات يحتوي الرحيق على عدد من السكريات وهي % 15

الفركتوز ، الكلوكوز  وفي بعض االنواع من الرحيق يحتوي السكروز ، 

على السكريات المالتوز والرافينوز كما يحتوي الرحيق على االحماض 

العضوية والصبغ النباتية والمعادن والزيوت الطيارة واالنزيمات ومواد 

% ان هذه المكونات  65 - 4اخرى تتراوح نسبة المواد الصلبة بين 

 يراً بين مصادرها من النباتات.للرحيق تختلف كث

لن كمية الماء الموجودة في الرحيق هي اعلى من تلك الموجودة في العسل 

 90 – 40% في العسل الناضج ونسبته في الرحيق  17.5الناضج إذ تبلغ 

% ماء. ان شكل االزهار المختلف تحدد طريقة الوصول الى الرحيق 

ان الشغاالت ال تخسر وقتا وسحبه فاذا كانت االزهار مفتوحة عريضة ف

للبحث عن الرحيق حيث تقف على البتالت ثم تمد خرطومها في الزهرة ثم 

تبدأ باالمتصاص بسرعة ، اما في حالة االزهار الصغيرة غير المفتوحة 

 كالتوت والنعاع فان الشغالة تمد خرطومها في الزهرة لتبحث عن الرحيق.



ة إلكمال حمولتها من الرحيق زهر 1000 – 50وجد ان الشغالة تزور بين 

  وان النحلة تستطيع ان تحمل رحيقاً يفوق وزنها قليالً وبصورة عامة تحمل

 

عسل اذا دخلت مع  % من وزنها 120% من وزنها رحيقاً و 80 – 70 

دقيقة لجمع الرحيق  45 – 27الطرد ، ان السارحات يستغرق وقتاً يبلغ 

دقيقة للحصول على  150 – 100ووجد ان سفرة جمع الرحيق تستغرق 

 حمولة كاملة.

ان تربي الحضنة اذا لم يوجد حبوب لقاح في الغذاء ، ان الطائفة ال تستطيع 

وأما الشغاالت القديمة تستطيع ان تربي الحضنة بدون حبوب اللقاح 

 باالعتماد على ما تحمله من غذاء في انسجة الجسم ولكنه قليل جدا.

 لقـــــــاح . جمع حبــــــــــــــوب ال2

احد اعمال الشغاالت الحقلية هو جمع حبوب اللقاح ،ان جسم الحشرة يساعد 

على جمع حبوب اللقاح وذلك لوجود خصائص مرفولوجية ) شكلية( تعمل 

 على هذا الجمع وهي :

. وجود الشعيرات المتفرغة والمتشعبة المنتشرة في معظم جدار الجسم ان 1

الميزة التفرع ) التشعب( يساعد على تعلق  وجود الشعر بهذه الكثافة وهذه

 حبوب اللقاح على جسم الحشرة اثناء زيارتها لألزهار .

. تحوي العقلة القاعدية لرسغ كل رجل على مجموعة كبيرة من الشعيرات 2

 من حبوب اللقاح العالقة.الطويلة التي تستخدمها لتنظيف الجسم 

 . وجود آلة تنظيف قرون االستشعار .3



ور ساق االرجل الخلفية لكي تحمل حبوب اللقاح على السطح . تتح4

 الخارجي لها ويطلق عليها بسلة حبوب اللقاح ، يوجد في قمة السلة تركيب 

 

يشبه المشط يعمل على ازالة حبوب اللقاح من العقلة القاعدية لرسغ االرجل 

 المقابلة.

فاً من االشواك ص 12. تحمل العقلة القاعدية االولى لرسغ االرجل الخلفية 5

تستخدم كفرشاة لجمع حبوب اللقاح ويكون على سطح هذه العقلة فص بارز 

 يستخدم في تعبئة السلة.

من االزهار ان هذه التحورات الدقيقة هي عبارة عن آلية جمع حبوب اللقاح 

نها تحورات ال مثيل لمعظمها في الحشرات االخرى اال قليال من االنواع وا

 الطنان.التابعة الى النحل 

تلجأ الشغالة بأخذ حبوب لقاح بطرق مختلفة حسب طبيعة النباتات فمثالً في 

حالة االزهار الذكرية للذرة تستقر الشغالة على السنبلة الزهرية ثم تقرض 

وتلعق المتوك ثم تبدأ بجمع حبوب اللقاح بعد ترطيبها بالرحيق او العسل اما 

المختفية فأن الشغالة تستقر على االوراق  في ازهار الجت ذات المتوك

التويجية ثم تضغط برأسها على قاعدة بتلة الزهرة مسببة تحرر العمود 

التناسلي الذي يضرب الشغالة اسفل الرأس مطلقاً كمية كبيرة من حبوب 

من ازهار زهرة إلكمال حمولتها  350اللقاح عليها. تحتاج الشغالة لزيارة 

ار االشجار المختلفة تتراوح معدل وزن الحمولة زهرة من ازه 84الجت و

ملغرام وقد تقوم الشغالة بجمع الرحيق  28 – 10من حبوب اللقاح بين 

 وحبوب اللقاح في آن واحد عند توفرها في االزهار المزارة.



 

 

 آليـــــــــــــــــــــــــــــة جمع حبوب اللقاح 

ا حبوب اللقاح ولتجميع حبوب الى االزهار تتعلق بجسمهعند زيارة الشغالة 

اللقاح من الجسم تقوم االرجل االمامية بعملية جمع حبوب اللقاح من بعضها 

بترطيب حبوب اللقاح البعض ومن الرأس وقرون االستشعار والرقبة وتقوم 

بإفرازات الفم ثم تقوم بتسليمها الى الزوج الثاني من االرجل يقوم الزوج 

منطقة الصدر وباألخص المنطقة السفلية من  الثاني بجمع حبوب اللقاح في

الصدر كما تستلم حبوب اللقاح من االرجل االمامية أما الزوج الثالث من 

االرجل فيقوم بجمع كميات قليلة من حبوب اللقاح العالقة في منطقة البطن 

وتتسلم حبوب اللقاح من االرجل الوسطى ثم تجمعها بأمشاط حبوب اللقاح 

 سالل حبوب اللقاح. وبعدها تودعها في

عند عودة الشغالة من الحقل تقوم بإجراء رقصات لتبليغ الشغاالت االخرى 

الفارغة أو على مكان وجود حبوب اللقاح أو تذهب الى العيون السداسية 

المشغولة جزئياً بحبوب للقاح وعادة هذه العيون تكون قريبة الى الحضنة 

وبعد فحص العيون تسير فوقها ثم تحني بطنها الى االسفل ماسكة حواف 

العين باألرجل االمامية ثم تمد بعدها ارجلها الخلفية داخل العين ثم تقاطعهما 

رسغ احداهما بالسطح الخارجي السطح الداخلي للعقلة القاعدية لوتبدأ بحك 

لكتلة حبوب اللقاح الموجودة في سلة حبوب اللقاح الى ان تزال كتلة حبوب 

من مكانها ثم تعكس العملية لكي تسقط حبوب اللقاح من الرجل الثانية اللقاح 



ثم تقوم امشاط حبوب اللقاح الموجودة في العقل القاعدية لرسغ االرجل 

 حبوب في سلة حبوب اللقاح وعند االنتهاء الوسطى بتنظيف ما تبقى من 

 

تترك الشغاالت العيون السداسية بعدها تأتي شغالة صغيرة تقوم بدفع كرات 

حبوب اللقاح الى داخل العين بواسطة فكوكها المغلقة ورأسها وقد تضيف 

 خليطاً من العسل والرحيق لكي تكون متماسكة. 

 . جمـــــــــــــــــــــــــع الماء 4

النحل يكرس حياته لجلب الماء خالل ساعة واحدة وجد ن قسم من شغاالت ا

كم من  0.5مرات من الساقية الموجودة على مسافة  7ان شغالة جلبت الماء 

دقيقة لسحب الماء من  1.1دقيقة للطيران للساقية و  1الخلية واستغرقت 

قسم من دقائق داخل الخلية ، والحظ  3.9دقيقة للرجوع و  1.2الساقية و 

الباحثين بأن النحل ال يخزن الماء في العيون السداسية وعندما يعطى النحل 

 ماءاً دافئاً أو حاراً أو بارداً فأنه يفضل الماء البارد على الحار أو الدافئ .

لوحظ ان الشغاالت لها اجهزة استقبال حسية خاصة للماء وانها تحصل 

على الماء من التربة الرطبة أو من االنهار أو من البحيرات أو اي مصدر 

مكان ويحتاج دقيقة ألخذ الماء آخر، وان السارحات يأخذن الماء من اقرب 

 كم . 0.4ويحتاج الى دقيقة اخرى لطيران 

 ــتخدام الماء . اســـــــــــــــــ5

تحتاج البالغات الماء اذا قدم لها ويستخدم الماء لتخفيف العسل ألجل التغذي  

عليه ولتبريد الخلية ولتذويب بلورات العسل وكذلك ألجل القيام بالفعاليات 



الحيوية داخل الجسم في االيام الحارة قد يخزن النحل الماء في العيون 

 مة بالماء تستعمل كخزان الماء )تانكي( السداسية ولكن بعض الشغاالت القاد

 

متجول يعطي الماء الى من يطلب وان الساقية تنهي حمولتها خالل فترة 

قصيرة لغرض تبريد الخلية يقوم النحل بإسقاط قطرات صغيرة من الماء 

حول الخلية بالداخل ثم تبدأ العمل الجماعي اآلخر وهو تشغيل المراوح ) 

ماء ولتبريد الخلية واخراج الرطوبة الفائضة من حركة االجنحة( لتبخير ال

الخلية عن طريق التهوية في باب الخلية وفي المناطق الحارة عندما ترتفع 

فأن الخلية تجمع الماء وتبخره (   ֯  م38ف ) 100درجة الحرارة اكثر من 

داخل الخلية وقد تصل كميته الى اربعة لتر يومياً هذه الكمية لتبريد الخلية 

%  50 – 40يض عن الرطوبة الكلية بحيث يجب ان تتراوح بين وللتعو

 رطوبة داخل الخلية . 

  . جمع مـــــــــــــــــــــــــادة البروبولس 6

تفرزها بعض النباتات في مناطق القلف أو  البروبولس مادة صمغية راتنجية

البراعم تجمعها شغاالت نحل العسل على هيئة كتل موضوعة في سلة 

حبوب اللقاح . تجمع هذه المادة عندما تكون طرية أو تضيف بعض السوائل 

من فمها لتطريتها عند عودة الشغالة المحملة بالبروبولس الى الخلية تذهب 

لمادة في داخل الخلية وتبقى هادئة محملة الى مواقع استخدام هذه ا

بالبروبولس الى مجيء الشغاالت المنزلية لها فتقوم الشغاالت المنزلية بأخذ 

قسم من هذه المادة من السلة  وعند سحب كمية من البروبولس فإنها تعجن 



أو تمضغ باستخدام الفكوك العليا فتصبح طرية عندئذ يمكن استخدامها 

 -لألغراض التالية :

 

 

سد الثقوب ، تنعيم السطوح ، تضييق باب الخلية ، سد فتحات الخلية عدا 

البوابة ، تحنيط االجسام الميتة الكبيرة الحجم مثل الفئران الميتة التي ال 

تستطيع حملها ورميها خارج الخلية لذا فأنها تقوم بتغطيتها بمادة البروبولس 

تبقى الشغالة الحاملة ضية . لمنع الروائح الكريهة وانتشار الجراثيم المر

للبروبولس ويؤخذ منها مادة البروبولس تدريجياً وقد تستنفذ خالل ساعة أو 

ساعات ان مادة البروبولس ال تخزن في العيون  7احيانا تصل الى 

 السداسية بل تسحب تدريجياً من ارجل الشغالة الحاملة لها الى ان تستنفذ .

  . الذكـــــــــــــــــــــــــــــــور 7

يبدأ ظهور الذكور في أوائل الربيع ويستمر حتى الخريف أو نهاية الصيف 

ثم يتم تجويعها أو اخراجها من الخلية ويعتمد ظهور واختفاء الذكر على 

نوع الساللة وحجم الخلية ونشاط الملكة فقد تكون اعدادها عدة مئات من 

ة الواحدة أو اآلف اثناء النشاط وان انتاج ذكور كثيرة يؤدي الذكور في الخلي

 الى استهالك كميات كبيرة من العسل وحبوب اللقاح.

يوماً من خروجها من العيون السداسية  14 – 7الذكور خصبة بعد تصبح 

وتلقح الملكة في الجو وال تستطيع ان تلقح الملكة داخل الخلية الن تلقيحها 

ران يؤدي الى استنشاق الهواء وكبر حجم االكياس في الجو اثناء الطي



الهوائية في جسم الذكر والذي بدوره يدفع آلة التناسل مع الملقحات الى 

خارج الجسم في مؤخرة الذكور عندها تكون الذكور جاهزة لتلقيح الملكات 

في الهواء تنتج الذكور من ملكة  وضعت بيض غير ملقح وهي ذكور جيدة 

 الحجم ت من االمهات الكاذبة وهذه الذكور تكون صغيرة وقد تربى من بيو

 

                           .             ولكنها تستطيع تلقيح الملكات العذارى 

تقتل جميع حضنة الذكور في جميع خاليا المنحل عدا تلك المنتخبة ويفضل 

ان لم التعاون مع النحالين االخرين وابقاء الذكور الجيدة لدى الجميع و

يحصل التعاون فيفضل ان تجري التلقيح في منطقة معزولة عن المناحل 

كم علماً بأن معظم  15االخرى أما في منطقة بعيدة عن اقرب منحل لها بـ 

( كم من المنحل  3.2 – 1.6ميل )  2 – 1التزاوج يحصل على مسافة بين 

 . 

 



 الملكة ... ةالخامس محاضرةال

ل وان بقي هممي دممئ ا   وممل هممو بقمميط ادمميا  ا هي اممل اواممي وان ا  مماي  ا  ممئ ان اهممف دممي  دممئ ا هي اممل هممئ ا    مم

وح  همممي ا  حمممغ  مممن ذممم يي  او ف ممموي همممئ  مممن  ممماي  ا    مممل ا   قحمممل ا همممي ايف    وممم  ادممميا  ا  حمممغ  مممن 

فايى ان ا ثممممي ا    ممممي   ذمممميهي دممممئ وامممم  ا بممممو  هممممئ  ا    ممممي   ممممن ذمممم يي  و ا ممممف وي وا    ممممي   مممم

 .حوي هي 

ا    مممي  ا   ممم ل  امممة  ا هي امممل حومممن وقمممغ ا  ي همممي  مممن ا بمممو  وبي  مممي ئ  قمممغ  ايدممميا  و  مممون  يامممل 

ا  مممئ  بممميا يا    ممم ثيوغويهمممي   مممي ا همممي   ه ممموف ادمممي  ا  حمممغ  ثمممغ ا ممم بوي ايح مممي وهمممي ي ابمممو ا   ومممي

 مممف ج و مممه   ويهمممي    مممي و مممه ان وممم ة ف ا  حممميغ  .  ممموبهي ا ثمممي  مممن ا  ةومممي ا قوومممل فا  اي ممم ا  ا  ثومممي  

و ومم  و مموهي   ممت  يبو هممي وا ح مموغ   ممت ا  وا مماي  ا قوي ممول دممئ ا هي اممل ا   ومم   ومم  و مم م ا    ممي  

 .و و  و ةي غ    ا    ل ووحيص   ت  ة  هي وا ا  هي 
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  قممه هي اممل  حممغ ا ة ممغ ا  ممئ  حممو     ممل   حقممل وذمم يي  وف مموي  مم  ت ب    ممل ا   مميط ف ممج ين ا    ممل 

وا ذممم يي  وق مممن ب  ممم  اي  ممميغ ا  مممئ    مممو   همممي بوممم  ا    مممل و ا ذممم يي  وق مممن ب  وممم  اي  ممميغ ا   و ومممل 

 وممممن  ح ممممغ ا ذمممم يي   ممممةحي حممممي ا هممممئحوا حق وممممل ح ممممت ا حيا ممممل وا مممم ديا  ممممن ا   وممممل بومممم  ا ذمممم يي  

. ا مممي ا مممف وي دمممة ا ي حمممين ا  مممفان  ه مممي ا ممم ين   ممميع دمممئ   مممف ا    ممموا و ةهمممي  فوامممل  مممي  ل  مممن ا  مممف

وقو ممون بة ممغ  ةممون  مموى   قمموف ا    ممي  دممئ  و ممف ا   قمموف و مموع  ممغ ا ممف وي   قممف ا    ممي  وا  ممي ادمميا ا 

 Apis melliferaل ا ممت ا ممف وي   وممي   ممي دممئ  ممة ل   و ممل  ممف ج   مم  دممئ بةمم  ا  ممةي   مم  ا  امم  ا حي مم

capensis   وهممفا ا  ممة ل  و ممو   دممئ ا  مموط ا  مما ئ  ممن  و ممل   مموه اديوقوممي حوممن ان ا    ممل دممئ هممفا

 ,Moritz & Klepschا  مممة ل   ممم م بوامممي غومممي   قمممف و ممم م   مممل ا مممين   همممي    مممون ا    مممي  اوامممي  

1985 )   Moritz & Hillesheim, 1985.) 
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Factors Affecting Queen Cell Construction                                                   

 Swarming Season  -موسم التطريد : -أ

 وحممم ن ا  هيوممم   مممةغ ذمممهي   و مممين و ممميوع وف مممج ب مممبه او حممميف ا  حمممغ و ثمممي  ا حاممم ل وامممو  ا   مممين

و ممودي ا  ممفاط دممئ ا حقمموغ ب  وممي   بوممي  . ممف ج   مم د  ا ذمم يي   ب مميط ا بوممو  ا    وممل ووةمم  ا  هيومم  ب ثيبممل 

 هيوقل   حغ ا ة غ دئ ا   يثي ا هبوةئ .

 Queen Losing -فقدان الملكة : -ب

ل   ممت  مم   اقمم  ا    ممل ب ممبه ا احممص ا ممي  ط او ا ممبيه ا مميى د قمموف ا ذمم يي  بةمم هي بب مميط ا بوممو  ا    ومم

 اويف .  3-1ا بو  واي  يي ا   وي   ن ا وي ي  فا    ي 

وممي   ا ممت   ممل وامم  ا بممو  او ا مميب هي ب ممي  او دقمم ان يحمم  ا امميط  -عجززا الملكززة وكبززر سززن ا : -ت

    هي .
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ي  و ممه  وديهمممي   ح مموغ   ممت ا    ممي  ب ي ممل  ي وممل  ممن ا   مممي  إل  ممي   ا  مميم ا    ممي  ه مميج   مم  و 

 -ومن هذه المستلامات هي : واط دئ  ذيههي و بي ح  هي وا  ا هي . 

 اويف دئ ا   ول . 1-3 ودي ا بو  وا وي ي  فا  ا ة ي  -أ

وحممممه ان   ممممودي ا هي اممممل ا  يبوممممل  ا  و  ممممل(    ممممو   واممممف ب  ممممهيه يحقممممي( وب مممموي   ي ممممل دممممين  -ب

ا هي امممل ا  و  مممل همممئ هي امممل بممم ون    مممل و همممي ذممم يي   ممم وي  ا  مممن  ثومممي  ا ةممم   وا همممي غومممي   ممميبل 

 بيا يا  او اآلدي  .

  غ   ع اويف اهيي وح .بيهيي حا ل ذ يي   قا ل   فول ا  ةوي ا  و  ل ب وي   و   و   هي  -ت

 دئ ب اول ا يبو  ذهي افاي  ا    ي  دئ  يو   وول  ة  ل وان اداغ و   هو ب   يما قويف  -ث

 مممممودوي ف ممممموي دمممممئ  ةومممممي فا   وا ممممماي   وممممم   ا   مممممي ول و  مممممغ   وممممم  ا مممممف وي اي مممممميى فا   -ح

 ا  وا اي  ا  و ل.

 ا ة يول ا  ي  ل بي    ي    ف يد  ا بوو  ا    ول و وووةهي   ت ا  ةوي . -ج

 

 

 

 



 Queen less Colony                                       الطائفة الخالية من الملكة   

همممئ هي اممممل ا  ممممئ يدةمممم    هممممي ا    مممل وواممممة  ا    ممممل دممممئ  مممم  و  همممي   مممم  حامممم ل و حممممغ و  ممممغ 

  ومم      يبوممل  اغمميا بمم ون    ممل وهو مم   د  ممبح يبقون هممن ا   وممل فا  ا ا بممي ئ  مموحبمموه  قممي . ا ممي 

 دهئ    ت ا   ول ا  و  ل او ا  يبول 

يو   مممةبل د  مممبف ا ذممم ة  ا ثمممي  دي مممي  مممن  ممم  ممم  دقممم ان ا    مممل دمممئ ا  ةومممي دمممين ا  حمممغ وممم  غ دمممئ 

 (.Hoffman,1961ا   ول ووو ا     هي دئ بيه ا   ول  

         Queen less Colony conditions  شروط الطائفة المربية ) الميتمة( 5-5

 .هيبقون  ي ول  ن اي يا  واآلدي و ه ان   ون ا هي ال  وول فا   -ا

اهممميي  حمممغ و ي مممل ا  حمممغ ا  ممم وي ا  مممن ا مممف  و ممم م   12-15ان و مممون  ممم   ا  حمممغ دوهمممي  ثومممي بمممون  -ب

ا حيوومممل  بيإلهمممييا ا  مممفاط ا    مممئ و وممم  و ممم  غ   مممت و مممو  ا  حمممغ ا  ممم وي ا  مممن   همممو و مممو ا   ة قمممي 

   ت ا حا ل ا  ا وحل وا    قل و ون    ل بيه  و  ف  ن ا  حغ   ي ف دئ  ذو هي .

و واممم  دممئ   مممين بةومم   مممن ا   وممل ا  و  مممل ووةحممم   ان  يدمم  ا    مممل ا   قحممل  ممم  هبقممل ا  يبومممل ا ة وممي -ت

اهممميي(   مممئ  1و مممو   مممي  ح ي مممل  مممن ا ة مممغ وحبممموه ا  قمممي  و ةهمممي ا حاممم ل ا  ا وحمممل وا ي مممي  ذممم ةول  

 و د  ا    ل ا   قحل بيي   ياي بي  ذيه دئ وا  ا بو .

ت ا   ومممل اهممميي ح ممم ل    قمممل ووامممي  ا وهمممي اهمممييا    مممغ وحبممموه  قمممي  ا ممم 2-3وامممي   حمممغ بمممون  -ث

 ا  و  ل .

دمممئ ا   ومممل ا   و مممل ا بي ومممل حاممم ل  ا وحمممل بةممم  يدممم  ا    مممل ا   قحمممل   همممي   مممئ ي  ب مممئ ان ي وبقمممت  -ج

 ا ذ يي    وهي بوو     ول و ه ف ب ي ووا   هي  ن بو  او وي ي   ن  ةي  ا و ل 

 ممميبقي و مممو  وقممموف  وواممم  اهممميي ا  يبومممل   هقمممف ا  ممميوع ا ذممم ةول ( دمممئ   مممين ا حاممم ل ا  ا وحمممل -ح

 ا  حغ ا   وي بي  ة   بهي و  هي بي  فاط وا ي يول وا   د ل ا ةو ل 

  ودوي غفاط  يدئ  ن ا ة غ وحبوه ا  قي    ت  ي بئ اهيي ا  يبول  -ك

  ممممفى ا   وممممل ا   و ممممل و ممممف ج ا   وممممل ا  ممممئ يدةمممم   مممم  ا    ممممل بي   فوممممل ا  مممم ي ول  ح مممموغ  مممم ي     -د

    ي بيو و ئ  بي ئ .
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 - يبت ا    ي  ا ةفايى  ن  بغ ا ذ يي  هبوةوي  أل بيه ا  ي ول :

  Replacementملكة اخرى تحل محل ملكة فقدت او قتلت اثناء الفحص وتسمى باإلحالل  -1

 Supersedureملكة اخرى بمكان الملكة الغير مرغوب ب ا وتسمى  باألبدال  -2
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 ( Replacementفي المرحلة االولى ) االحالل  

 ممي ي   ممن دقمم ا هي وقمموف  6  مم  دقمم ان ا    ممل او    هممي وذممةي ا  حممغ بممف ج وبةمم   ممي ي   ممن دقمم ا هي وبةمم  

ا    ممل ا  مميبقل ي  ا ح ممف ا  ي  ممل  ممن بممو    قممف ا ممف  واممة ل بب مميط ا بوممو  ا    وممل   ممت ا وي ممي  ا  مم و

 ثممف وبمم ن ا  حممغ ب يبوممل ا    ممي  ا ممت ان   مميم  ممن ا بوممو  ا    وممل   مم ت هممفا  ا بوممو  ا    وممل   هممواي 

Emergency Queen Cells ثمممف احممم  همممفا ا    مممي    مممبف    مممل همممفا ا   ومممل وان بقومممل ا    مممي  وقممم  ن )

  ن  بغ ا    ل ا   و   وا ذ يي  .

 ممن ا بومم  ا    ممئ  ممن هيومم   ياممهي    همميط بوا ممهل د و هممي   Virgin queen  مميم ا    ممل ا ةممفياط 

اوممميف وبةمم   يو همممي بةممم    3-4واحوي ممي   مممي  هي ا ذممم يي  دممئ دممم ف ا  هممميط ثممف  بممم ا بي   فومممل بي ة ممغ  ا مممي  

 ممي ي   مم   ص  ممن ا    ممل ا ق و ممل ان و مم   او  ممن ا    ممي  اي مميى ا  ممئ ي وا مم  دممئ ا بوممو  ا    وممل 

ي بي مممل واممم  ا بمممو  بمممين   ممميع اي مممل دمممئ  ممم اي ا بوممم  ا    مممئ ا مممت ان   مممغ   مممف ا    مممل ا ةمممفياط د ق  هممم

 بي  اف ا بوو  ا    ول ا  وي  قا ل .ا ذ يي   قوف د   يع دول ووايو ا  ف بو  ي 

 

 (:Supersedureاما في المرحلة الثانية )االبدال 

ي ووممم ف ف مممج   ممم  ي وةحممم  ا  حمممغ بمممين     مممل وهمممئ ا  ممميم    مممل ا ممميى ب  مممين ا    مممل ا  ومممي  يغممموه دوهممم

  و مممل اي  ممميم  مممن ا بمممو  وا همممي   ممم ل غومممي  ذممموهل دوقممموف بب ممميط بومممو     ومممل دييغمممل وو بمممي ا    مممل   مممت 

 وا  ا بو  دوهي و ن ثف وقوف ب يبول هفا ا بوو   حون  يوم ا    ي  ا ةفايى .

 :Swarmingاما في الحالة الثالثة انتاج عذراء لغرض التطريد 

دممئ هممفا ا حي ممل   مم  ي واممو  ا   ممين وو ثممي ا  ممفاط و ممو ا  ا حامم ل و مموع ه مميج   ممين    و ممو  دممئ ا   وممل 

دممين ا  حممغ وبمم ا بب مميط بوممو     وممل   ممت ا بممو  او ا وي ممي  ا  مم وي  ي  مميم    ممي    ممي  ا  هيومم  و مم  

 بمممغ بممموو  % 40-80   مممي    ممميم ا   قحمممل اي ممم ول  ممم   حمممغ و مممياو   ممم  ا بمممون  7و ممم م ا ثمممي  مممن 

  ا    ممي  و  مميج ا بممي ئ  ممن ا    ممي  ا ةممفايى ا   ومم   وا  حممغ ا بممي ئ وو مم ت هممفا ا هممي  بممي هي  ايو ممئ

Primary Swarm  

هممميو  و  ممم ت بمممي هيو   1-5  ممميم هممميو    وممم    مممن ا   ومممل بةممم   ممميوم ا همممي  ايو مممئ و  مممغ بمممون 

ثمممف   ممم قي همممفا ا هممميو  دمممئ ا   مممين ا  ي ممم   مممف ا   مممين ا  همممي ئ بةممم هي  Secondary Swarmsا ثي وومممل 

و ممفهه ا    ممي  ا ةممفايى     قمموف و مم    مم م  مم      ممي   ممفايى بممي   قوف د   ممون همميو   ي حممل   ومم   و مم  

   مممل ثمممف وح مممغ بةممم هي  مممواا و ق مممغ ا امممةوال  1-3و ممميم دمممئ ا همممي  ا واحممم  ا ثمممي  مممن    مممل  مممفياط بمممون 

 و اوو ا قوول .

   Queen Production           انتاج الملكات  7-5



    م ا    ي  ب  ي وه   و     هي ا ب وهل واي يى ا   هوي  .

 وب وي   ي ل    م ا    ي  بهيوق ون :

  ممم م ا    مممي  ا ةمممفايى بممم ون ا  حمممغ بوا مممهل ا هي امممل  ا مممهي   ممم   مممواحف ا   ومممل بمممياديا  وا حاممم ل  -1

 مممي  ا  هيوممم  وهمممفا  مممييم ايا   ا  حمممغ او بهيوقمممل ايحمممةغ او ايبممم اغ   مممي د  ممم د  ا مممت   مممغ ا    مممي   

 ف ي  يبقي 

  ممم م ا    مممي  بممم يا   ا  حممميغ حومممن و ممم   ف بةممم   ةومممي ا قوومممل دو ممم م  ق ممموف   همممي دومممل حاممم ل ا  ممميي  -2

اوممميف ( ووةممموغ ا همممي  بةوممم ا  مممن ا   ومممل ايف ووبممم ا  ا  حمممغ ا مممف  دمممئ  1-3 ممم وي    بمممو  او وي مممي    مممي 

 ا  همممي   مممت  يبومممل وي مممي   ممم وي  ب  مممفو هي بي  مممفاط ا    مممئ و حوو همممي ا مممت وي مممي     مممي  د   مممون  ممم ى 

ا  حممميغ  ممم  ا  بوممميا   مممي دمممئ  ممم  و  ا همممي  و ممم هو  ان ووومممغ همممفا ا بومممو  ب ممموي    وقمممل وهي  مممل  مممئ ي 

ئ و  قمممغ ا بومممو  ا  وممم   ووممم ف  وووةهمممي   مممت ا  قي ممموف او ا  ةومممي ا  ي ومممل  مممن ا    مممي  و اممميي ا بوممم  ا    ممم

و ثبممم  دمممئ ا   ومممل ب ةممم غ بوممم     مممئ واحممم    مممغ  ق ممموف وبةممم  اوممميف   و مممل   ممميم ا    مممي  ا ةمممفايى   مممي  

 ا   قوف وبة  ا   قوف    ون  ق و ي   ي حل 

 ا    ي  إل  يم يبقون وهئ ا هي  ا   ييول    م ا    ي  بهي    و    ب  ي   ن  بغ  حي ون  -3

 

 -تكملة المحاضرة الخامسة :

 -التشريح الخارجي لنحل العسل :

و مم      ممف ا حذممي   ممن ثممةن   مميه  ا ممياع وا  مم ي وا ممبهن   حذممي  هو ممغ  مميي ئ  مم ه و  ممون  ممن 

   ا   ممف  ممن ا ممف  و   مم   مم  هي  ممن   هقممل ا ممت ا مميى  ممن   ممف ا حذممي  ا  مميي ئ . و ممي و ونا  ممي ممي   

 ثةثل ا واط ا ي ول هئ ا ياع وا   ي وا بهن .

و  مممون ا مممياع  مممن  ب مممو ل ا مممياع ا مممف  و مممي    مممن  ممماي ف  يي و مممل     مممقل  -الزززراز واوائزززده : -1

 مم  بةاممهي ب  ي ممل وو ممون ذمم غ ا ممياع دممئ ا ذمم ي ل  ث ممن  ممن  هممل اي ي وممل ودممئ ا    ممل  ا ممي  و  مم  وي 

 دئ ا ف ي 

وح ممو  ا ممياع ووم  ممن ا ةوممون ا  ي بممل   ممت  ي بممل وه ممي ي و  قوممين دممئ   ممل ا ممياع دممئ ا ذمم ي ل وا    ممل 

 ي امممين  ث مممن يا مممل ا مممت اي ممميف ب ا مممي و   ه ممي و  قومممين دمممئ  همممل ا مممياع  مممف ي ب  و ممم  ثةثمممل  وممون ب ممموهل 

  ممي وح ممو  ا ممياع وا  مموه او ا ذمم يو   ا ةممف  مميون اي  ذممةيي د   ممون  ممن ثةثممل ا  مميف هممئ اي ممغ و 

ا  مموا ا قمميي  ا ذمميده و  مموة  ممي  ذمميه  هممفا ا ةقمم    ا   فوممل  ممو ئ  ممن   ممت ا ممواط دممف  و مم   مم ى ا  حممغ 

دمممف ذممم ي ل  حمممغ ا ة مممغ  مممن ا ذمممال ا ة ومممي وا ا ممموج ا ة ومممي وا ا ممموج ا  ممما ت    ممم     حذممميا  اي ممميى اف 

 اي   يص وا  ا ت وا  يهوف  اف  هيل وا ذا

و ممم    ا  ممم ي  مممن ثمممةن ح قمممي   ممم يول وواحممم   به ومممل    ح مممل  ممم  ا ح قمممل  -الصزززدر واوائزززده : -2

اي وممي  دممئ ا  مم ي  ة  ممل   مم ي ووا مم  هممئ ووا مم  ا حي ممل هممئ  بمميي   ممن وو ممون  ممن اي  حممل وا  ممئ 



  مممون  مممن ا  ممموا ا ذممماي  وو  ممميغ ا مممووم ايوغ  مممن اي  حمممل بي ح قمممل ا  ممم يول ا و مممهت ا مممي ا   يحمممين 

  ممممي  ا   اممممئ وو  مممغ بي  مممم ي اواممممي بممممثةن اووام  مممن ايي ممممغ ا  ا مممم ل وا  ممممئ ا   او مممين و  ممممةن بي 

   وا ةق  وا  ي  وا ي خ وا ي غ اي  ت ويا حي ال وا          ن   ل ا واط هئ 

( ح قمممي  وان ا ح قمممل ايو مممت  مممن 6( ح قمممي  و همممي دوهمممي  10ا مممبهن  مممن   و ممم    -الزززبطن واوائزززده : -3

( ا ممي 7( ا ممت  2 ممن    بمم ادممين ا ح قممي  ا به وممل ا  مميهي  ا ممبهن ا امم   ا ممت ا  مم ي و  ممت هممفا اي مميع 

( دي ه مممي ا  و ممم  دمممئ ا ح مممف وا ذممم غ  ثوممميا وو مممةه   ووهمممي وهمممئ    امممئ  حممم   10و 9و 8ا ح ق مممين  

(ا ممممت  مممموط 10( دممممئ ا ممممف ي و  حمممموي ا ح قممممل  9و 8 مممموط  ممممن ا ح قممممل ا به وممممل   و هممممي( و  ممممن 7ا ح قممممل  

( اووام 7  يوهممممئ ا ذمممم غ وح ممممغ د حممممل ا ذمممميم  و مممم    ممممت  ممممي بئ ا ممممبهن ا ث مممموي ا   ا ممممول و مممم  هي  

اامممميدل ا ممممت ا ث ممممي ا   ا ممممئ ا  و ممممو  دممممئ ا ح قممممل ا به وممممل ايو ممممت ا    ح ممممل  مممم  ا  مممم ي و ممممن ا ووا مممم  

 ا  و و   دئ ا بهن.

دمممئ ا  مممموط ا  ممما ئ  مممن ا ح قممممي  ( اووام  مممن ا  مممم   ا ذممم ةول 4 و ممم  دممممئ ا مممبهن   -:الغزززدة الشزززمعية  -ا

 (.7و  4ا به ول  

 

 

وهممئ ووا مم  ا ح ق ممون  امم  ا بممو ان ا ممل ا   مم  دممئ ا    ممل وا ذمم ي ل   حمموي   ممن ا ممل و -الززة اللسزز  : -ب

(   مممون 7 مممل ا   ممم   ا مممغ ا ح قمممل  (  قممم  ا مممل ا   ممم    ووامممل دمممئ  هيومممل ا مممبهن وةمممي  بي مممف   ووممم  ا9و 8 

دمممئ ا  همممي و همممئ ا مممي حون وو ممم اخ ا   ممم  دمممئ  ي   مممل و وبممميو   ممموط  مممن ا  يحومممل   ممم  ا ا مممل ا   ممم  دمممئ 

ا  ي و همممي  مممن ب ان  مممغ ي مممف  مممل   ووممم   مممن ا  يحومممل ا  هيومممل  مممف ج ا به ومممل بو  مممي و ممم    هيدمممل اي مممي ئ 

ةغ ا   ممموطا  ا  ممميبقل ا  و مممو     مممت ا   ممم    ممم  ا قوممميف بة  ومممل ا   ممم  ا  حممميج ا مممت اي ممميف وا مممت ا   ممم   ممم

ا ممي ح ون ا   مم ن وبممف ج   ممون   ممي  ا  ممف  مم ه   ممي دوهممي ادممياو غمم   ا  ممف ووو مم  دممئ ا ذمم ي ل دممئ  هيوممل 

دمممئ ا    مممل دمممين ا   ممم ن امممةو   مممفا دة ممم    ممم  ا ذممم ي ل   ةممم و   ا مممغ  9-10ا حمممي  وب مممغ  ممم   اي ممم ين  مممن 

  ا  ممم   ا    ح مممل دمممئ ا   مممف ا ذممم ي ل و  مممو  بةممم    مممي   او  مممي ي  وا مممي ا    مممل دمممين   مممة  ا مممل ا   ممم   ممم

و   ممم  ا  مممف ا مممف   اممميوا غممم   ا  مممف  حمممي   مممةهي ين ا   ممم ن غومممي  لي  اقممم  ا ممم د  همممي  يد ممم هي  مممن ا    مممي  

 دمممئ  هيومممل  ممموع ا  مممف  و ممم وه ممميج غممم    ي  ومممل دمممئ  ممموع ا  مممف ووبقمممت همممفا ا  ممموع  حمممون اي ممم ة يغ 

ا    حمم  بمم بي  ا   مم  و  ممون  همميو ا   مم   ممن ثةثممل اووام  ممن ا  مماي ف   ا ممغ  مم  بةاممهي    ممون  همميو 

 مممن هيوممم   حيومممج    و ممل  مممن ا ةامممة  ا  مممئ   مممي   دمممئ  دممم  ا مممي حون  ج ا مممي حونوممم حيوة ممغ   مممت 

ل  ا مممغ   مممف ا ةممم و ثمممف ا مممواغ ا  مممف ا مممت ا   مممف ا    ممموا وهمممفا ا  ممماي ف  همممئ ووم  مممن ا  ممماي ف ا  يبةممم

وووم  مممن ا  ممماي ف ا  ث ثمممل وووم  مممن ا  ممماي ف ا   ممم هو ل   ممم   وممميف ا ذممم ي ل بي   ممم  د  همممي  ث مممئ به همممي 

ا ي حمممين   مممت احممم ان ا  ممميو  وبممم اع ا مممت اي ممماغ و بممميو ا مممل ا   ممم  و ممم دةهي دمممئ   مممف ا ةممم و ووة مممغ 

غ  ممن ا ممل ا   مم  ا و مم   دمم  ا  ممف  ممةغ ا  مميو  ا ممت   ممف ا ةمم و    وممو ا ممل ا   مم   مم ى ا    ممي  بي هممي اهممو

 ممم ى ا ذممم ي ل د  همممي  قو مممل   ممموة وان ا   ممم ن ا مممي حون اامممة   ممم وهي .   ممم ة غ ا مممل ا   ممم   ممم ى ا    مممل دمممئ 

  ن ا    ي  اي يى ا ي و وال ا ي و ول دهئ وا   ا بو     يد  هي    

   



               Robbingالســـــــــــلب 

ان السرقة هي اخذ الغذاء بالغفلة   Stealingخطا بالسرقة  يذكر في المصادر العربية 

بدون علم المسروق في بادئ االمر ، اما السلب هو الهجوم على الخاليا الضعيفة وسلب 

الغذاء منها عنوة وهناك حقيقة مهمة وهي ان كان الرحيق متوفرا للنحل في البيئة فان 

شافات تغير من خاليا اخرى ولكن عندما يقل الغذاء في الحقل فان الك بال يسلالنحل 

انتباهها واتجاهها من الحقل الى السلب في المنحل وعندما تحين الفرصة فال يتردد في 

السلب لذلك فان الخاليا القوية )كثيرة العدد( تبحث عن الخاليا الضعيفة االقل سكانا من 

 غيرها وتهاجمها ألخذ العسل منها . ويحدث السلب عند وجود الحاالت التالية : 

 عدم وجود غذاء كافي في البيئة  .1

 . وجود خاليا قوية وخاليا ضعيفة2

 قلة الغذاء داخل الخاليا من عسل وحبوب لقاح. 3

 . تغذية الخاليا الضعيفة قبل القوية وهذا يدفع الى هجوم القوية على الضعيفة4

 . الفحص الطويل االمد يؤدي الى نشر رائحة العسل في المنحل وتكون عرضة للسلب 5

 الفحص الرديء عند تكسر اقراص العسل اثناء الفحص وتنتشر رائحة العسل . 6

 

 

 



 طرق منــــــــــــــــــــع حدوث السلب

 تضيق باب الخلية .1

. محاولة التوازن في قوة الخاليا ) المعتمدة على عدد االفراد ( بحيث ال تتكون خاليا 2

 ضعيفة وخاليا قوية

الخاليا القوية اوال ثم الخاليا الضعيفة لكي ال تهجم القوية على . عند التغذية يجب تغذية 3

الضعيفة عندما تشم رائحة الغذاء الداخل للضعيفة يفضل اجراء التغذية وقت الغروب 

 خوفا من حدوث السلب

الن الخلية ) قلة نباتات الرحيق وحبوب اللقاح( . عدم فحص الخاليا في فترة القحط 4

 المنتشرة بسبب الفحص يدفع لحدوث السلب المكشوفة ورائحة العسل

. محاولة ابعاد الخاليا الشرسة من المنحل ووضعها في مكان بعيد في المنحل ويجب 5

تبديل ملكتها حاال او في السنة القادمة في بداية الموسم الن بقائها يعني قتل اكبر عدد من 

 منحل اخر  الخاليا ، ان النحل السالب يأتي ايضا من خاليا بعيدة اي من

 1.5×  1.5عمل قفص كبير من السلك المشبك او قماش الموسلين االبيض بأبعاد  . 6

حيث يغطي االرتفاع ( واستخدامه اثناء عملية الفحص × العرض × م  ) الطول  2×

 وهــــــــــي :الخلية المفحوصة واذا حدثت السرقة فهناك طرق إليقافها 

 

 



 سد باب الخلية المسلوبة  .1

 النحل السالب بالماءرش  .2

 استخدام مصيدة النحل السالب .3

 م  200نقل الخلية الى مسافة بعيدة اكثر من  .4

 فتح باب الخلية في اليوم الثاني صباحا ومراقبة وضع الخلية في المكان الجديد  .5

او الفحص حيث قد يحدث السلب في وقت التغذية الصناعية    قطع التغذية الصناعية  .6

بالمحلول السكري (  في فترة قلة الرحيق وحبوب اللقاح فالنحل في ) تغذية  النحل 

تلك الفترة يكون مستعدا للسلب وخاصا النحل السارح الذي تعود لجلب الرحيق 

وحبوب اللقاح من البيئة وهو االن بدون عمل كما ان التفاوت في قوة الخاليا في 

 يفة واخذ غذائها .المنحل يشجع الخاليا القوية بالهجوم على الخاليا الضع

 

  التغذيــــــــــــــــــــــة الصناعية 

غذائه بنفسه وهو الرحيق الذي يحوله الى عسل وحبوب لقاح ان نحل العسل يجمع 

التي يخزنها في العيون السداسية ويتغذى على قسم من هذا الغذاء ويدخر الباقي 

في هذا الفصل بسبب لفصل الشتاء البارد حيث ال يستطيع ان يسرح في الحقول 

برودة الجو ولكن النحال يأخذ الكمية من العسل كما من االمراض واآلفات والظروف  

ى قلة سروح النحل وبالتالي الى قلة انتاج البيئية غير المالئمة خالل السنة تؤدي ال

 العسل لذلك يقوم النحال بالتعويض عن قلة سروح النحل وضعفه بسبب االمراض الى 

 



الصناعية له وهي عادة تمثل مصادر كاربوهيدراتية )سكر + ماء ( ومواد التغذية 

بروتينية كبدائل لحبوب اللقاح مثل طحين فول الصويا وخميرة الخبز وطحين 

 البقوليات .

 

 اغراض التغذيـــــــــة

 تغذية الخاليا الضعيفة وقليلة الغذاء ) العسل (  داخل الخلية. .1

بالغذاء في اواخر فصل الشتاء او بداية فصل الربيع لغرض . تغذى طوائف النحل 2

 تنشيط الملكة على وضع البيض قبل موسم التزهير

 . تغذية الخاليا عند حدوث شحة في الغذاء في الحقول 3

. تجنب حدوث المجاعة في طوائف النحل والتي تستمر بنشاطها في انتاج الحضنة 4

 الى وقت متأخر من الخريف 

غذية صيفا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقلة مصادر الرحيق وحبوب . تجرى الت5

 اللقاح 

 تغذية النويات او التقاسيم لغرض زيادة نشاط الملكة في وضع البيض. 6

 . يغذى النحل المرزوم لحين استخدامه في التقاسيم او الخاليا7

اومتها آفات النحل واالمراض لغرض زيادة مق. تغذى الطوائف المهاجمة من قبل 8

 لألمراض واآلفات داخل الخلية وخارجها

 



 عالمـــــــــــــــــــــــــــــات نقص الغذاء 

قيام الشغاالت بطرد الذكور او رميها خارج الخلية وعدم السماح لها بالدخول   .1

 ثانية او قتلها 

 . توقف الملكة عن وضع البيض 2

لحدوث القحط . القاء اليرقات والعذارى خارج الخلية وامام مدخل الخلية وذلك 3

 الحاد في البيئة وقلة الغذاء في داخل الخلية وعدم استخدام التغذية الصناعية 

. الخاليا تكون خفيفة الوزن عند رفعها عند رفعها جزئيا من االمام او التخلف 4

ان الخلية الحاوية على غذاء كثير ) حيث لغرض تقدير كمية الغذاء داخل الخلية 

 عسل ( تكون ثقيلة الوزن .

 ــــة ـــــــانواع التغذيــــــــــ

  Feeding  by  Sugar  Syrupالتغذية بالمحلول السكري  .1

) سكر + ماء( يفضل غلي الماء ثم اضافة السكر ومن ثم    لعمل المحلول السكري

دقائق من النار ثم  3 -2االستمرار بغليه الى ان تبدأ الفقاعات االولى بالخروج بعد 

يترك لكي يبرد ثم يعبأ بالغذايات . تختلف نسبة تركيزه صيفا وشتاًء حيث يكون 

 )سكر+ ماء(  1:1صيف ) سكر + ماء( وفي ال 1:2تركيز المحلول في بداية الشتاء 

 

 



وال يغذى النحل في موسم فيض العسل وال يغذى النحل في فصل الشتاء بالمحلول 

 السكري 

التغذية بالمحلول السكري + بدائل حبوب اللقاح االزهار المشتراه  من االسواق او . 2

     B.CO حبوب لقاح النخيل او بدائل حبوب اللقاح مثل فول الصويا + فيتامين 

او خميرة الخبز الميته على درجة حرارة    B.COطحين البقوليات + فيتامين او 

  Brewers yeast  مثل  °م 80

 التغذية بالعسل . 3

الخاليا بالعسل الناضج على ان يكون العسل مأخوذ من خاليا خالية من تغذى 

حبوب االمراض واآلفات واذا لم يتوفر العسل يفضل اللجوء الى المحلول السكري + 

اللقاح او مع بدائل حبوب اللقاح تتم التغذية بالعسل المأخوذ من خاليا خالية من 

 -االمراض واآلفات بالوسائل التالية :

 العسل في قناني صغيرة عليها طوافات من الخشبيوضع  .1

 . استعمال اطارات العسل المفرزة في الفراز2

المتكسرة في الفرازات ووضعه . يمكن تغذية النحل باألقراص المفرزة من العسل 3

 داخل الخلية

 

 

 



ينقل السبورات  ألنهيجب التأكد من خلو العسل من االمراض قبل تغذية الخاليا به  .4

                 مثل سبورات مرض تعفن الحضنة االمريكي المرضية

Paeribacillus  larvae          

 عدم تغذية النحل على العسل المتخمر وهذا يؤدي الى حدوث اإلسهال للنحل . 5

 

 High Fructose Corn Syrup ( HFCS)عصري اذلرة عايل الفركتـــــــوز 

وعصير الذرة  HFCSمن النشا الموجود في الذرة ان كل من يصنع هذا المحلول 

 HFCSالمستخرج بطريقة اخرى يحتويان على الكلوكوز والفركتوز مع الماء والن 

 -يقبل عليه النحالون بسبب :

 كمادة مستهلكة والتي تنافس العسل   .1

. المادة التي يغش بها العسل لسعة تقاربها مع مكونات العسل من السكر والكلوكوز 2

 والفركتوز 

 لدى النحل في التغذية عليها  . كمادة جيدة مقبولة3

وذلك بإضافة Isomerase وكانت تسمى  1969اول مرة عام  HFCSصنعت مادة 

بكتيريا تنتج انزيم لتحويل النشا في الذرة الى كلوكوز ثم تحويل قسم الكلوكوز الى 

 فركتوز بإضافة انزيم اخر . 

 



ان هذه المادة تؤثر كثيرا على صناعة العسل لكثرة تشابه هذه المادة بالعسل وغش 

هو ان عصير الذرة الفركتوزي متوفر وفيه  HFCSان سبب استعمال مادة العسل ، 

% فركتوز وان الكشف عن وجود هذه المادة هي 55% من سكر السكروز و42

طرة من اليود فاذا كانت طريقة سهلة وهي اخذ جزء قليل من هذا العسل ووضع ق

مضافة هناك الى العسل فتتلون بلون ازرق بسبب وجود النشا الذي لم يتغير كله الى 

 سكر واذا لم يتغير فان العسل غير مغشوش. 

 مالحظـــــــــــــــات مهمة في التغذية 

عندما يحتاج النحل الى غذاء بسبب عوامل بيئية مثل الجو البارد او حدوث  .1

ر الغزيرة لعدة ايام والتي تمنع النحل من السروح فهذا يؤدي الى استهالك االمطا

العسل االحتياطي داخل الخلية عندها يجب التغذية ، ان شتاء المنطقة االستوائية ليس 

باردا ويقوم النحل بالسروح لجلب الرحيق وحبوب اللقاح بهذه الحالة ال تحتاج الخاليا 

 الى التغذية.

ابقاء عسل اضافي اكثر من حاجة النحل في اي وقت من اوقات . من الضروري 2

 السنة حتى اللجوء الى التغذية الصناعية بغير موسم فيض العسل .

. التغذية يجب ان تكون متوازنة بين المحلول السكري وحبوب اللقاح اي ان التغذية 3

بالمحلول السكري فقط ليس كافي اال اذا كان معه مصدر بروتيني وهو حبوب اللقاح 

المحلول السكري يجهز الخاليا بالكاربوهيدرات          او البدائل لحبوب اللقاح الن 

 حبوب اللقاح يجهز النحل بالبروتينات وكميات قليلة من وان   ) بالطاقة الالزمة (

 



الشحم والفيتامينات والمعادن ومواد اخرى التي يحتاجها النحل إلنتاج الغذاء الملكي 

الذي هو غذاء الملكة التي تحتاج الى كميات كبيرة من البروتينات لغرض انتاج 

 البيض .

ار بالتغذية لحين ظهور اول االزهار تغذى الخاليا في بداية فصل الربيع واالستمر. 4

فيها حبوب لقاح في البيئة . ان تعطيل اعطاء الغذاء في الوقت الذي ال توجد فيه 

حبوب لقاح وال يوجد غذاء داخل الخلية فسوف يؤدي الى كارثة اي يموت النحل 

وهو في موسم الربيع وذلك الن التغذية المستمرة سوف يتكون لدينا غذاء كافي 

كثيرة وعند قطع التغذية عنها وال يوجد مصدر للغذاء متوفر في البيئة او في وحضنة 

ويموت جزء كبير من النحل لذلك يجب التفكير بالتغذية الخلية فسوف تموت الحضنة 

على نظام االنتاج من الحضنة  روغرضها واهميتها للخلية او الخاليا لكي ال يؤث

في الربيع ال يمتلك شحم كثير في جسمه والعسل في الخلية ، ان النحل الذي يربى 

وهو الذي يستخدم عندما ينقطع الغذاء والبروتين . اي انها ال تستطيع ان تنتج غذاء 

 ملكي يفيدها كغذاء للحضنة والملكة .

. قد تتوفر حبوب اللقاح في البيئة ولكنها غير جيدة اذ تحتوي على نسبة عالية من 5

مه فيحدث اسهال او ان هناك حبوب لقاح سامة الزيت والذي ال يستطيع النحل هض

فيجب على النحال ان يبحث في البيئة التي حول منحله فإذا كانت تحتوي نباتات ذات 

ازهار سامة فيجب الرحيل عن هذا الموقع وخاصة اذا كانت اعداد النباتات المنتجة 

 لحبوب اللقاح السامة كثيرة او اشجار ال يمكن قطعها قضائيا .

 



بعض المناطق قد يجلب النحل حبيبات الكبريت المستخدمة في مكافحة بعض  ان. 6

االمراض ظناً منه انها حبوب لقاح لذلك وجب على النحال ان ال يخزن الكبريت في 

 منطقة منحله او في مناطق مجاورة الى منحله.

. قد يجد النحال نحال ميتا بأعداد كبيرة امام باب الخاليا وساقطا على االرض 7

 فهنالك اسباب عديدة لــــــــــــه :

 موت طبيعي وخاصة لشغالت موسم الربيع حيث ان اعمارها ال تتجاوز الشهرين   -أ

قد يكون هناك تسمم للنحل بسبب رش المبيدات الكيميائية وبقاء المبيد لمدة طويلة  -ب

 على االزهار التي تعتبر سامة بسبب المبيد 

 لدزنتري بسبب امراض االسهال مثل ا -ت

 الجوع بسبب عدم توفر الغذاء الكافي للنحل داخل الخلية  -ث

 اوقات التغذية وتراكيز احملاليـــــــــــــــــــــل السكرية

 تجرى التغذية حسب فصول السنة اذا كانت الحاجة اليها ملحة كما يلي :

 

 

 

 



  فصل الربيع .1

) سكر : ماء ( تمنع التغذية في  1:2في بداية الربيع بالمحلول السكري يغذى النحل 

موسم فيض العسل وهو الموسم الذي يحدث خالل شهر ونصف او شهرين بين 

الشهر الرابع الى منتصف الشهر السادس مع وجود فروقات في الوقت بين منتصف 

 الشمال والوسط والجنوب.

  . فصل الصيف2

) سكر : ماء( اذا  1:1يغذى النحل بعد انتهاء موسم فيض العسل بالمحلول السكري 

دعت الحاجة بسبب القحط او االمراض او السلب وغيرها وقد يعطى للنحل الماء فقط 

 لعدم وجود ماء نقي في الحقل او بسبب الجفاف في السواقي القريبة للمنحل .

 . فصل الخريف3

) سكر : ماء ( الن النحل ال يحتاج الى محاليل  1:2يغذى النحل بالمحلول السكري 

ال يستطيع النحل تبخيرها خفيفة التركيز لوجود نسبة عالية من الماء الذي  سكرية

 والسيطرة على رطوبة الخلية لذلك تغذى بمحاليل سكرية عالية التركيز.

 . فصل الشتاء4

ال تغذى الخاليا اال عند الضرورة فتكون التغذية بالسكر الجاف بعجين او الكاندي 

Candy او الفندان Fondant    والسكر الجافDry sugar  . 

 

 



 الفنـــــــــدان 

يصنع هذا الغذاء من خلط سكر المائدة االبيض ) السكروز( مع عصير الذرة 

( كغم  23  - 18باوند ) 50 – 40الفركتوزي لصنع عجينة بيضاء تأتي دائما بحجم 

انها ناعمة وسهلة التقطيع توضع في اكياس بالستيكية وتجمد لحين االستعمال وعند 

 التغذية تقطع على شكل شرائح وتوضع فوق اطارات الخاليا.

 الكـــــــــــاندي

يصنع الكاندي من خلط السكر االعتيادي ) سكر المائدة( المتبلر مع شيرة السكريات   

ولة ) مثل شيرة الذرة( يمزج جزء واحد من الشيرة مع خمسة اجزاء من المتح

مسحوق السكر المتبلر واذابته بالتدرج ثم يعجن الخليط باليد الى ان تصلب وقد 

من الغلسرين الى الخليط لتقليل الرطوبة في القند.            تضاف بعض قطرات 

للملكة الملقحة في قفص الملكات يستعمل هذا الكاندي في تغذية الشغاالت المرافقة 

ويمكن للشغاالت والملكة االعتماد على هذا القند لمدة اسبوع او لعدة اسابيع اذا توفر 

الماء الالزم في القفص ايضا. ال يفضل استعمال العسل بدل المحلول السكري في 

عمل القند وذلك الحتمال نقل مرض تعفن الحضنة االمريكي الذي يوج في العسل في 

 سبورات مقاومة ولكنها ال تنمو في العسل بل في بيئات اخرى.

 



 

  انواع الغذايــــــــــــــــــــات

 هنالك انواع عديدة من الغذايات وهــــي:

 توضع داخل الخلية ويتغذى بها النحل في الداخل غذايات  .1

فتحة . غذايات توضع خارج الخلية ولكن الغذاء يصل الى داخل الخلية من خالل 2

الغطاء الخارجي او انبوب بالستك وهناك طوافه صغيرة تنظم نزول المحلول حسب 

 االستهالك

. غذايات توضع خارج الخاليا ويتغذى بها النحل خارج الخاليا وهذه طريقة غير 3

 سليمة ألنها تجلب االمراض وتنقل اآلفات بأسرع وقت 

     الغذايــــــــــــــات الداخلية والتغـذيــــــــــــــة الداخلية أ/

 هناك عدة انواع من الغذايات الداخلية وهي :  

        Miller  Wayغذاية الدست ) طريقة ميلر (  .1

لتر له عمق مختلف بحجم العاسلة ولها قاع  8 – 4عن اناء كبير يسع وهي عبارة 

مثل قاع حوض السباحة التدريجي ، يوضع المحلول السكري في االناء وتوضع 

 الطوافات من الخشب او الفلين او الستاروفورم ، ثم يوضع فوق قمة االطارات 



 

 

وتوضع طبقة من التهوية ثم الغطاء الداخلي والغطاء الخارجي ويمكن ان توضع 

اية اسفل صندوق التربية على ان توضع عاسلة ) نصف ارتفاع طبقة التهوية ( الغذ

فوق قاعدة الخلية وفائدة هذه الطريقة هي التغذية بكميات كبيرة وال يؤدي الى ازعاج 

النحل كما ان المحلول السكري يأخذ من مساحة قريبة الى الحضنة والنحل .        

دوق التربية او صندوق التهوية حيث يمكن يفضل وضع الغذاية على االطار في صن

مشاهدة ما يستهلك من الغذاء بسهولة وذلك برفع الغطاء الخارجي والداخلي ومعرفة 

 حاجة النحل الى غذاء اخر . 

 

     Doolittle feeder   الغذايــــــــــــــــة الجانبية. 2

مصنوعة من الخشب او البالستك لها عرض وطول وعمق االطار ولها  وهي غذاية 

لسانين تستند عليها في صندوق التربية مثل االطارات توضع هذه الغذاية في اخر 

مكان لالطار قرب جدار الخلية وتوضع بمكان احد االطارات ، تسع هذه الغذاية     

خشبية صغيرة لمنع غرق  لتر من المحلول السكري يوضع في داخلها عوامات 2  -1

 Vالنحل كما يحدث دائما اذا لم توضع طوافات ويمكن وضع مشبك على شكل حرف 

 داخل الغذاية مرة ثانية وهي داخل الخلية دون رفعها .

 



 

 

       غذاية القنينـــــــــــــــة الزجاجية . 3

لتر ووضع  1يغذي النحالون خالياهم بطريقة بسيطة وهي اخذ قنينة زجاجية بسعة 

 قطع من اغصان االشجار النظيفة اليابسة فيها ثم توضع الغذاية على قمة االطارات 

ويمكن وضع اي حجم من القناني  او علب البالستك في داخل الخاليا وتوجد طبقة 

 نينة على االطارات .على طبقة التربية تالئم وضع القفارغة 

 

 غذاية القنينة الزجــــــــــــاجية المقلوبـــــــــــــة. 4

حيث تؤخذ قنينة زجاجية يوضع فيها المحلول السكري وتغطى بغطائها المثقب ثقوب 

لكي ال تخرج الشغالة خرطومها صغيرة على ان تكون هذه الثقوب غير حادة الحواف 

         مقلوبة على قمة االطارات داخل الطبقة الفارغة فيقوم                                                                            اثناء عملية التغذية وتوضع 

النحل بأخذ المحلول السكري من االسفل من الثقوب الواضحة بين االطارات او 

دة غذاية بوردمان ووضع  توضع قطعتين خشبيتين لوضع القنينة فوقها او تستخدم قاع

 القنينة فوقها داخل الخلية .

  

     التغذيــــــــــــــــة بالدلو )السطل (. 5



توضع داخل   Jogيمكن استخدام السطل ) الدلو ( البالستك او سراحية زجاجية     

الخلية فوق االطارات داخل الطبقة الفارغة على جانب منها وتوضع في المحلول 

 كالون (. 3لتر )  12 -4السكري طوافات خشبية او ستاريروفورم  يسع السطل 

 

       ذية الداخليةـــــــــات اخلارجية والتغـــــــــــــالغذاي /ب

   غذاية بوردمـــــــــــــــان. 1 

لتر لها غطاء محكم فيه ثقوب صغيرة حجم  1هذه الغذاية من قنينة زجاجية سعة تتألف 

ملم او اقل وحواف هذه الثقوب ليست حادة وذلك لكي ال يجرح خرطوم النحل عند  1

اخذه للمحلول السكري وهذا يحدث عندما يعمل النحال ثقوب دون االهتمام بدق او تنعيم 

 .الفتحات لكي ال تجرح الخرطوم

يوضع المحلول السكري فيها ثم توضع القنينة مقلوبة على قاعدة خشبية او بالستيكية 

ويقوم النحل بأخذ الغذاء من االسفل من خالل فتحات القنينة الزجاجية ، توضع هذه 

 الغذاية  في مدخل الخلية .

 

  غذاية زجاجية كبيرة الحجم او بالستيكية. 2

لتر ( وغطائها مثقب بثقوب صغيرة  4بحجم كالون )تؤخذ غذاية زجاجية كبيرة الحجم   

غير حاد توضع فوق الغطاء الخارجي الذي صممت فيه فتحة لوضع القنينة به ولغرض 



حيث تجرى مراقبة الغذايات وما تحتاج اليه من تغذية تغذية النحل وهذه طريقة جيدة 

ف ال تكون اخرى ومعرفة سبب عدم التغذية ببعض الخاليا. ولكن هذه الطريقة سو

 ناجحة حيث ان المحلول السكري يبرد ويأخذ درجة حرارة البيئة في حين الغذايات 

 

الداخلية تكون درجة حرارتها اعلى فالنحل يفضل المحلول السكري الدافئ كما يفضل 

استعمال غطاء خارجي من الخشب بدون الصفيحة المعدنية لكي ال تتلف الغطاء القياسي 

 . 

لتر موضوعة بصورة مقلوبة على  4 -2على شكل قنينة زجاجية سعة . غذاية خارجية 3

قاعدة خشبية تتصل بأنبوب بالستيكي يدخل داخل الخلية وهناك يوجد طوافة تتحكم 

 بنزول المحلول السكري الى حواف بالستيكي صغير ينزل فيه المحلول السكري .

   



 المحاضرة السابعة

 Swarming       التطريد 

% 80-30تعريف التطريد : هو الطريقة الطبيعية لتكاثر نحل العسل  أو هو خروج الملكة الملقحة االصلية مع عدد كبيرر مرا النحرل بريا 
 الملكرة الملقحرة الصرلية الخليرة، وبعرد ترر  Primary swarmما اعداد الطائفة لتكويا خليرة دديرد, و ويسرمذ هرلا الطررد برالطرد االولر  

فر  كرل طررد ملعره عرلرا  او  للر طررود او اكثرر مرا  4-1يتراوح عددها بريا  Secondary Swarmsايام  6-2ثانويه بعد  تخرج طرود
فر  المكرراا الم عرذ علررذ مقربرة مررا مكراا الخليررة الصررلية  ج الطررد يسرركاعرد, ملكرراذ عرلارل تصررل الرذ ثاثررة ملكراذ احيانررا، عنردما يخررر 

فرااهرا بريا الطر الترال  بعردها ترلهت وتسركا المكراا الردائم ، ثرم تخررج الملكرة  الرذ اليروموتبقرذ لعرد, سراعاذ او  رودلغرض دمرع العرداد وار
يردررع الررذ خليترره  الطررردحيرراا فررفا افررراد العررلرا  لغرررض التلقرريع وتردررع الررذ مكرراا الطرررد بعررد تلقيحاررا، وعنرردما تفقررد الملكررة فرر  بعررض ال

 السرابقةالذ خليتره الصرلية لفقدانره رائحرة الخليرة  يردعفا يستطيع النحل اا  المد, هلهاما بعد  ايام ما خروج الطردو 4-1الصلية خال 
 .وتكوا رائحة دديد,

                                 ?When Swarming Occurs؟ديحصل التطري ىمت

تختلررف الوررروف الدويررة فرر  مواعررع التربيررة علرررذ نطرراث العررالم فمررثا يحررد  التطريررد فررر  العررراث خررال ال ررار الرابررع، وخرودرره فررر       
فرر  تنترراج  النحررالالمنرراطث ال ررمالية أبكررر بفسرربوعيا تقريبررا مررا حدوثرره فرر  المنطقررة الوسررطذ والدنوبيررة أا تغييررر الملكرراذ سررنويا بسرريطر, 

 .لمقاومة التطريد وباإلضافة تلذ اسبات عديد, ف  حدو  التطريد أفضل طريقة الملكاذ يعتقد بأناا

  Swarming Reasons           اسباب حدوث التطريد

أا طريقررة التكرراثر الطبيعيررة لتحررل العسررل فرر  التطريررد، يحررد  التطريررد عرراد, فرر  الربيررع وعررد يحررد  فرر  الصرريف او الخريررف احيانررا ومررا 
 :أسبابه

 بالحضنة واياد, أفراد ال غاالذ.اادحام الخلية  -1

الساسرراذ ال مسررية فرر  طبقرراذ تربيررة  وعررذ االادحررام، لررلل  يفضررل اا يصررنع النحررال المايررد مررا  عرردم ودررود المكرراا الكرراف  عنررد-2   
 التطريد.  علتطريد عندها اليستطيع النحال منلل  تحد  مراحل التايئة ل تضافية لك  اليضيث المكاا ولو لفتر, عصير,، مع

 ف  موسم  وخاصةللبيض،  وضعااگبر سا الملكة وعلة ن اطاا اللي ي دي الذ علة  -3

يوذ فيارا ثرم تقروم ال رغاالذ باالعتنرا  برالب لوضرع البريضيميل النحل لتبديل ملكته، فيبن  النحل البيوذ الملكية ويدبر الملكرة  للل الن اط 
 .العلارلالملكية لحيا خروج الملكاذ 

 

 



 Disadvantage of Swarming                              التطريدضرر 

وسرروف يربر  النحررل، وخررال  العسرلتنتادارا مررا  ويقلررلالخليرة،  يضررعف سروف النحررالالرذ عرردد مرا الطرررود دوا سريطر,  تقسريم الخايررا.-أ
 .العسل  انتاجيقل كثيرا  وبلل  الخليةما  سول االنتوار للخروج  يئا   النحلعملية التطريد اليعمل 

العمررل مررا دديررد، ومعنررذ للرر   لبررد  اسررابيع 4-3مررا الخليررة يبرردا ببنررا  ع رره الدديررد والررلي يسررتغرث وعتررا يصررل برريا  النحررل خررروج بعررد ۔ت
 .العش أي بنا  العراص ال معية إلنتاج ال مع لغرض بنا  العسلاستاا  كمياذ كبير, ما 

أسررتولذ عليرره أ ررخاص مررنام  الا  يسررتطيع النحررال معرفررة مكانرره او اسررترداعهارض المنحررل فررا عرراعررد ياررادر الطرررد مسررافة بعيررد,   -ذ 
 وهلا يحد  كثيرا.  نحلهوأخريا هوا,. فيكوا عد فقد  نحلمربی 

مرا دديرد ايضرا يتكرويا ملكرة دديرد,.   . عد يردع الطرد بعد التطريد خال اليام الربعة الولرذ عنرد فقرداا الملكرة، او عتلارا ويبردأ النحرل
ستاا  العسل لدل  وهلا  .يقلل ما تنتاج العسل السفرالوعذ الضائع وار

 

 Signs of Swarming                                عالمات التطريد

 :عاماذ خارج الخلية -اوال  

 الخلية وطيرانه الدائري أمام الخلية باتالتدمار أمام 

 :الخليةعاماذ داخل  -ثانيا  

 واور البيوذ الملكية بأعداد كبير, بسبت تادحام الخلية بالفراد والحضنة وضيث المكاا. -أ
 يقل ن اط الملكة ف  وضع البيض ويقل تهتمام ال غاالذ المنالية باا.   -ت

عنررد المكرراا الولرر  للتدمررع، و  أيررامت تخرررج مررا الخليررة ك ررافاذ بفتداهرراذ مختلفررة لغرررض تحديررد 4-3. عبررل حرردو  التطريررد بأيررام   -ذ
تداهه. تحديد المكاا المائم تقوم الك افاذ بالرعصاذ االهتاااية الليلية  الحديد المكاا الم عذ وار

يخررج الطررد الول  تمترا  الطريرث  ال غاالذ بطوناا بأكبر كمية ما العسرل وهرو بمثابرة ءرلا  للسرفر عند عرت موعد التطريد تمأل - 
مرا البيرذ الملكر  را  أخر الطررد الرديا خرروج ملكرة عرلد الول  الملكة الملقحرة واحيانرا يترمبا ر, بعد ءلث البيوذ الملكية، وتخرج مع الطر 

النحرل  معورم مرا ال رغاالذ وتكروا اعمرار ال رغاالذ المرافقرة للملكرة مختلفرة و هنرا  براحثيا يقولروا اا  30 – 80%  يرافث الملكية االم
 المرافث للطرد الول هو ما ال غاالذ الحقلية.

عررا مكرراا دائمرر   بالبحرر الك ررافاذ  الطرررد فرر  المكرراا الم عررذ، تبرردا ويسررتقرالحرررار, مائمررة  ريررد عنرردما تكرروا دردرراذيحررد  التط -ج
ونرادرا مرايبق  لمرد, يروميا فر  المكراا الموعرذو يكروا المكراا الردائم  فر  تدويرف  الطررد مبا رر, ساعة ينتقرل اليره  24، وبعد مض  للطرد
عبرل اختيرار المكراا  وسريلة لسركانهللطررد أي  تايرأال دار أو  قوث ف  بنايرة أو بريا اءصراا ال ردار الكثيفرة وءيرهرا الا لرم  سيقااأحد 

 الدافئ فأنه سوف يرحل بعيدا 



 Swarning Prevention                      التطريدطرق منع 

عبرل موسرم فريض العسرل توضرع هرله االساسراذ أضيافة صناديث تربية فياا تطراراذ الساسراذ ال رمعية لكر  يتوسرع المكراا فر  الخليرة  -أ
 لك  ال ي عر النحل بضيث المكاا بل سعة المكاا. 

لملكرة تبقرذ وبعرد مرد, يخررج ولكرا ا ت. حصر الملكة ف  طبقة التربية السفلذ ووضرع حرادا ملكراذ فر  برات الخليرة، حير  ندرد اا الطررد
 عصير, يردع الطرد الذ الخلية وباله الحالة ينتور خروج ملكاتدديد, الخروج للتطريد. 

 عص أدنحة الملكاذ الصلية وهلا يمنعاا ما الطيراا او اللحاث بالطرد الخارج. -ذ
 عويضاا بوضعالساسياذ ال يعية الدديد, رفع الحضنة الفائضة واإلستفاد, مناا ف  تدرا  تقاسيم أو دعم الخايا الضعيفة وت -  
 لة وتوسيع بات الخلية. ساياد, تاوية الخايا بوضع طبقاذ تاوية أو عا -ج
 تاالة البيوذ الملكية ف  الخلية  -ح
آخرر، ويوضرع فر  مكانارا خليرة  وللر  بتغييرر مواعرع الخايرا حير  ترفرع الخليرة القويرة وتوضرع فر  مكراا Cale (1943)تتبرا  طريقرة  -خ

الخلية القوية فقد لهت مناا اعداد كثير, مرا النحرل السرارح وهرلا ير دي اماضعيفة، ففا النحل السارح يدخل الذ الخلية الضعيفة فتاداد عو,، 
 تلذ تقليل العام علذ التطر. 

 ثر, فرر  السرريطر, علررذ التطريررد وتتضررما ت، وهرر  طريقررة ديررد,وم57ت  رركل  Rootو 2007عررا   Derareing (1886)د. اتبررا  طريقررة 
ووضررعاا علررذ اطررار فيرره كميررة عليلررة مررا الحضررنة، وبقيررة اإلطرراراذ فرر  الطبقررة السررفلذ  السررفلذهررله الطريقررة هررو حصررر الملكررة فرر  الطبقرره 

اا الكراف  لوضرع ، ووضع حادا الملكاذ علذ الطبقة السفل  لمنع صعود الملكة تلذ العلرذ فرفا الملكره عنردها المكرمعومااتكوا فارءة 
ا دميع البيوذ الملكية السابقة يدت اا تردمر، واا  وفرذ  الطبقراذ العاسرلةالملكراذ الثران  برضريع بيرد  حراداالبيض ف  هله اإلطاراذ، وار

مرا تطراراذ العسرل وحبروت اللقراح ويمكررا رفرع الحضرنة المتكونرة فر  االعلرذ ووضررع  وبعررض الحضرنةطبقرة التربيرة الثانيرة ترضرع تطراراذ 
البيرروذ الملكيررة  لررلل  ترردمراا الملكررة ءيررر مودررود، ضررنا  منرره ملكيررة  بيرروذتطرراراذ فارءررة وعررد يرردفع النحررل برريا فتررر, واخرررل البنررا   برردال

يوضررع فرر  الطبقررة السررفلذ ثررم  الخليررةت برراا الطرررد الخررارج مررا 1998 القررديري،  وأوضررع اسرربوعيا . الررذ اا يقررل او يقررف انرردفاعاا للتطريررد.
 .آخر بعد تدمير دميع البيوذ الملكية المتكونة حادا ملكاذثم  العسلثم تطاراذ  الملكاذحادا 

 

 ت: طريقة ديماري لمنع التطريد57 عل                                      



العليررا، فاررلا التغيررر  طبقررة التربيررة بالطبقررة العليررا واضررافة تطرراراذ اضررافية فرروث تاتبررا  طريقررة تبررديل مكرراا الطبقررة السررفلذ  طبقررة التربيررة -ل
دميرررع البيررروذ الملكيرررة تارررديم فررر  اي محاولرررة لمنرررع التطريرررد هرررو  والتوسررريع فررر  المكررراا فررر  العلرررذ يقلرررل مرررا حررردو  التطريرررد والننسرررذ اا

 المودود, ف  الخلية. 

الم التر  ترفرع الرذ  مكراا الخليرة : تتضما هله الطريقة بفسكاا الطرد بعد خرودره مرا الخليرة وتوضرع فر  تPagdein  باددار. طريقة 
ة مكاا آخر فيعود النحل السارح ما الحقل الذ الخلية الت  أسكا الطرد فيارا فتصربع الخليرة عويرة، أمرا بالنسربة للخليرة الم فيرتم خرروج ملكر

  .الملكية وتركاا لك  تتلق  علرا  ما أحد البيوذ

االتاا وتبديلا للتطريدا. عدم تربية الخايا الميالة   للتطريد. ميالة ليسذا بخايا او بملكاذ ما خايا مستقبا، وار

وحبرروت لقرراح ونحررل كرراف  كمررا فرر   وعسررل حضررنة اطرراراذ بوضررع وللرر  التقسرريم طريقررة بفتبررا  للتطريررد المايئررة الخليررة تقسرريم ادرررا  ۔س
صندوث الطرد اللي يسرع  خمسرة اطراراذت ووضرع فر  كرل تقسريم بيروذ ملكيرة ديرد, وهر  فر  اطاراتارا او عصراا ووضرعاا داخرل صرندوث 

تبررع هررله المقولررة  عسرم بفرادترر  عبررل أا يقسررم بفرادترهت، أا التطريررد برر  النحررلاراد, التقسريم، وتتبررع هررله الطريقرة عنررد اصرررار النحررل بالتطريرد. وار
رج مرا ي دي الذ خسار, كبير, ف  اعداد النحل وعسم ما الطرود تف رل وينتار  بارا المطراف بتكرويا الماراذ الكالبرة، لا الطررد الرلي يخر

 علم وال يمكنه أا يردع الذ مكاا الخلية الصلية لا له رائحة مختلفة.أالخلية بعد مد, اسبو  عد ت

Late Swarming            التطريد المتأخر  

الطررود التر  تخررج مرا منتصرف حايرراا  و ااالصريف وبدايرة الخريرف ناايرةف  طرود ف  بعض السنواذ وف  بعض المناطث توار      
الغرلا  وخانره مرع علرة الغرلا  خرال  ولدمرع العرشالوعرذ الكراف  لبنرا   لعردم ودرود ا رار ال رتا  ومابعده تف ل معومارا فر  البقرا  حيرة فر 

 .تل  الفتر,

 Swarming and Supersedure         التطريد واالبدال

كرررة االم مرررع عررردد كبيرررر مرررا حيررر  تخررررج المل Primary Swarmالطائفرررة فررر  التطريرررد يخررررج مرررا الخليرررة الطررررد الولررر   تصرررممعنررردما 
 اربعة ايام تخرج طرود.وبعد مض  مد, ما الاما خال  وال غاالذ

التطريرد، لرلل  ندرد أا بعرض الخايرا الملكيرة  الرذ اللدرو هو طريقة النحل لتبديل ملكته الصلية بغيرها بردوا  Supersedure االبدالاما 
بوضرع البريض فيارا، أو تقترل الملكرة الصرلية وعرد تسرتمر الملكرة الصرلية وتضرع  الملكرة الك وس الملكيةت تبن  ما عبل ال رغاالذ وتدبرر 

ج الملكرة العرلرا  ترلهت للتلقريع وتردرع الرذ الخليرة وال يودرد سرلو  عردائ  بريا الملكرة القديمرة والملكرة وبعرد انترا الدديرد,و الك وسف   بيضا  
فرر  آا  ملكتررياولكررا تغليررة الملكررة القديمررة مررا عبررل ال ررغاالذ يقررل، وعررد تمرروذ بررود ا ررار عليلررة. آا ودررود  الدديررد, وكاهمررا يضررعا بيضررا  
 .% ما الطوائف20واحد كثير الحدو  يصل الذ 

 

 



سكانهاالطرود  مسك         Capturing Swarms having the Swarm وا 

ذ بطوناا بالعسرل والتسرتطيع اا تحرر  ونحلاا ال ياادم لا ال غاالذ مألالطرود عما ساا وممتعا وخاصة أا الطرود هادئة  مس أا 
واسرلوت بحير  ترندع طريقرة اإلسركاا دوا تاعراج  ، وعليه ففا النحال يفكر كيف يسكا الطرد وبأي صور,اللسعبطناا الذ السفل لغرض 

النحررل أو اإلضرررار بالملكررة، تا أول تدمررع للطرررد هررو مكرراا الطرررد الم عررذ ويكرروا عريبررا الررذ موعررع الخليررة الصررلية ويكتمررل التدمررع خررال 
فر  الخ رات فروث سرطع التربرة او يسركا م عترا  د عردا مرا يبقرذ اليروم الترال ، أا الطرر ساعة واحد,، ثم يبقذ كرلل  لعرد, سراعاذ عليلرة ونرادر 

م او حتررررذ فرررر  أعررررال  ال رررردار مثررررل ا رررردار  1.5-1الرض بارتفررررا   ععلررررذ اءصرررراا  ررررديراذ او اءصرررراا ا رررردار عريبرررره الررررذ سررررط
 الحكوميرةالبيروذ أو المبران   احرداليوكالبتوس فانا  دائما طرث لإلسركاا اال فر  الحراالذ الصرعبة مرثا فر  دخرول الطررد فر   رث دردراا 

ت، يوضرع أنبروت  رمعيةصندوث طرد فيه تطاريا فيارا عسرل و واخررل فارءرة  اساسراذ  يايأ لهتسكانه ار عتله تلا كاا  رسا حي   فيمكا
الخليرة  فتحرةالباسرتيع  علرذ  لألنروتالنحرل ثرم تثبرذ الناايرة الثانيرة  صرارفمرا يثبرذ ك تنيج ويثبذ علذ برات صرندوث 1باستيك  بقطر 

وال يسرمع لره برالخروج الطررد  النحرل يسرمع لره برالخروج والردخول الرذ صرندوثفت 58 ركل   التراب تدويف داخل هيكل الدسر  المستقر, ف 
لرث برات صرندوث غمرع الملكرة الملقحرة، ت صرندوث الطررد عد دخل داخل النحليوم فيكوا دميع  2منه، يوضع صندوث الطرد لمد, يوم الذ 

 الطرد وينقل الذ المنحل.

 

 ت : تسكاا طرد مودود ف  مكاا محير.58 كل                                   

 ما افضل الوسائل المستخدمة ف  معوم حاالذ اسكاا الطرود. Bait Hiveوما خال التدارت ف  السكاا ودد باا خلية الطعم 

 بعض الحاالت في مسط الطرود 

السرراكا علررذ الح ررائش وتوضررع بررات  ت مررا الطررردبررالقر  مخليررة الطعررة علررذ سررطع الرض. توضررع طرررود تسررتقرذ علررذ أع ررات طويلرر-1
 معرفة مائمة المكاات. لفياا  بعد ترساله الك افاذ او  يدخل اما بأا النحلبعد برهة ما ال دة الذ الطرد، وعد ندبالخلية عري

طراراذ  عد, االطاراذ الممتر توضع خلية الطعم ب 1.5-1علذ ءصا  در, علذ ارتفا  بيا  ساكاطرد -2 وه   عسل وحبروت اللقراح وار
ا بقرررو, فيسررقط الطررررد داخررل الصرررندوث ثررم يوضرررع الغطرررا  ضررررت الغصررهرررا او  فارءررةت اسرررفل ءصررا ال ررردر, الترر  تعلرررث باررا الطررررد، ثررم 

الطعرم  وثدوث فر  أول المرر حير  اليفرتع صرندل القليرل الرلي لرم يردخل بالصرنحرالصرندوث لرم يترر  عسرم مرا الن تالخارد  برفث وتسد برا



النارائ  وتفرتع برات صرندوث الطررد بعرد نصرف  مره ثانيه لك  اليخرج مناا اعداد ما النحرل، بعردها ينقرل الصرندوث الرذ المنحرل فر  مكانره
 ساعة تلذ ساعة ما الادو .

وضررع خليررة الطعررم اسررفل  األولىىى متررر، أي فرر  أعلررذ ال رردر, مثررل ا رردار اليوكررالبتوس، هنررا  طررريقتيا 6-3مسرر  طرررد علررذ ارتفررا  -3 
ال در, اليوكالبتوس، واا الغطا  الخارد  للصندوث موضوعا واا بات الصندوث مفتوحة. تتر  خلية المطعم لحريا وصرول الك رافاذ اليره 

وفر  تايئرة عمرود خ رت او عصرت  ثانيىةثم يبدأ النحل بالناول اليه وعد ال ينال الطرد ما اعلذ ال در, الذ خلية الطعرم لرلل  نتبرع طريقرة 
لررث فرر  ناايترره اطررار عسررل حيرر  يوضررع كررات لتعليررث االطررار ثررم يرفررع االطررار الررذ أا يكرروا مامسررة الطرررد فت رراهد عمتررر ي 6-4طويررل 

دعائث ينال الطار ويوضع ف  صندوث الطعم وتعاد العمليه باطار اخر واخرر الرذ اا ت راهد الملكرة  5-2الطرد يبدأ بالتعلث به وبعد مده 
اسرتخدام اطرار عسرل فر  كرل مرر, وهرا النحرل فر  خليرة الطررد وأءاعارا وأسرتعمال اطرار العسرل  لقذ علذ اطار ما االطاراذ ويمكاععد ت

مره ثانية وثالثة وهكلا الذ اا يدخل دميع النحل والملكة معام. ثم تسد فتحة خليرة الطعرم ثرم يرفرع الرذ المنحرل ويوضرع فر  مكانره النارائ  
 الطعم.خلية بعد نصف ساعة واحد,، يفتع بات 

كرم مرا المنحرل باررله  15 - 5المنحرل ود بعيرد, عرا المنحرل: عنررد السرما  عرا ودرود طررود فرر  منطقرة أنرذ فيارا تبعرد عررا مسر  طرر  -4
غ ة الوعررذ، لررلا يفضررل تايئررة كرريس فررار . وعرردم اضرراعburlapيد, صررلرر  وتايئررة خليررة الطعرم او محلرة لرريس لرردي  الوعررذ للررلهات تلررذ منالحا

 ذلررع ثرالدلدررل، لناررا خ ررية الملمررس وترر   وذ أودررولرريس مررا القمرراش القطنرر  او مررا ال انسرريج النررايلو  مررايسررتعمل لنقررل الرررا مصررنو  
 .بمتناول متر وه   2-0.5القريبة ما ارتفا   ءصااالساكنة علذ اال الطرود، يستعمل کپس الرا الفارغ باسكاا النحل

يفضرل عنرد النحرال فر  موسرم  االرض.حل سريع لمعوم الطرود الساكنة علذ ال دار او ال ديراذ او علذ الع ات علذ سطع  وهنا 
 .متر 1.5 رح الحقا وسلم بسيط يرفع الذ ت burlapداها, ومصيد,  الطعمالتطريد اا يضع خلية 

ة فر  احرد التدراويف او  رقوث او أحرد البنيرة او اسرفل الدسرور : عد يودرد طرردا او خليرة سراكنمحير, مس  خايا أو طرود ف  اماكا  -5
او فر  بعررض انابيررت المدرراري الفارءررة أا فرر  هررله الحالرة اليمكررا اخررل العسررل مررا هررله المرراكا لعردم الررتمكا مررا فررتع طريررث لخررل العسررل 

بارله المراكا، وحير  عمنرا بفسركاا طررد والنحل بتكسير وتعريض فتحة الدخول وهلا اليمكا، للل  يدت التفكيرر فر  كرل حالرة ودرود طررد 
بنرر  ع رره داخررل احررد فدررو, برريا عوالررت الكونكريررذ لدسررر صررغير للقطررار وكرراا فياررا انبرروت باسررتيك  مفترروح يوصررل الررذ فررراغ فرر  هيكررل 

 ت58الدسر وهلا الفراغ يسكا فيه النحل، للل  ما الصعت عمل اي     للدسر فالطريقة ه   كل  

ثرم يقررت صرندوث الطررد الرذ اا تلتصرث  و بتثبيذ صارف النحل علذ فتحره فر  وسرط أحرد دوانرت صرندوث الطرردنأت  بخلية الطعم ونقوم 
حل ما هلا المكاا، يثبذ صرندوث الطررد علرذ مسرند خ رب  او حديردي نالنبوت ما الخارج واليتر  مسافة لخروج الفتحة الطرد مع عطر ا

خررال صررارف النحررل ولكنرره اليسررتطيع اا يردررع الررذ خليترره فيبرردأ النحررل  رريئا او رصررف الحدررار وعنررد خررروج النحررل مررا الخليررة يمررر مررا 
اتسررتطيع اا تردررع الررذ فلمناليررة تخرررج لتررلهت لغرررض التبرررا ف رريئا بررالخروج مررا الخليررة والرردخول فرر  صررندوث الطرررد وحتررذ ال ررغاالذ ا

 الطرد.مكاناا الصل  للل  عد ندد الملكة نفساا مضطر, لتر  الخلية والدخول الذ صندوث 

وعند الك ف عا ودود الملكة يرفع صندوث الطرد وتغلث فتحة صرندوث الطررد بقطعرة خ رت مربعرة او يردخل سرل  م رب  لحريا الوصرول 
علرذ ملكرة وافررادا كثيرر, ولكرا لرم نحصرل علررذ  حصرلناتفرتع برات الخليرة، بارله الطريقرة  ثرمالرذ المنحرل، عنردها توضرع فر  المكراا النارائ  



اذ النحرل افر حير بقذ لصيد خلية أخرل أا بقری الطرد بالتغلية الصناعية اما عسل الخلية السابث فسوف ي ةدت تغليوعليه ي الخلية عسل
 الحمر ودود, ال مع وءيرها. بوركثير, مناا النمل والد

 

Colony Division تقسيم  الطوائف         

فررد وعليارا ملكرة واحرد, تنرتج  100000أا عملية التقسيم ه  لاياد, الطوائف وبالترال  ايراد, افرراد النحرل فبردل أا تكروا لردينا طائفرة مرا   
بيض، يمكرا تقسريم هرله الطائفرة الرذ ثاثرة أعسرام وكرل عسرم فيره ملكرة ديرد, فر  وضرع البريض أي تا ثرا  ملكراذ ينرتدا اكثرر افررادا مرا 

فررد  10000احوة عدم تقسيم الطوائف ب كل دائر، أي يدرت أا يحروي التقسريم الواحرد فر  موسرم الربيرع لريس اعرل مرا ملكة واحد, مع م
 ووروف بيئية وءلائية ديد, لك  تصبع طوائف عوية مقاومة لألمراض والفاذ ومنتدة لفراد كثير, اما فوائد تقسيم الطوائف كما يل : 

 اربة ف  العدد لك  ال تادم الطوائف القوية علذ الطوائفلمواانه عو, الطوائف ودعلاا متق -1

 .الضعيفة 

بدارد لايراد, افرراد الطوائرف عبرل موسرم  انتراج عسرل كثيرر فعليره أا يعمرل النحرالاياد, الفراد وخاصرة عبرل موسرم فريض العسرل. الا اراد -2
 سل وه  فتر, تنتاج العسل. عفيض ال

الطفررياذ اعررل مررا تلرر  الطوائررف لاذ  أثير الطفررياذ علياررا لا فرر  العرردد الكبيررر يكرروا تررأثيرايرراد, مقاومررة الطوائررف لتفرراذ وتدرراوا ترر-3
 .القليل العدد

الوعرذ باإلضرافة تلرذ فقرداا أءلرت الطررود  لمنع التطريد الطبيع  اللي يقوم به النحل دوا سيطر, النحرال وهرلا يضرعف الخايرا وياردر -4
 .بعيد, أو ويسكناا الهال  أو النحاليا ويصعت انتاا  الطرود منام ف  المنحل وخاصة تل  الت  تاادر لمسافاذ

ندرراح التقاسرريم، وبصررور, عامررة فررفا  اسررس الصررناعيةت الا تعتمررد علررذ الطرررود  يسررتطيع النحررال اا ينررتج اعررداد كثيررر, مررا التقاسرريم النادحررة
كثيرر, مغلقرة ومفتوحرة وعسرل وحبروت لقراح ونحرل  حضرنةتطرارت فيارا  ع رروالاذ طرابقيا  أي  ودود خايا عويرة هواساس نداح التقسيم 

 مرا هرله تقاسريمبصرور, كثيفرة علرذ درانب  اإلطرارت وت خرد  نحرل: هرو اإلطرار المتعلرث عليره النحرل تطرار  نحرل تطار 15-12كثير يعادل 
 ۔تقاسيم ما كل خلية وكما يل : 3-2الخلية بيا 

 راذت نويفة خالية ما العيوت.نختار طبقة تربية فارءة او صندوث طرد  سعة خمسية اطا -1

 .تطاريا عسل وحبوت اللقاح  التقسيميوضع ف  هلا   -2

مرع النحرل العرالث البروبررليس ت ما  مع مع حبوت اللقاح و  يوضع ايضا تطار حضنة مغلقة  حضنة مغطا, بغطا  مسام  يتكوا -3
 .به

 .الملك   نتج الغلاالنحل العالث به اللي يمع ت يوضع اطار حضنة مفتوحة  بيض او يرعاذ صغير,  -4
 .العسلفوث  اطاراذ نحل، وهو النحل العالث علذ الحضنة المفتوحة والمغلقة والخر 3-2نحل ما مدموعه  -5
 عرت الحضنة المغلقة.   مع عرص مع  او اطار  اساسيوضع  -6



مواصررفاذ ديررد,، يلصررث البيررذ الملكرر   نررادع ديررد مررا خايررا لاذ مواصررفاذ ديررد, أو ملكرة ملقحررة مررا خايررا لاذ ملكرر يوضرع بيررذ  -7
الناضرج فر  اعلرذ اطرار الحضرنة المفتوحرة، والا كانرذ ملكرة ملقحرة فتوضرع فر  عفرص بريا تطراري الحضرنة والعسرل لمرد, سراعاذ او ليروم 

 بعد أا يتطبع النحل علياا. واحد ويفرج عناا
 لاا. حياتوضع ءلاية دانبية لتغلية النحل الا كاا هنا   -8 

دخالارا بالتقسريم علمرا براا وعرذ ادررا  هلا الت     رتيت هو احسا طريقة إلنداح التقاسيم مع توفير الوعذ اللي يكوا بدلرت ملكرة ملقحرة وار
 .التقسيم له أثر كبير النداح

أا  طررارث، تسررتطاعوا حسررا للطالررتوداسررم العرراي فرر  بحرر  اطروحررة مادسررتير  العلرر وفرر  تدربررة ادراهررا حسررا طررارث وعبررد البرراع      
ثاثرة خرال موسرم  تقسريمتقسريما خرال العرام مرا خليرة واحرد, لاذ طرابقيا وللر  بفترراذ  20لاذ طابقيا ما معدلره  واحد, خليةينتدوا ما 

 الربيع، أا كل تقسيم يتحول الذ خلية بالتغلية الديد, خال الربيع والصيف والخريف.

 .ع والرابالثال  اا افضل التقاسيم ه  الت  تدري ف  ال ار 

 

 مراحل انتاج الطوائف الجيدة 

ذ المواصرررفاذ والحصرررول علررر النحرررلل يررردخل فررر  سلسرررلة تنتاديرررة مرررا الحلقررراذ المتتاليرررة لايررراد, أعرررداد النحرررل وايررراد, درررود, حرررالن اراا اكثررر
 .طوائفللاالعتصادية الديد, 

خليرة واا هنرا  واحرد, فقرط  50 انتخات الطوائف الديد, لاذ المواصفاذ االعتصادية الديد, مرا المنحرل، ولرو فرضرنا أا النحرال يملر  -1
ه  افضل الخايا مرا حير  المواصرفاذ االعتصرادية، فرفا عليره اا يغيرر الملكراذ لبقيرة الخايرا بملكراذ مخترار, مرا هرله الخليرة المنتخبرة، 

بقررا  لكررور الخليررة القياسررية علررذ أا يايررد عرردد لكورهررا، وللرر  بوضررع اساسرراذ  ررمعية خاصررة ويقرروم بقتررل الررلكو  ر فرر  دميررع بقيررة الخايررا وار
مرررا الخليرررة  ملقحرررةتلقررريع فررر  بدايرررة الربيرررع ويبررردأ بسرررحت الملكررراذ الملقحرررة القديمرررة وتبرررديلاا بملكرررة  نويررراذالرررلكور، ثرررم يقررروم بعمرررل  لنتررراج

يدابيررة الولررذ عررد نفررلذ، وسرروف ترتفررع نسرربة االنترراج بصررور, كبيررر, وعررد يحررد  أا بعررض الخايررا ءيررر المنتخبررة. وبررلل  تكرروا الخطررو, اال
التاليرة  فيمكا اعاد, االنتخات ف  نفس الموسرم او فر  السرنةو ، وال االذ هنا  ديناذ ءير ديد, للصفاذن طة بسبت انه االنتخات الول 

 واكثر ما مر, لك  نحصل علذ نقاو, دينية اكثر. 

 -:انتاج الملكاذ العلاری -2

بفحرص  وللر النحرال المبتردي  اا يعملارا  يسرتطيع، أي ملكرة 50اا هله المرحلة سالة التطبيث الا اريد عدد محدد ما الملكاذ التتداوا 
تتكروا عرددا أيام ما هله الحضنة، تبن  ال غاالذ البيوذ الملكيرة ف 3-1ر عمالخايا واختيار الحسا، وماحوة أا هنا  بيض ويرعاذ 

خرال  مرا الملكرة  طردل داخ ملك  ف  عفص ويوضع القفص بيذيختار مناا الكبر والحسا بالموار ثم يوضع كل الملكيةو  ما البيوذ
 االعفاص.ما  العلارلالملكاذ لحيا خروج الملكاذ  بن أو ف  



 تلقيع الملكاذ العلارل بلكور ديد, -3

نتراج لكرور عنرد وضرع هله الخطو, مامة للحصول علذ النسل ا    لديد، حي  تختار الخلية لاذ المواصفاذ االعتصاد والسرلوكية الديرد, وار
اساساذ  معية خاصرة لتربيرة الرلكور او االحتفراو برلكور الخليرة فقرط، وعترل دميرع لكرور الطوائرف الخررل او تلقريع الملكراذ العرلارل فر  

عليارا فترتلقع بارله  لالتلقيع وتروا  الملكراذ العرلار  نوياذطقة العال، وتوضع مناطث معاولة، حي  تدلت الخلية الديد, مع لكورها تلذ من
 اللكور الديد, فيحصل النحال علذ ملكاذ ملقحة ديد, الم والت.

ا لرررم تتررروفر فيلدرررأ الرررذ  15-10المنررراطث المعاولرررة فررر  المنررراطث التررر  تبعرررد عرررا المناحرررل الخررررل بمسرررافة     كرررم مرررا دميرررع الداررراذ وار
 الواحاذ.

بأفضررل طرررث تربيررة الملكرراذ،  لفيدررت اكثررار انترراج الملكرراذ العررلار الا اراد النحررال االعتمرراد علررذ الملكرراذ الملقحررة فرر  عمررل التقاسرريم    
، ميللرر، دولترلکيرا، هروبكنا،  والر  وويستطيع المبتدي  او النحال أا يختار الطريقة الت  يستطيع القيرام بارا وهر  كمرا لكرنرا طررث  سرم 

 .نايكوذتأبستار، دنتر، 

 



 المحاضرة الثامنة
 

 Honey bee Extraction Tools                  :العسلأدوات فرز 
 - :وهي الناتج العسلمختلفة إلزالة النحل من أقراص  فرازات هناك طرقلقبل فرز العسل با

 Shaking and Brushingهز اإلطار واستخدام فرشاة النحل  1
موجودة على اإلطارات فيمكن رفع اإلطار وتنظيفه من النحل العاالق باه في حالة وجود أعداد قليلة من النحل    

هاز اإلطاار برفاق ولايو بألاوة كن زلاك يازعج النحال  أوطارات العسل إللفرشاة، ثم عزله في صندوق العزل بواسطة ا
 .تنظيف اإلطار من اكفراد الألليلة الباقية بالفرشاة وقد يؤدي إلى كسر اإلطار، ثم يجري

 Escape Boardل حالن صارفام آلة . استخد2 
فاي صااندوق التربيااة  الااداخليوضااع الءطااا يفااي فتحاة الءطاااا الااداخلي للنحال و  صااارف النحال كمااا أسالفنا يوضاع

ولكناه   يساتطيع الرجاو .  التربياةإلاى صاندوق  العاسالةلة ثم الءطاا الخاارجي، ينازل النحال مان سقها توضع العاو وف
فااي صااندوق التربيااة ماان الصااعود إلااى اكعلااى، تطبااق هااز  الطريألااة عصاارا وفااي  الموجااودكاازلك   يسااتطيع النحاال 

 .إلى غرفة الفرز وهو خالي من النحل الصباح التالى يؤخز صندوق العسل
 Acid boardاستخدام اكلواح الحامضية  -3 

 او % 50Carbolic acid بونياكوهي لوحة خشابية مبطناة بألطعاة قماان قطناي فاي الءالاب تبلال بحاام  الكار 
فيعماال  العاسالةهااز  اللوحاة علاى صاندوق  توضاعلنحال، ل طاردتاان مادتاان وهمااا Propinonican hydrideبماادة 

 بعادل حاي صاندوق التربياة، و عناد نازول النونزولاه إلاى اكسافل فا النحال مان العاسالةبخار المواد الطاردة على طرد 
 ياؤديزلك  كنلية خفي ال الحامضيةر من ترك اللوحة ويجب الحز اللوحة الحامضيةوترفع  العاسلةمدة قصيرة ترفع 

قد تهرب الطائفة من فترة طويلة, و  مضيإ  بعد  الطبيعيةرجوعها الى الحالة  عدمالخلية و  عملفي  باضطرا الى
 الخلية . 

 
 
 -أدوات فرز العسل من الخاليا الحديثة: 

 (69شكل ) Uncapping Knife الألشطسكين  -1
إلزالاة اكغطياة  ط. تساتخدم ساكاكين الألشا من الجانبين ولها مألاب دةمن السكاكين و هي حا نوا  عديدةوهناك أ
 على أنوا : هيمن اقراص العسل قبل وضعها في الفرازات و  الشمعية
 .نسخار أو   تحإعتيادي تسخن إما بالماا ال طفش سكين -1
 .ط بخارية تسخن بالبخارشسكين ق -2
 سكين قشط كهربائية.  -3



 سكين قشط آلية  -4
، السداساية، قبل فرز العسال هنااك عادة طارق لألشاط العياون شط اغطية العيون السداسية القراص العسلق طرق

 -وهي قشط يدوي وقشط إلي وكما يلي :
 طريألة الألشط اليدوي -1

( يمسااك اإلطااار باليااد اليساار  ماان أحاااد 72اماال لألاارص العساال علااى منضاادة الألشااط، شااكل )حيوضااع اإلطااار ال
جوانبه وتألشط العيون السداسية بسكين الألشاط بالياد اليمناي بحركاة مان اكسافل إلاى اكعلاى، تألشاط العياون السداساية 

برميل العسل المصنو  من اكلمنياوم أو الحدياد الازي   يصادا او  على أفاة من السلك المشبك الزي   يصدفي مص
 در كبير من اكلمنيوم. ق

 (72ط شكل )شمنضدة الأل
إلساناد الألاارص عليهااا ءطااى بساالك تركاب فوقااه شاريحة خشاابية وق خشابي يألساام إلاى قساامين، احادهما موهاي صااند

أثناا الأليام بعملية الألشاط، أماا الألسام ا خار فيجهاز لوضاع اكقاراص المألشاوطة، وقاد يساتعان بمصافاة كبيارة أو بسالة 
 توضع فوق البرميل أو الألدر.

 
 
 -ا لي:ط شطريألة الأل -2
 كالمان  حااد ساكين ,اماا بسساتخدام هتياهتألوم بعملية الألشاط لططاار مان جوتعتمد هز  الطريألة على آلة كهربائية  
 .السداسية لءر  تهيئتها للفرزاستعمال فرشاة معدنية تكسر العيون  او، جانب

 
 Extractors                                         الفرازات

 (.73شكل ) يدةو كبر الشركات المالكة لمناحل عدأ المناحلوحسب سعة  فرازاتللتوجد عدة تصاميم 



 
فراز  -تكهربائيا،  ريدا إطارات ثالثة حجم فراز ۔ا، بفراز حجم ثالثة اطارات يدار يدوي - . أات حسب األحجام ز راف(: أنواع من ال73شكل )

 إطار يدار كهربائيا، وهناك أحجام اکبر 54فراز حجم  - كهربانيا، ث إطار بدار 16حجم 
 
ل، توضااع فااي الفااراز، وبواسااطة سااشااوطة العيااون السداسااية كقااراص العوأساااو عملهااا هااو وضااع اإلطااارات مأل 

لكااال ات دقيألاااة أو أكثااار، وتعااااد الكااارة ز رافااامااان اإلطاااارات تبألاااي اإلطاااارات فاااي العملياااة الطااارد المركااازي يخااار  العسااال 
طة العيون السداسية للجهة الثانية )في قسام الفارازات( الصاءيرة الحجام وهنااك فارازات مختلفاة الحجام و اإلطارات المألش

 -والعمل وكما يلي:
وهاو يفارز مان التكسار لة )قفص( تحافظ علاى الألارص سات يدار يدويا أو كهربائيا، وله إطار  3 سعةفراز  -1

 العسل من جهة واحدة ثم يأللب اإلطار وتفرز الجهة الثانية.
الجهاة  تفارزمان التكسار إطارات يادار يادويا أو كهربائياا ولاه سالة )قفاص( يحماي الألارص  4، 3عة سراز ف -2

 .ة الثانيةهاكولى ثم يأللب وتفرز الج
اطارات شعاعي ,أي توضاع ا طاارات فاي امااكن بصاورة شاعاعية ,ولكال اطاار مكاان لاه فاي  8فراز سعة  -3

طة تدوير ماطور كهربائي او يدوي و تحتا  ا طاارات لأللبهاا كنهاا الفراز ويفرز العسل منها من الجهتين ,تدار بواس
 تفرز العسل من الجهتين مرة واحدة .

أطار , كلها تعتمد على الوضع الشعاعي لألطاار وأنهاا تادار كهربائيااف ويفارز العسال   12,16فرازات سعة  -4
 وموضوعة في سالل. من الجهتين في ان واحد

( , ويفاارز العساال ماان الجهتااين ولكنهااا 73وهااي شااعاعية وتاادار كهربائياااف شااكل) 72و 32,54سااعة  فاارازات -5
غير موضوعة في سالل. وقد تختلف سعة الفرازات بسختالف الشركات وكميات العسل التي تنتج في المناحال داخال 

 الشركة سنوياف.
 
 لستصفية الع   

 ۔ل بالطريألتين التاليتين:سوصفي الع



 (74شكل ) Honey Strainerمصافي العسل  -1
ن صافي( لتصفية العسل مان الشامع وحباوب اللألااح وبعا  الشاوائب اكخار  مامعدة أنوا  من المناخل )ال هناك

 .صءيرة تهااقطع اكخشاب الصءيرة وتكون فتح

 
 
 Filtering for Honeyمرشحات العسل  - 2

 درجاات، توضاع مختلفاة تصال ثالثاةحجمية  ترات( ودي بدرجاتفلات )الحالعسل المصفی سابألا في المرش حپرش
عزل الشاوائب الدقيألاة واهمهاا حباوب اللألااح نات وتحل في المرشسويسكب الع أدصعلى فتحة برميل معدني الزي   ي

 العسل من اسفل البرميل من خالل )الصنبور( فتحاتها دقيألة جدا. اكخر . يجمعوالشوائب الصءيرة 
 
 

 بعد الفرز ادوات التعبئة
 حفظ العسل قبل الشحن كغرا  التصدير. خزانات  -1
 Ripening Honey Tankيج العسل ضخزانات ثن -2

( وهااي اسااطوانات أو برامياال معدنيااة ماان المعاادن الاازي   يصاادأ 75وهااي مجهاازة بصاانبور كبياار خاااص. شااكل )
لها مصاافاة أخاار  زات ثألاااوب باوناااد ماازودة بمصاافاة زات ثألااوب واساااعة و أسااف 150-80سااعتها مختلفااة تتااراوح بااين 

لتنأليااة العساال ماان فتااات الشاامع، ويتاارك العساال فااي المنضااج  الموسااليناصااءر، وقااد يضاااف أساافلها قطعااة ماان قمااان 
من مصادر مختلفة وأوقات جني مختلفاة وتعطاي عملياة الادمج رائحاة وقاوام الألادم أيام لكي يندمج العسل  3-2لمدة 

ل فاي سافألاعات الهواا تزهب ثم يهياس الع طفو على سطح المنضج، وكزلكب الصءيرة تئإن الشوا .موحد وبلون واحد
 كءم. 200-25اواني التصدير أو التسويق والتي يتراوح حجمها بين 



 
 

لتسااهيل عمليااة التنأليااة ويفضاال  م37ºإزا كاناات درجااة الحاارارة منخفضااة فيفضاال رفااع درجااة الحاارارة إلااى أكثاار ماان 
كااللون والطعام، فااللون يكاون داكان والطعام يكاون  تتءيرل سصفات الع سل أكثر من زلك كن بع عدم تسخين الع

 اقل جودة
 

 ( 76: شكل ) التعبئةاوعية 

المساتهلكين، فهاي  ساب أمزجاة ورغبااتحأو الشاركات أو فاي البلادان المتألدماة  حالأوعية التعبئة باين المنا تختلف
لتاار،  2لتاار،  1.5، ,نصااف لتاارغاارام إلااى ربااع لتاار  25غاازاا المسااافرين فااي الطااائرات  عبااواتبااين عبااوات  تتااراوح

 .توضع في قناني بالستيكية أو زجاجية ولها أشكال والوان مختلف

 



 
 

 Comb honey and Honey Sections       لسل وقطاعات العسأقراص الع
يرغااب العساال الاازي   يتبلاار )يتبلااور( كاازلك ماان أقااراص عساال فاااتح اللااون كن المسااتهلك   تصاانع ماان اقااراص

بالكااارتون مااع  ويعبااس(، حيااي يألطااع الااى مربعااات أو مسااتطيالت 56و  العساال الءااامق اللااون شااكل ) العساال المتبلااور
 الشفاف. السليفونواجهة من 

 كبياراف  ناه  يفارزفاي الادول المتألدماة وهاو ياوفر جهادا له النحالاة والمساتهلكين ن الألطاعات الزي يرغبو  عسلأما 
نمااا يرفاع ماان الخالياا وتفاارد قطاعاتهاا إلااى أقسااامها وتوضاع فااي عباوات  قويااة لهااا  بالسااتيكية او كارتونياةباالفرازات، وان

 ۔اعلىسعر ب واجهة أمامية شفافة، ومن مزايا عسلها وجود فيتامين )أ( أكثر وتبا 
 

 البلديةفرز العسل من الخاليا 
و غالباا توجاد فاي  الشامعية قاراصن الجهة الخلفية، ثم تستخر  اكتدخن الخاليا البلدية تدخينا شديدا بعد فتحها م

 الشاامعية صاكقااراإلااى اكمااام علااى  عساال وياازهباكخياارة زات ال اصوعنااد التاادخين يتاارك النحاال اكقاار  مااؤخرة الخليااة،
وباستعمال فرشاة النحل تام توضاع فاي إنااا كبيار  مع التدخينكخر زات الحضنة، تستخر  أقراص العسل الواحد تلو ا

 لألدور اكخر .لم يءلق الألدر وهكزا ث اكقراص فيه ا توضعاا( أو قدر ألمنيوم كبير له غطا)سطل له غط
 

 ل من الخاليا البلديةسكيف يصفى الع
أو  الءطااااا كءااام لاااه غطااااا خاااارجي محكااام، يرفاااع  200-80يؤخاااز بصااافيحة كبيااارة أو برميااال ساااعة باااين  -1

اكبار  حجماهلون )الحديد الزي   يصدأ( المدعومة بإطاار معادني ءك من الحديد المك المشبلوتوضع مصفاة من الس
مااع تكساايرها بسااكينة الألشااط ماان فتحااة البرمياال لكااي تسااتند عليااه المصاافاة، ثاام نضااع قطااع اقااراص العساال شاايئا فشاايئا 

 ل في المصفاة.سمن العل إلى اكسفل ويبألى الشمع وقليل جداسيسيل العف
ل تألتال ساالع الموجاودة فاي    م كن اكنزيمات  60يوضع العسل في حمام مائي   تزيد درجة حرارته عن  -2 
فإن الشمع المنصهر ينفصل عن د انصهار الشمع كليا على هز  الدرجة عم، وبعد مدة من الزمن اي ب70-65على 

 .العسل ويطفو فوق العسل
ب السااعة المطلوبااة، أمااا ساحات(، ثاام يعباس فااي قناااني زجاجيااة حثام يصاافي العساال بالمناخال وبااالفلترات )المرشاا    

الشمع فيتكون من طبألاة طافياة، ترفاع هاز  الطبألاة وتوضاع فاي حماام ماائي أو فاي حاو    تزياد درجاة حرارتاه عان 
خصااائص الشاامع تاازال، ثاام يباارد ويجمااع الشاامع ماارة ثانيااة خااالي ماان العساال وتعماال منااه اكقااراص  م كن بعاا 90°

 .الشمعية
 كما يمكن إعادة التنظيف لمرة ثالثة واستعمال الفلترات أيضا مع الألاصر لاللوان. 

 



 للهواة والمبتدئين العسلفرز  
Honey Extraction for Beginners and Hobbyists 

 ول، ولاايسااالع هاااز فاارزأدوات الفاارز الباهظااة الااثمن مثاال جان هااز  المجموعااة لاايو لااديها المبااالل الكافيااة لشااراا 
 ل.سمنطأليا من لديه خلية إلى ثالثة خاليا يشتري فراز ع

 
 لذلك فهناك طريقتين للفرز:

 الفرز عند بع  اكصحاب من النحالة بسن يسخز العسل ويفرز  هناك.-1
 غرفاة  ومان الخالياا وجلبهاا إلاى البيات أو فاي  النحالل من سالع إطارات ويتم زلك بعزل دار فرز العسل في -2

أو فاي قادر كبيار،  بمصافاة كبيارة ل ثام يصافىسا  اكقاراص ويناز  منهاا الشامع والعتكسار هاز ثمتنتشر رائحة العسل، 
 .فاةصويبألى الشمع في اكعلى داخل الم ينزل العسل إلى اكسفل

 فينازل ,  صءيرة أو قطعاة مان قماان الملمال هفتحات مشبك سلكالعسل بجعله يمر من خالل  ية ثم يعاد تصف   
 .العسل بسقل نسبة من الشوائب ويعبس بألناني حسب الحاجة

م ثام يبارد فيرتفاع الشامع فاوق المااا °90ويجمع الشمع ويصفي ايضاا حياي يوضاع ماع المااا ويساخن المااا الاى  
 يستعمل مرة ثانية لعمل اكساسات الشمعيةعلى شكل قرص كبير ثأليل يؤخز و 

على هواة مربي النحل الزين يربون الخاليا في حدائق بيوتهم أن   ينسوا جيرانهم المالصألين لهم ولو بكيلوغرام و 
 واحد من العسل!!! 

 
  -العسل:القطاعات وأقراص  عمل

 وهي:تختلف أشكال الألطاعات حسب الطلب بسحجام مختلفة  

  

اكساو لألقراص رقيق وابي  اللون ونأليا. وتفصل الألطاعاات عان بعضاها بواساطة شارائح خشابية  يكون شمع  
رقيألة تكون أحجاما أو أشكا  مختلفة، مثل المربع والمستطيل والدائري، إن عرضها في علبة كارتونياة أو بالساتيكية 

 .يعطي منظرا جزابا
 بداياة موسام فاي  يرة لكي ينجز العمل جيدا وخاصة فيالألطاعات يحتا  إلى خاليا قوية زات أفراد كث ان عسل

وهكازا إلاى أن  اقاراص اخار ل فيجب مراقبة الخاليا ورفع اكقاراص المنجازة ووضاعها جانباا. يوضاع فاي مكانهاا سالع
 .يكتمل ختم العسل ثم يوضع صندوق عاسلة أخر  وهكزا

يفضاال أن  فااال تنااتج عسااالف كااامالف يمااأل كاال العيااون السداسااية فااي الألطاعااات لاازلك أمااا إزا كاناات الخاليااا ضااعيفة 
فسااوف  حاادي التبلااورتخاازن العااامالت فااي غرفااه دافئااة لمنااع التبلاار، فإن العساال المفااروز بااالفرازات.يحااول إنتاجهااا إلااى 



 قبال دودة الشامع،تهااجم مان مخزوناة فساوف  الشامعيةوبماا إن اكقاراص  ويتلف ويصابح اقال جاودة , يتخمر العسل 
 أسابيع لحين تسويألها. 3-2كل  ل بالمواد الكيميائيةسمن دودة الشمع وتبخير أقراص الع لزلك يجب حمايتها

مساتطيالت بتألطيعهاا الاى ال حات(، حياي يألاوم النالل الصءيرة )عاساسصناديق العل في سالع أقراصتنتج       
العياون السداساية التاي  لكاي ينازل العسال مانسااعات  6-4أو مربعات وتألطيع على سلك مشبك وتتارك لفتارة طويلاة 

تمزقاات أثناااا تألطيااع اكقااراص الشاامعية ثاام بعاادها تعبااا فااي علااب كارتونيااة معدنيااة مزينااة بمناااظر وألااوان جزابااة وعااادة 
 لءر  عر  كل الألرص الجميل المنظر. فالشفا السيلوفين مكشوفاف ولكن يوضع عليهيترك وجه العيون السداسية 

 
 -ز:ملحقة مساعدة لعمليات الفر  أدوات

 كءم 200برميل خزن العسل معة  -1
 .لسالعلتفرغ يتكون من اسطوانة متينة من المعدن الزي   يصدا وله غطاا محكم وحنفية خاصة 

 Filling and Dosing Machineل اكوتوماتيكية سئة العبعتآل  -2
 (.77آلة التعبئة الكهربائية اكوتوماتيكية شکل ) تحوي طاولتين وسلك جرار لتنظيم مرور العبوات أسفل

 
 
 ب(.  78شكل ) Honey Refractometorآلة قياو نسبة السكريات  -3
 (178شكل ) Hydrometorألة لألياو نسبة الرطوبة  -4

 
  Honey Stirring and Mixingآلة تحريك وخلط العسل  -5



 لعسااكة لءاار  الوصااول إلااى لااون نهااائي لتألااوم بمااز  العساال المنااتج ماان مناحاال متعااددة العائاادة للشاار  هااز  ا لااة
 .ت التسويألية اكخر والصفا
 Honey Centrifugesمصفاة عسل تعتمد على الطرد المركزي  -6

 .الثأليلةفتعزل الشمع والشوائب اكخر  مثل حبوب اللألاح واكجسام زي تعتمد هز  المصفاة على الطرد المرك
 والصفازي  
الشاوائب الكبيارة وفاي  ل، تجمع في الءرباال اكعلاىسعلى فتحة البراميل ويصب فيه الع غربال مزدو  يوضع -7

 الءربال الثاني الشوائب الصءيرة. 
مرشااحات  ثاااليوهناااك مرشااحات مختلفااة اكحجااام لترشاايح العساال ماان الشااوائب الدقيألااة وقااد تكااون زات اثنااان أو 

 تخدم بعد عملية التصفية بالمناخل السابألة الزكر.)فلترات(. تس
 



 
  piary locations مواقع المناحل

ا نجاح المنحل أو فشله من األمور المهمة جدا حيث يعتمد عليه حلمن إلنشاءإن اختيار موقع 
تبار له لذلك يجب أن تؤخذ بعين االعوقته وجهده وما يهدركمن  الكافيةالخبرة  ديهومن ليس ل

 ( 88، 87، 86شكل ) دحل جينالجيدة التالية إلنشاء م الصفات
,  هر السنةرة ونباتات مختلفة مزهرة اغلب اشة ذات أشجار وشجيرات صغيقأن تكون المنط  -أ

وان  ء, والصيف والخريف وقليال في الشتافي الفصول األربعة الربيع  هارا  از  حلدائما يجد الن
في بداية الموسم في بداية الربيع مثل أزهار الحمضيات  التزهيرمصادر مبكرة في  تتواجد

ذات األوراق المتساقطة كذلك أزهار األدغال، كما يجد في  ونباتاتالنواة الحجرية  ذاتوالفواكه 
أزهار النبات األخرى من الخيار, الطماطة, الرقي )البطيخ( والبطيخ )الشمام(  الربيع فصل

 .الشمس وزهرةالسنة مثل الجت والبرسيم والذرة  اشهرمزهرة اغلب  ونباتاتوالجزر 

 

| 



 
خاليا،  5-3عدد قليل من الخاليا، و عادة بين يفضل البدء بأنشاء منحل جديد بتربية  -ب

 تكون طرود )تقاسيم( تشترى من مناحل معروفة خالية من األمراض واآلفات. ويفضل أن
 في العمل في نهاية الشتاء لشراء خالبا و بداية الربيع لشراء الطرود. وقت البدء -ت
يجب معرفة أن البيئة ليست ذات رطوبة عالية وضل كثيف مثل بساتين الحمضيات مع  -ث 

النخيل وكثرة السواقي فيها و إنما تكون اماكن المناحل اقل رطوبة واقل كثافة وخاصة النباتات 
 الخضرة . الدائمة

 ل خالي من اعشاش النمل وخاصة النمل الكبير الحجم و هو مفترس للنحل. نحكون المأن ي -ج
أن يكون المنحل بعيدا عن المناطق السكنية الن القرب للمناطق السكنية يؤثر على  -ح

 عدم إمكانية التوسع وزيادة خاليا المنحل. الساكنين وكذلك
كيميائية لمكافحة اآلفات ويمكن أن يستخدم خدم المبيدات الستأن ينشا المنحل في منطقة ال ت -خ

أو يستخدمون المبيدات السامة مع مواد طاردة للنحل على أن  للنحلالسامة  غيرالمبيدات 
ذا تعذر ذلك يمكن التعاون مع الم 3-1مفعولها السام( خالل  تتدهور )ينتهي زارعين ايام فقط, وا 

ومنها  عن فترة رش المبيدات ومعرفة المبيدات لكي ياخذ االحتياطات الالزمة  بأن يبلغوا النحال
  يوم، أو نقلها إلى مكان آخر لحين إنتهاء سمية المبيدات في 2-1لمدة غلق ابواب الخاليا 

 باستخدام المبيدات عندها يفضل عدم إنشاء المنحل في هذه المنطقة الحقل واذا اصر المزارعين 
ية الخاليا من ماحضية المنحل خالية من األدغال واألعشاب والشجيرات ألجل د. أن تكون ار 

 .الحريق وخاصة في الصيف خطر
والمنتجات  ذ. أن يكون المنحل قريب لطرق المواصالت لتسهل عملية نقل العسل والخاليا  

ذا كان النحال يتبع طريقة النحالة المرتحلةالمختلفة   Migratoryلغرض التسويق, وا 

beekeeping   فيصبح من الضروري أن تكون أماكن التنقل قريبة للشوارع الجيدة . 
 وكذلك تكون بمثابة أن يكون المنحل محاطا بأشجار ظلية في الصيف لتجنب حرارة الشمس -ر

 مصدات رياح مثال اليوكالبتوس وأشجار الحمضيات. 
تهيئه  وكثافة النباتات ومقدار ما ز. المسافة بين منحل وأخر, يعتمد تحديد المسافة على أنواع

 هذه 



النباتات من الرحيق وحبوب اللقاح وكذلك على عدد الخاليا في المنحل الذي سوف ينشأ وكذلك 
كثافة النحل في المناحل المجاورة, وبصورة عامة يفضل أن تكون المسافة بين منحل وآخر  نع
 خلية في السنة األولى 200-50ويفضل أن تكون أعداد الخاليا في المنحل بين  مک 3-6
س. يسيج المنحل خوفا من الحيوانات المهاجمة مثل حيوان الغريري شكل )الغريري( في  

 الوسطى الذي يهاجم المناحل في بساتين الفرات قرب الرمادي ومشروع المسيب الكبير المنطقة
-1 وآخر صف كل وبين طويلة صفوف 4-2 بين عديدة صفوف هيئة على الخاليا ترتيب ۔ش 

 م. 1-0.5 م وبين كل خلية وأخرى 1.5
وهناك رغبة في زيادة العدد إضعاف عند ذلك  50وعندما تصل عدد الخاليا في المنحل  -ص

م تحتوي على غرف عديدة  150-50بناية بسيطة بعيدة عن المنحل بمساحة تبني  وجب أن
 الحقا بإسهاب. وسوف تذكر 

 متر 500 قطر بنصف حولها ما مزروعة غير فارغة مساحة في المنحل يوضع ال ان ۔ض
لبرودة الجو )الحرارة الجو( وشتاء )المسافة غير مالئمة لطيران النحل صيفا  هذه إن حيث

وتيارات الرياح( هذا يؤثر على سروح النحل وقد شاهدت مثل ذلك في احد المناحل وقال لي 
فيها المنحل وان النحل يستطيع السروح صاحبه ليس لدي مزرعة ولكن هذه األرض )البور( اقيم 

متر من المنحل ويمكن  500-50إلى أبعد من ذلك. هذا صحيح ولكن أفضل سروح له بمسافة 
% من خالياه  70متر ويكون اقل سروحا ونتيجة لذلك فقد مات أكثر من  1000أن يصل الى 

 وشرع بسرعة إلنقاذ ما تبقى من الطوائف ونقل المنحل إلى مكان جيد.
 

 

 Apiaryالمنحل 

تختلف غايات إنشاء المناحل, منها لألغراض العلمية والتجارب العلمية التطبيقية منها للتسلية 
ومنها لإلنتاج والحصول على األرباح، فإذا كان الغرض علمي أو للتسلية فان موقع المنحل ال 

تجاري الغرض منه ينظر له بان يكون مثاليا أو متوسط الجودة، ولكن عند إنشاء منحل واسع 
الحصول على األرباح عند ذلك وجب اختيار الموقع الجيد، وهناك طريقتين إلنشاء المناحل في 

 المناطق الزراعية وهي:
  Planting for Honeybeeالزراعة للنحل  -1
 Honeybee for Plantsالنحل للزراعة  -2



 ال  د أن يجعل من منحله منحلمنحل يريإذا كان صاحب ا في الحالة األولى )الزراعة للنحل(,
ومنه متوارثة بين أجيال العائلة فعليه أن يقوم بزراعة أفضل أنواع النباتات  دائميا  إنتاجيا جيدا 
وطول فترة التزهير وكمية الرحيق وحبوب اللقاح. وهذا يحتاج إلى جهد ازهارها  من حيث كثرة

 . هذه اإلمكاناتمثالي للحصول على
سابقا  بمحاصيل  أي إن المنحل بنشا في ارض مزروعة )النحل للزراعة(،اما الطريقة الثانية 

ئم هذا في التزهير ومنها غير جيدة، وعلى هذا األساس يحدد عدد الخاليا التي تال منها جيدة
نما يعتمد على النباتات المزروعة، وهناك طريقة النحالة الموقع أي ان النحال المرتحلة  ال يزرع وا 

Migratory beekeeping  برنامج ثابتة  الى حيث يقوم النحال بنقل خالياه سنويا حسب
من النحالين بعقود مصدقة. إذ يقوم النحال بنقل خالياه من منطقة الحقول التي تؤجر الخاليا 

عسل، المناطق الجيدة للحصول على إنتاج اعلى من ال في اخرى حسب مواسم التزهير  إلى
إلى الشمال في موقعين او ثالثة مثل سهول  الوسطى ينقلون خالياهم وكان النحالة في المنطقة 

. من سهول الشمال ثم يرجعوا  هول راوندوز في اربيل وغيرهاكويسنجق في السليمانية وس
 .خالياهم إلى مكان المنحل األصلى

 إن سر النجاح في تربية النحل يكمن في هذه المفردات:
 2الموقع  -الموقع  -. الموقع 1
 النحل الجيد  -النحل الجيد  -2
 النحال الجيد -3

 

 أعمال النحال خالل أشهر السنة

Beekeeper Work during the Months of the Year 

 ة يستطيع تختلف سعة العمل ونوعيته من منحل إلى آخر ومن نحال إلى آخر وبصورة عام  
ذا تضاعف العدد فيحتاج إلى مساعد 50النحال الواحد أن يتولى رعاية  معه  خلية لوحده، وا 

اشهر اعتبارا من شهر التهيئة للموسم وهو شهر كانون الثاني )يناير( إلى شهر آب  خالل ستة
موسم فرز العسل. علما بأنه يتدرب لمدة سنة على األقل في إدارة الخاليا  سطس( وهو)اغ

يضاعف العدد، وفي ما يلي جدوال بأهم األعمال التي يجب أن يقوم قبل ان  تياجاتها احومعرفة 
 نة :سالر هبها النحال خالل اش

 شهر كانون الثاني )يناير(: -1



 لتفادي الرطوبة الزائدةيشتد البرد في هذا الشهر تراقب الخاليا لمعرفة نشاطها ووضعها العام 
ذا كان المنحل موضوعا   في بستان كثيفداخل الخاليا أو في المنحل بسبب األمطار الغزيرة، وا 

 صابة بمرضاألشجار وكثيرة السواقي فهذا يدفع حتما إلى زيادة الرطوبة داخل الخاليا والى اال
 ضعل و النوزيميا والتعفن ونمو الفطريات داخل الخلية على جدران الخلية واإلطارات، لذلك يفض

 فتحة تهوية صغيرة في الغطاء الخارجي للخاليا.
 يةر النحل في هذا الشهر ويصعب على النحال أن يفحص خالياه, يفضل فحص الخلكو يت

 يفحص مرة,فحص نظري في األيام الدافئة المشمسة والهادئة الرياح وينجز الفحص بسرعة 
عيا وال تحتاج الخلية إلى معالجة أو اثنتين خالل فصل الشتاء. يتأكد من وجود النحل طبي واحدة

 .ما
تجري االستعدادات للموسم القادم وهي تهيئة اإلطارات القديمة وتنظيفها وتعقيمها، بالماء الحار 

 .اهودق اإلطارات الجديدة وتسليكها ووضع األساسات الشمعية في او بالمعقمات الكيميائية 
 شرائهاأو .الفارغة ودق الطبقات الجديدة بصورة جيدة  تنظيف طبقات التربية والتهوية والعاسالت

 جاهزة, تعقم كل أدوات النحالة بضمنها الغذايات.
 شباط )فبراير(: -2

التأكد من ,تهيئة طبقات التربية والطبقات اإلضافية والعاسالت واإلطارات واألساسات الشمعية 
دق اإلطارات بصورة صحيحة, حيث شاهدنا بعض النحالين يدق اإلطار من كل جهة بمسمار 
واحد وهذا خطا كبير وحتما يؤدي إلى خلع اإلطار وتكسير إطارات العسل بسهولة لعدم متانة 
الدق, إن دق اإلطارات يكون باربع مسامير في كل جانب، في كل جانب مسمارين تدقان 

ومسمارين يدقان على جانبي اإلطار ثم الجهة الثانية وأما  , لألطار من االعلى ئيسيبالجسر الر 
 .مسمارا 12بمسمارين ومجموع المسامير لكل إطار دق كل زاوية تفالزوايا السفلية لإلطار 

 ری فحص الخلية جزئي في اواخر هذا الشهر و يقوم النحال بإضافة إطارات األقراصيج
األساسات الشمعية إن لم تتوفر األولى وتضاف اساسات شمعية قرب اطارات الشمعية  او 

 أطار لكل خلية.  2العسل وحبوب اللقاح. تضاف اإلطارات بمعدل  وقرب القديمة الحضنة
 شهر آذار )مارس(: -3

جديدة بجانب الحضنة، وترفع إطارات العسل في طبقة العاسلة فوق  يقوم النحال بإضافة إطارات
يضع بينها إطارات األساسات الشمعية الجديدة، إن حاجة الخلية الفعلية ن الحضنة، و كام

إطارات  3-2لإلطارات االضافية تبدأ في نهاية شهر آذار )مارس( وعلى النحال أن يبقي دائما 
ن منع في الخلية  إضافية فارغة لكي ال يزدحم النحل والحضنة عندما يقوم النحل بالتطريد وا 



إذا لم تعالج بصورة جيدة. يزداد في هذا الشهر نشاط الملكة في  خاسرةو  التطريد عملية متعبة
وضع البيض ويزداد سروح الشغاالت فال بد من إجراء الفحص الجزئي أو الكلي لكي يسيطر 

ال يسمح بتكوين البيوت الملكية بل يجب أن يهدمها إن الحظها خالل و  النحال على تطور الخلية
مكافحة الفاروا قبل موسم فيض العسل الذي يبدا في منتصف , الفحص, توفير مياه نقية للشرب 

 شهر نيسان. 
 نيسان )أبريل(: -4

البيض تستمر حاجة الخاليا لإلطارات الجديدة ويزداد نشاط النحل ويزداد نشاط الملكة في وضع 
 .وذلك لمالئمة الظروف الجوية وتوفر مصادر الرحيق وحبوب اللقاح

 شهر مايس )مايو(: -5 
يعتبر هذا الشهر مثالي لنشاط النحل في األعمال, ونشاط الملكة في وضع البيض والذي يصل 

 إلى قمته وذلك لمالئمة الظروف الجوية وتوفر مصادر الرحيق وحبوب اللقاح.
هدم البيوت الملكية وسوف ينتهي موسم فيض العسل في نهاية هذا الشهر أي إن موسم فيض 
العسل يبدا في نهاية األسبوع األول من شهر نيسان ويمتد إلى نهاية األسبوع األخير من شهر 

 أسابيع. 8-6مايس أي الفترة تصل بين 
سب الظروف الجوية فيها إن بداية ونهاية موسم فيض العسل تختلف من منطقة إلى أخرى وح

ووجود النباتات المزهرة فمثال يبدا موسم فيض العسل في الجنوب قبل الوسط وفي الوسط قبل 
ينتبه النحال الى رفع إطارات العسل الى االعلى في العاسلة  الشمال وقد يكون الفارق إسبوعين.

مة أي التترك الخاليا بدون وتبديلها بإطارات جديدة فحص الخلية اسبوعيأ لمدها باإلطارات الالز 
  األساسات الشمعية لكي التندفع الى التطريد.

 شهر حزيران )يونيو(:  -6
بعض  جات الحرارةيقل نشاط الملكة في وضع البيض ويقل نشاط الشغاالت بسبب ارتفاع در 

 األزهار.
يجري الفحص في  في شهر ايلول, يجري فرز العسل غير الناضج في الخاليا للفرزة الثانية

بسبب إطالة  إلحداث السرقة  حص , تجنبا  ى قبل الظهيرة وهو وقت مالئم للفالصباح الباكر إل
اطارات  عزل النحل عن مدة الفحص أثناء عملية الفرز، كما يجب إتباع الطريقة الصحيحة في
النحل،  خاصة بعيدا  عن العسل بواسطة الغطاء الداخلي وصارف النحل. يجري الفرز في غرف

 نحل الى غرفةيوضع السلك المشبك على جميع الشبابيك ويحكم غلق األبواب لكي ال يدخل ال
الفرز ويهجم النحل وال يستطيع بعدها النحال أن يمنع النحل من الدخول تكون غرفة الفرز فيها 



داد الربيعية وتشاهد أعيبدأ هالك الشغاالت ، زم لتسهيل عملية الفر °30-25رة من درجة الحرا
 .  من النحل الميت أمام باب الخلية كثيرة
 تموز )يوليو(: -7

 يقل هالك الشغاالت التي عملت في نهاية الربيع.
فقط  ساعة3-2يمكن مكافحة الفاروا بعد الفرز مباشرة ويجري الفحص في الصباح الباكر ولمدة 

ومالحظة عدم وجود دودة الشمع، حيث تتكاثر بصورة كبيرة وخاصة في بداية الصف يجب 
 ب إتباعفحص الخاليا فحصا جزئيا للتأكد من خلو الخلية من دودة الشمع وان وجدت، فيج

 منهااإلجراءات الخاصة بمكافحتها من أهمها رفع اإلطارات المصابة ومعالجتها، أي فرز العسل 
ستخالص الشمع من اإلطارات وذلك بغمرها في قدر ماء مغلي ووضع اإلطارات والقيام با
المصابة به فسوف ينصهر الشمع في الماء الساخن وتجري هذه العملية أوال بأول وال  المفروزة

نما تعالج بهذه الطريقة خالل يوم او يومين  كتتر  اإلطارات المصابة في المنحل أو في المخزن وا 
، فيمكن تجميد اإلطارات المفرزة فتموت جميع ادوار وأطوار حشرة دودة الشمع بإستخدام التجميد

من بيض, يرقة, عذراء, حشرة كاملة ويمكن بعدها االستفادة من الشمع بالطريقة السابقة علما بان 
 .م تموت جميع ادوار وأطوار الحشرة25وضع اإلطارات في المجمدة لمدة يوم واحد على 

 شهر آب )أغسطس(: -8

 مكافحة اآلفات الفاروا ودودة الشمع، مالحظة ماء الشرب للخاليا  عملياتتستمر 
 الخاليا المصابة بالفاروا او بدودة الشمع لكي تستعيد الخاليا نشاطها، تستعمل التغذية الصناعة

 المنحل بكامله وان يحاول النحال أن يساوي في قوة الخاليا كي ال ويفضل عند التغذية أن يغذی
 .السرقة ث التحد 

 .مشاهدة الخاليا نظريا قبل الظهيرة 
 شهر أيلول )سبتمبر (: -9

بقاء غذاء كافي للنحل للشتاء القادم، تجري االستعدادات تجري الفرزة  الثانية في نهاية الشهر وا 
 يمكن تغذية النحل بالمحلول السكري بعد الفرزلتشتية النحل. 

 تشرين األول )أكتوبر(: -10
في هذا الشهر حيث ترفع اإلطارات الفائضة عن الحاجة وترفع طبقة تجري إجراءات التشتية 

نحاول أن نضع أعداد النحل في طبقة واحدة، يوضع الغطاء الداخلى ثم ،  والعاسلة التهوية
 بإحكام. الخارجي



 تشرين الثاني )نوفمبر(: -11 
 األمامية منها إلى أشعة الشمس، يفضل وضعإلى األمام وتعريض الواجهة تقديم الخاليا خطوة 

فوق طبقة الخلية ثم وضع الغطاء الخارجي عليه. إن هذا يوفر الدفء  الجوتقطعة من كيس 
حرارة وال يقتل النحل عند وضع قطعة الكيس عليه, ألنه غير ثقيل فتنتقل النحالت  واليسربأكثر 

ه فقد يقتل عدد من النحل وال يضمن سد من كان آخر. أما استخدام الغطاء الداخلي لوحدبسرعة 
 صحيحة بصورة خلية والخارجية غير معمولةيا بصورة جيدة وخاصة إذا كانت األغطية الداالخال

كامال للتأكد من سالمتها من األمراض واآلفات ومعرفة نشاط الملكة وما  الخاليا فحصا  فحص 
ذا كان هناك نقص فيجب إكماله في حاجتها وهل الغذاء متوفر من العسل وحبوب اللقاح, هي  وا 

تدمج الخاليا الضعيفة مع بعض او مع الخاليا القوية. تغذي الخاليا في بداية  ,هذا الشهر
 الشهر وتقطع التغذية الحقا.

 كانون األول )ديسمبر(: -12 
يقل نشاط النحل والملكة بشكل كبير لبرودة الجو ويالحظ التكور في أواخر هذا الشهر . يكون 

لفحص نظري للخاليا مع مالحظة حركة النحل في األيام الدافئة المشمسة الهادئة الرياح مرة ا
 واحدة في هذا الشهر.

 

Wintering                                                   التشتية  

 الضروري الحفاظ على النحل خالل فصل الشتاء وخاصة في المناطق الباردة. حيث إن ان من 
طيع أن يسرح في األيام الباردة وال يستطيع أن يتبرز عدا في بعض األيام المشمسة، النحل اليست

اجراءات  الرياح واألمطار الغزيرة كلها عوامل مؤثرة على حياة الطوائف لذلك يجب إتباع شدةأن 
 .عديدة إلنجاح تشتية النحل

 .-ويمكن تقسيم اإلجراءات إلى:
   wintering Works by Beesاإلجراءات التي يقوم بها نحل العسل نفسه  -أ

لعدم طرد الذكور من الخاليا ألنها تستهلك غذاء، والغذاء محدود في فصل الشتاء  -1
 على ما جمع وخزن من غذاء في الربيع والخريف. السروح واالعتماد

الخلية وغالبا وتضييق باب  سد الفتحات الموجودة في الخلية بواسطة مادة البروبولس -2
 قبل حلول الشتاء.. و يقوم به النحل



قرب الحضنة ( فنجد إن النحل يتكور في داخل الخلية حول الملكة Clustersالتعنقد ) -3
الحضنة والملكة ونفسه من البرد الشديد، تصبح درجة حرارة العنقود في  لكي يحمي

م وخارج الخلية  8الخلية تصل م وفي  15حافة العنقود تصل  م وعلى . 36-35داخله 
 .م  5-1تكون بين 

 يقوم النحل وسط العنقود بحركة نهاية البطن سريعا ليرفع درجة الحرارة، كذلك نجد ها - 4
بطون العنقود حركة دخول شغاالت إلى داخل العنقود وخروج أخرى بالتدافع لذلك نجد ال      
 بين داخل وخارج العنقود.الخارج والرؤوس إلى الداخل وحركة مستمرة الى 
 
  wintering Works by Beekeeper 1اجراءات التشتية التي يقوم بها النحال  -ب
أو أمراض التعفن واآلفات مثل الفارا  النوزيمياإن تكون الخاليا خالية من األمراض مثل  -1

Varroa  .وحلم القصبات الهوائيةcarapis .A. 

إطارات عسل لكل عشرة  6 – 5العسل وحبوب اللقاح اي بين إن يتوفر الغذاء الكامل من  -2
 نحل إطارات

ملكة فتية بياضة وان تحوي الطائفة على عدد كاف من الشغاالت، أن تحوي الطائفة على -3
ذلك برفع طبقة التهوية ووضع األلواح الخشبية القاطعة إذا كان و حجم هواء الخاليا تصغير 

 .ال يغطي اإلطارات مجموع النحل
 الفارغة من العسل او الحضنة ويقلص عددها حسب عدد األفراد وقد تصبح ترفع اإلطاراتلذلك 

 اطارات في طبقة التربية، يوضع اللوح الخشبي بعد اإلطار السابع  ة أو سبعةتس
تكون باب الخلية في الجانب اآلخر مع اإلطارات األخرى وليس العكس الن ان أن يراعى 

 ويموتيغلق على النحل  العكس
الكبيرة منها واهمها هو الغطاء الخارجي او الداخلي غير الجيد سد الفتحات وخاصة  -4

بعضها على بعض، أو على أعلى الخلية ويفضل بهذه الحالة وضع ينطبق تماما الصنع الذي ال
ضع فوق الغطاء الداخلي أو فوق اإلطارات ثم يوضع الغطاء تو  الجوت قطعة من أكياس

كانت تتارجح فيجب تبديلها بأخرى جيدة ال تترك  فإذاقاعدة الخلية  مشاهدةالخارجي عليه كذلك 
 .فراغ بين القاعدة وطبقة التربية

 قاعدة الخلية والغطاء الداخلي على المقياس الشتوي.  تحويل  -5

 الخلية على المقياس الشتوي او تصغيرها إذا كانت باب ثابتة عريضةوضع باب  -6



لمنع دخول مياه األمطار إلى داخل  15 – 10إلى األمام قليال بزاوية  ميل الخاليا -7
 زيادة رطوبة الخلية الخلية وهذا يمنع

فيكون جانب الباب مكانا مشمسا  مواجهة اشعة الشمسوضع باب الخاليا في مواجهة   -8
 ويدفأ الخلية أيضا. النحل قليال كدافئا بحر 

تغطية الخاليا بورق مشمع اسود اللون ضد الماء أو ورق التار" )القير( وتعبئة  يمكن -9
 .الفراغ بين الورق والخلية بالتبن

الخاليا الضعيفة لبعض او دمجها مع الخاليا القوية قبل حلول الشتاء دمج  -10
بقاء الملكة الجيدة منها.  وا 

األرضية على توضع الخاليا على حامل الخلية وذلك لمنع تأثير الرطوبة   -11
 قاعدة الخلية

وضع الخاليا في أماكن بعيدة عن تيارات الهواء الباردة أو وضع مصدات   -12
تكون أشجار عالية تتوزع حول ارض المنحل أثناء إنشاء المنحل أو  رياح ويفضل أن

وضع النحل في المنطقة التي تكثر منها هذه األشجار على أن يكون هناك مجال 
 نسبيا. الخاليا لغرض تدفئتهالوصول أشعة الشمس إلى 

وضع الحماية الالزمة من حيوان الغريري أو الدببة إن وجدت أو القوارض   -13
 والسحالي وغيرها.

 جوذلك للتخلص مناء المشمسة والهادئة الرياح يخر نجد أحيانا إن النحل خالل بعض ايام الشت
االفراد  البراز الذي يجمعه وقد يكرر ذلك اسبوعيا او اكثر من ذلك، وكذلك يرمي األوساخ أو

 الخلية ويبعدها عن الخلية.  في الميتة 

 كن شغاالت الفصلنية في أجسامها إال قليال جدا وللوحظ ان شغاالت الربيع لم تشاهد اجسام ده
,وخاصة عند الطاقة شتاء لتحرير تفاد منه الخريفي يجمعن الدهن بكميات كبيرة في بطونهم ويس

العناقيد إذا ال يمكنهم من الخروج من العنقود والذهاب إلى إطارات العسل للتغذي لذلك  تكوين
 الدهنية في بطنها لتحرير الطاقة  تستخدم االجسام هافان

لذلك فأنها . زن الدهون قبل حلول فصل الخريف ألنها ال تخإن شغاالت الربيع تموت جميعا 
 تموت قبل موسم الشتاء.

 
 



 وضع الخاليا البيولوجي والغذائي قبل التشتية وبعد التشتية -ت
 وضع الخاليا قبل التشتية:

 أن تكون في الخاليا ملكة نشطة بياضة -1
إطارات من  7-5إطار أو  20إطار من أصل  15-10أن يكون فيها نحل بحجم  -2  

 إطارات.10اصل
 ثالثة إطارات حضنة. أن يكون في الخلية-3
 كغم عسل(. 29باوند عسل ) 60فيها  -4 
 انج من حبوب اللقاح. 500أن تحوي الخلية  -5 
 وضع الخاليا بعد التشتية في بداية الربيع: 
أن تكون الملكة منتجة من ساللة جيدة وصغيرة السن وان لم تتوفر فيها هذه الشروط يجب  -1

 بيع من ساللة جيدة.أن تبدل بأخرى ملقحة في بداية الر 
 باوند( نحل.  10-7إطار نحل ) 20-15أن يتوفر فيها  -2
 إطار حضنة لكل األعمار. 12-8أن يتوفر فيها  -3
 باوند من العسل االحتياطي. 20أن يتوفر فيها  -4
 انج من حبوب اللقاح. 100أن تحوي حبوب لقاح  -5 
األمطار و التشتية الخارجية في المناطق التي تكون فيها الرطوبة متوسطة والرياح غير شديدة  إن 

عن  معتدلة والبرودة غير قاسية فان التشتية الخارجية تكون ناجحة وذلك إلبعاد الخسائر الناجمة
 .التشتية في السراديب

 Indoor Cellar Wintering (                  التشتية الداخلية في القبو )السرداب -ث
( تجنبا للبرودة العالية Cellarيضع بعض النحالة خالياهم في داخل األرض أو القبو )سرداب 

والثلج والرياح الشتوية ويقوم بهذه الطريقة هم النحالة في المناطق الباردة مثل شمال أمريكا 
 . وأجزاء كبيرة من كندا

أي  غير نشطا   ئا  ة حرارة يضمن أن يكون النحل هادوفي درج  تماما ا  أن يكون القبو مظلم    
 م .15º-10 بين
 
 



 
 : ان هناك مشاكل في تشتية النحل في القبو وهي

 متى يوضع النحل في القبو, هل يوضع بصورة مبكرة أو متأخرة من فصل الشتاء -1
خراج  -2  من القبو. 2coيتطلب تجديد الهواء )التهوية( بإبعاد الرطوبة الزائدة داخل القبو وا 

خراجها منه بعد التشتية  ون تهيئة الخاليا ونقلها إلى القبهناك صعوبة في العمل م -3 وا 
 عمال وجهدا كبيرا وهذا يتطلب

قد تزداد الرطوبة داخل الخاليا وهذا يدفع لإلصابة باألمراض ونمو الفطريات داخل  -4
 الخاليا. 

أن يتبرز في األيام المشمسة إن حجز النحل في السرداب لمدة طويلة حيث ال يستطيع  -5
 وجوده في السرداب فقد يؤدي إلى اإلصابة باإلسهال. شتاء بسبب

 والرطوبة عن طريق تجديد الهواء.  2coهناك بحوث في مجال السيطرة على 
 
 Wintering Materials for Hives             مواد تشتية الخاليا -ج

 :استخدمت مواد كثيرة لغرض التشتية وهي

 استخدمت الستايروفورم كمادة عازلة حرارية توضع على جدران الخلية وقاعدة الخلية وغطاء -1
سم وكان جيدا في الحفاظ على النحل من الظروف القاسية  5-4الخلية الخارجي وكان سمكه 

 .شتاء

يحيط بجسم غ يمكن أن تستخدم خاليا ذات جدران مضاعفة بينها قش أو عازل او هواء فار  -2
 والقادة والغطاء الخارجي وهذا النوع مكلف ويستخدم في انجلترا في بعض الخاليا  يةالخل
الشمال استخدام أكياس الجوت بوضعها فوق الغطاء الداخلي في المنطقة الوسطى أما في -3

الخاليا وتغطى أيضا بأكياس الجوت ثم يضاف فوق الخاليا  فترصف بالقش وخاصة قش نبات
 الرز. وجدرانها بالقش وخاصة

حكم في يوضع حول قاعدة الخلية ويمكن التورق القطران، بهذه الطريقة يعمل إطار خشبي  -4 
 في اال المادة العازلة عن طريق التحكم في عرض هذا اإلطار بعد ذلك يثبت ورق القطرانكمية 
زلة  الخشبي بالمسامير ثم تحشى المساحة الموجودة بين الورق وجدران الخلية بمادة عاطار 

 ويطوي الورق حول الخلية



 يسع الصندوق  الصناديق الشتوية ، تعمل صناديق كبيرة من الخشب أو الحديد مع الخشب -5 
ق في مكان لعدة سنوات، توضع قاعدة الصندو  الواحد خليتين أو أربعة أو أكثر ويمكن استخدامها

خلية  وتعمل أمام مدخل ال جيد في المنحل لغرض التشتية ثم ترتب الخاليا على قاعدة الصندوق
بين خاصة في الصندوق لدخول النحل وتوضع مادة عازلة في الفراغ بين الصندوق و  فتحة 

 جدران الخاليا.
 علية ويمكن التحكم في كمية

 استعمال الكارتون السميك والستايروفورم سمك انج حول الخلية. -6
 

 



 اآلفات الحشرية على الحشرات الكاملة للنحل وما تحويه خلية النحل. /11-3

      Wax Mothsالشمع  عثثأ/  -11-3

 عثة الشمع تتغذى على العسل وحبوب اللقاح والشمع، هناك نوعين من عثة الشمع المدمرة للخاليا وهي:

Greater Wax Moth- Galleria mellonella – عثة الشمع الكبرى 

Lesson Wax Moth- Achroia grisella- رىعثة الشمع الصغ 

لخاليا ث في اوقد وجدت حتى في اقوى الخاليا ولكن النحل عندما يشعر بها يحملها خارج الخلية، نجد هذا الع

ي فمحمية الضعيفة وكذلك في األقراص الشمعية في المخازن وتعتبر من اهم اآلفات على األقراص الشمعية غير ال

 طق الحارة.المنا

 G.mellonellaة الكبرى  العث

ى في عسل حتتنتشر هذه العثة في جميع انحاء العالم وتوجد يرقات وعذارى هذه العثة في جميع خاليا نحل ال

 قراص العثةان الخاليا الضعيفة تهاجم بسرعة وتنتهي بسرعة ايضاً. ان التجميد أل Apis Dorsataالشرسة منها مثل 

م من شمعية وقسراص اليكون قاتل لجميع اطوارها ولكن الدفء ينشطها فهي تعيش في االبنية المدفئة. والتي توجد فيها االق

ية جداً اثرها عالسبة تكنة المدفئة الخاصة، وان الناس يستغلون يرقات العثة كطعم لصيد السمك لذلك يأووها لديهم في االبني

 (1977 -بيضة. )خلف 1800-400حيث ان االنثى الواحدة تضع بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودة الشمع على هيكل الخاليا )الخشب( -يرقات عثة الشمع , ج -اضرار عثة الشمع على االقراص الشمعية , ب -(: أ102شكل )



    Achroia grisella  عثة الشمع الصغرى

% من وزن العثة الكبيرة. وعندما يصيبان الشمع االثنان معاً فان 20-15تكون صغيرة الحجم يتراوح وزنها بين 

 يرقات العثة الكبيرة دائماً تـأكل يرقات العثة الصغرى وان األخيرة الصغيرة ال تستمر بالوجود معها بل تؤكل.

 ( A. mellifera- A. florae- A. dorsata- A. ceranaتهاجم أنواع النحل المختلفة ) العثان 

(Ruttener- 1987  ،Singh-  1962) 

 طبيعة الضرر:

عثة الشمع من اكبر اآلفات خطراً على خاليا النحل، ألنها تخرب االقراص الشمعية حيث تتغذى على الشمع  تعتبر

والحضنة وحبوب اللقاح. وتسبب اضراراً بالغة فيها حتى هيكل الخاليا )الخشب( التي تتعذر عليه دودة الشمع، فيصيبه 

جميع مناطق تربية النحل في العالم. وتعتبر عائقاً كبيراً في  الضرر ايضاً بسبب حفر الخشب الجزئي. تنتشر هذه اآلفة في

عمليات انتاج العسل وصعوبة كبيرة في مكافحة هذه اآلفة بصورة كاملة ألنها موجودة في البيئة بأعداد كبيرة. وخاصة 

 الخاليا البلدية.

لشمالية وفي المناطق ( بأنها منتشرة في مختلف مناطق العراق وخاصة في المنطقة ا1977 -وقد ذكر )خلف

 % في الخاليا الحديثة.23% في الخاليا البلدية و45البلدية، وقد تصل نسبة االصابة الى 

 Description of the Insectوصف الحشرة    

سم ولونها رمادي غامق مع وجود بقع سوداء اللون على  1.8 – 1.5يبلغ طول فراشة دودة الشمع الكبرى بين 

 ت لون ابيض مصفر.اجنحتها الخلفية ذا

سم ولونها ابيض عند الفقس وتصبح رمادية عند البلوغ، لون رأس اليرقة بين  3اليرقة طولها عند تمام نضجها 

 قهوائي الى اسود وجسمها املس شمعي لها ثالثة ازواج من االرجل الصدرية وخمسة ازواج من االرجل البطنية الكاذبة.

 (1977 -دورة الحياة: )خلف

االنثى وبعد يومين او ثالثة ايام من خروجها من دور العذراء ثم يبدأ بوضع البيض في داخل الخاليا تتلقح 

 الضعيفة او في مخازن االقراص المخزونة او في الشقوق الموجودة بجدران الخلية.

الخلية بيضة، وهذا السبب الذي يؤدي الى تدمير  1800-400تضع االنثى عدداً كبيراً من البيض يتراوح بين 

بالكامل عند عدم فحص الخلية بشكل دوري حيث ان هذا العدد الهائل من البيض ينتج اعداداً كبيرة من اليرقات الضخمة، 

يوماً، أي ان بقاء عدد  70-37م وتتراوح مدة الطور اليرقي بين  27-23ايام في درجة حرارة  8-5حيث يتم الفقس بين 

من حشرة انثى بيضها يؤدي الى اتالف حقيقي للخلية وخاصة اذا وضعت اكثر هائل لمدة طويلة على شكل يرقات نهمة 

داخل الخلية فتكون االعداد مضاعفة لذلك يجب فحص الخلية بشكل دوري، وكذلك القيام بأعمال الوقاية والمكافحة لهذه 

 الحشرة حيث في اشهر الصيف تتفاقم االصابة وكذلك خاليا كثيرة.

 



 Damage of Wormsضرر اليرقات   

تتغذى اليرقات على الشمع وخاصة الشمع القديم وكذلك على الحضنة  وحبوب اللقاح واثناء تغذيتها تبني انفاقاً 

طويلة داخل الشمع وتفرز خيوط حريرية ألبعاد النحل من الوصول اليها ورفعها خارج الخلية. او تلسع من قبل النحل 

ارات مع بعض بالخيوط الحريرية علماً ان برازها االسود اللون ينتشر وتنتقل اليرقات من اطار الى اخر ملصقة االط

بشكل كبير في االطارات المصابة وتخرج من الخلية المصابة رائحة كريهة، وقسم من الطوائف تهجر الخلية واذا بقيت 

 ية ويهلك جميع افرادها.الملكة فتجدها منزوية في االطار الخالي من التلوث مع عدد من النحل المرافق لها فتضمحل الخل

   Control of Wax Wormsطرق مقاومة ديدان الشمع    

 اجراء الفحص الدوري للخاليا وخاصة في فصل الصيف ومعالجة االطارات المصابة بسرعة. -1

 عدم ترك اجزاء من الشمع مرماة في ارض المنحل لكي ال تكون عرضة لإلصابة، ومنها تبدأ االصابة. -2

 قوية وذلك بضمها لبعض وتغذيتها جيداً.جعل جميع الخاليا  -3

سد جميع الفتحات الصغيرة في هيكا الخلية وعدم ترك فراغ بين الغطاء الخارجي او الداخلي مع الخلية الن ذلك يسمح  -4

 للفراشات من الدخول ووضع البيض.

 تصغير باب الدخول للخلية وحسب قوة الخلية. -5

 الخلية وخاصة االقراص القديمة.عدم ترك اقراص شمعية غير مستعملة داخل  -6

 استعمال الشمع الفاتح اللون. -7

صنع خاليا النحل من خشب جيد وليس ضم قطع خشبية لبعض لتكوين جدران الخلية او قاعدتها لذلك يفضل ان يكون  -8

و قطعة واحدة من الخشب وال توجد فيها شقوق فيها وذلك لمنع دخول حشرات غريبة اكل جدار للخلية او قاعدتها ل

 التيارات الهوائية.

 استخدام المصائد الضوئية ليالً لقتل هذه الفراشة. -9

 المكافحة:

او يمكن  Bacillus thuringiensisمكافحة الحشرة داخل الخلية هو باستعمال مبيدات حيوية مثل مادة السرتان 

وهناك احد الفايروسات المؤثرة على  Apanteles galleriaeتطوير تربية احد الدبابير المتطفلة على يرقات العثة وهو 

تهاجم دودة الشمع ولكن كل هذه السبل لم تفلح طريقة  Nosema galleriaeاليرقات، كما ان وحيدة الخلية النوزيميا 

 ناجحة في مكافحة اآلفة داخل الخاليا وتترك للبحوث القادمة.

 مكافحة الحشرة خارج الخلية:

ن االقراص الشمعية الفارغة بعد فرز العسل منها وهذه حتماً تصاب بدودة بعد فرز العسل تتكون اعداد كبيرة م

او  Paradichlorobenzenالشمع لذلك فأمثل طريقة هو استخدام المواد الكيميائية القاتلة مثل مادة بارادايكلوروبنزين  

ه سام جداً لإلنسان وافضل باستخدام الكبريت حيث يحرق، او يمكن استخدام المثل برومايد في غرفة تبخير خاصة ألن

طريقة في متناول النحال هو استخدام الكبريت وذلك بحرقه بعد ان تنظم طبقات التربية الموجود بها األقراص الشمعية 

تنظم على شكل عامود وتسد الفتحات بين الطبقات بشريط الصق ومن األسفل يوضع مجال إلدخال الكبريت في الطبقة 

 تحترق تدريجياً في االعمدة ويمكن إعادة تبخير مرتين او اكثر كل شهر. السفلى وتترك المادة وهي



وتستعمل مواد أخرى مثل رابع كلوريد الكاربون او الكلوربكرين او كبريتيد الكاربون او أقراص الفوستوكسين 

االسود اللون،  حديدي او غرفة اعتيادية مطلية جدرانها بالفلنكوت Chamberكما يمكن استخدام غرف التبخير سواء 

 ساعات، فهذه المادة تقتل اطوار الحشرة جميعها حتى البيض. 6-3يستخدم بروميد المثيل لهذه الطريقة لمجة 

 

 Red Hornetب/ الدبور االحمر )الزنبور االحمر(      -11-3

Vespa orientalis 

Vesipidae : Hymenoptera 

 يعتبر من اشد اآلفات فتكاً بالنحل في العراق.

 

 (: الدبور االحمر103شكل )

 الوصف:

خطوط صفراء على البطن ولون االجنحة مشوب بصفرة والرأس  سم لونها احمر مع وجود 3-2.5حشرة طولها بين 

 . اصفر اللون

 Nature of Damageطبيعة الضرر 

عداد كبيرة على خاليا النحل وتقنص النحل وهو في باب الخلية او وهو طائر قرب الخلية، واغلب تهجم الدبابير بإ

االحيان يستطيع الدبور ان يناور الشغاالت الحارسة وقليالً يفشل بذلك فيلسع ويموت او يقنص النحل وهو طائر في الحقول 

ول الدخول للتغذي على الحضنة والعسل كما يلقط الملكة عند معه للرحيق وحبوب اللقاح كما يهاجم الخاليا الضعيفة ويحا

نها اكثر بروتين من غيرها. ان الهجوم على النحل امام باب الخلية والطيران في مقدمة الخلية يمنع النحل من ألويفترسها 

 السروح في الحقول وبالتالي يضعف النحل ويقل انتاجه من العسل.



اخر شهر نيسان )ابريل( وينتهي في اواخر شهر تشرين الثاني )نوفمبر( ان بداية ظهور الدبابير يكون بين او

 واقصى عدد له في آب )اغسطس(.

 Life Cycleدورة الحياة 

يبدأ تكوين العش من الملكة الملقحة في العام الماضي وفي بداية الربيع تبني كل ملكة عشاً منفرداً بين االحجار او 

-ل عش من اقراص تبنى من الطين والقش ولعاب الدبور االحمر )عبد الجليل شقوق االبنية او في االرض، يتألف ك

1997.) 

وتبني العيون السداسية الواسعة على جهة واحدة فقط وتكون فتحاتها متجهة نحو االسفل ويبني قرص جديد تحت 

للدبور بوضع البيض في  القرص القديم وتربط االقراص بأعمدة من نفس مادة البناء التي ذكرت، وتقوم الملكة الملقحة

القرص االول الذي بنته في العيون المركزية ويلصق البيض بماجة صمغية ويفقس عن يرقات صغيرة تقوم الملكة بجلب 

الغذاء الى هذه اليرقات، وبعد اكتمال نموها تنسج اليرقات شرنقة قبل تحولها الى عذراء وتسد العين السداسية بغطاء 

يوم تخرج الحشرات الكاملة وجميعها شغاالت عقيمة. تقوم هذه  45-30عذراء، وبعد فترة  حريري سميك ثم تتحول الى

والتفتيش عن الغذاء لتغذية اليرقات التي تفقس من بيض الملكة التي تتفرغ لوضع البيض فقط، الشغاالت بتوسيع البناء 

االفراد تدريجياً من شهر آب )اغسطس( الى  ومن اعمال الشغاالت هو اقتناص النحل وجلبها الى الحضنة للتغذية، وتزداد

شهر تشرين االول )نوفمبر( بعدها تبدأ الملكة بإنتاج الذكور واناث خصبة وبعد منتصف ايلول )سبتمبر( حيث تبدأ التزاوج 

هر كانون وتنتج من االناث الملقحات ملكات ملقحة جديدة تظهر في الربيع التالي اما بقية االفراد فتموت جميعاً في اواخر ش

 االول )ديسمبر( وتبقى فقط الملكات الملقحة.

 

 Controlطرق المكافحة 

 قتل الملكات اثناء اول سروحها في الحقول واي اماكن اخرى. -1

 تصغير باب خلية النحل لمنع الدبور من الدخول الى داخل الخلية. -2

 (.104وضع مصائد الدبور. شكل ) -3

 البحث عن اعشاش الدبابير وقتلها مساًء بأحد المواد الكيميائية: ديازرينيون، سفن، اكروسايد او حرق الكبريت. -4

 أ،ب(، توصف الحقاً. 104نصب المصائد الطعمية مثل مصيدة عبد الباقي لصيد الدبابير الحمر وغيرها. شكل) -5

 حمر وقتل افراد العش جميعاً.استخدام الكبسول المنقول الحامل للمبيد الى اعشاش الدبور اال -6

 



 .Merops spطائر ابي الخضير  – Birdsالطيور  /ج -11-3

لم تكن في بعض االماكن من العالم الطيور ضارة للنحل حيث وجد ان في المناطق المطرية او االستوائية هناك 

غذاء كافي للطيور فيكون تأثيرها على النحل قليل. ولكن في االماكن شبه الصحراوية وقليلة الماء والعشب تكثر اماكن 

اق من الطيور هو طائر ابي الخضير الذي يأتي بإعداد كبيرة من تعشعش الطيور المفترسة للنحل. ان اهم مشكلة في العر

الشرق ويسكن من بداية الشهر الرابع ويبقى الى نهاية الشهر العاشر حيث يتكاثر ويرجع الى موطنه االصلي لذلك في فترة 

صلية لهم. والحقيقة يمكن التكاثر يحتاج الى غذاء له ولصغاره الى ان يكبروا ثم ترجع االباء مع االبناء الى المناطق اال

العراق لطائر ابي الخضير مسكنه االصلي. حيث يتكاثر به ثم يذهب الى مناطق اخرى، لذلك يجب تهيئة النحل اعتبار 

وتقويته قبل الشهر الرابع ليواجه الطائر بقوة، وعالوة على ذلك يجب وضع مصائد للطائر او وضع مدافع صوتية لطرد 

 ضربات صوتية مستمرة او صيده باألسلحة الخاصة لصيد الطيور.الطائر او تسجيل صوتي ب

 

 (: طائر ابي الخضير107شكل )

 انواع طائر ابي الخضير:

 (.1987 -)عبد اللطيف  Merops apiasterابي الخضير العراقي  -1

 . Merops superciliosusابي الخضير االوربي  -2

 ابي الخضير الهندي.        -3

 ابي الخضير االيراني. -4

طائر ابي الخضير جميل المنظر لونه اخضر ورقبته صفراء اللون ومنقاره طويل وجسمه رفيع وذيله طويل  ان

 ويمتاز بالطيران السريع وقوة المناورة عند اللحاق بالنحل الطائر والتقاطه بسهولة وهو طائر.

ن اهم اآلفات على النحل اثناء الموجودة في افريقيا واسيا ويعتبران م Indicatorوالجنس االخر  Meropsان الجنس 

( هو الذي يقود الناس الى Indicator( اوضح ان النوع )الطائر الدليل Root- 2007سروحه او خروجه من الخلية واما )

اماكن الخاليا عن طريق الطيران القريب لألشخاص وزيادة شدة الزقزقة والطيران باتجاه موقع العسل. وعند الوصول الى 

 الشخاص يأخذ العسل فيتوقف الطائر عن الزقزقة وينتظر ذهاب االشخاص ليأخذ حصته من العسل.الموقع يبدأ ا



ذكر في بعض المؤتمرات العلمية بأنه آفة   tyrannus  Tyrannusملك الطيور الشرقي وهناك نوع اخر يسمى 

 للنحل.

 .Western Tanagerطائر التناجر واكتشف في امريكا في كاليفورنيا طائر صغير يفترس نحل العسل اسمه العام 

 وهناك طيور كثيرة ليست آفة للنحل مستديمة بل تهاجم نحل العسل عند شحة الغذاء.

 Life Cycleتاريخ الحياة لطائر ابي الخضير 

ان طائر ابي الخضير هو من الطيور المهاجرة يأتي من الشرق في اوائل نيسان ويستمر الى نهاية تشرين االول، 

سم  8سم، وقطر النفق يصل الى  150-50في بداية مجيئه يذهب الى المرتفعات ويحفر بها انفاقاً طويلة تتراوح عمقها بين 

اسبوع ويبدأ االبوين بإطعام الصغار  3-2ضة، يفقس البيض بعد بي 5-4يضع بيضه بعد التزاوج ويصل عدد البيض بين 

الموجودة ويذهب غالباً الى اكثر المناطق فيها حشرات وهي المناحل، فيقف بالقرب من المنحل على من الحشرات 

وتبدأ اسابيع تكبر الصغار  6-4االشجار او اسالك الكهرباء ويهاجم بسرعة فائقة ويستمر بتغذية الصغار وبعد فترة 

بالطيران فتزداد اعداد الطائر بشكل كبير وتؤثر على نشاط النحل في السروح. وهو من اقوى العوامل المؤثرة على قلة 

 انتاج العسل بسبب اعاقة سروح النحل في اوج نشاطه وهي اشهر نيسان ومايس وحزيران.

 مكافحة طائر ابي الخضير:

 وتبعده عن المناحل وهي:هناك وسائل عديدة تقلل من وجود قرب المناحل 

 نصب مدافع صوتية تبعد الطائر عن المنحل نسبياً. -1

 وضع مصائد طعمية لهذا الطائر ثل نحل ميت او يرقات نحل ميتة مخلوط معها مادة قاتلة. -2

وضع مصائد تصيد اعداداً منه او تبقي هذه االعداد في المصيدة يسمع صياحها بقية الطيور فسوف ال تقترب كثيراً من  -3

 لمنحل.ا

 صيد طائر ابو الخضير بواسطة سالح للطيور الصغيرة فالصوت والقتل يقلل من مهاجمة الطائر. -4

وضع حارس في المنحل اذا لم يكن النحال متواجد فيه، يقوم الحارس بطرد الطائر او ضربه بمصيدة يدوية او بندقية  -5

 هوائية.

وهي مادة السايماك حيث ينبعث الغاز السام الذي يقضي الذهاب الى اعشاش الطائر وقتله بوضع مادة سامة متسامية  -6

 على الطير وفراخه ويجب الحذر من هذا السم ألنه قوي جداً ويؤثر على االعصاب.

 استعمال شباك ووضعها ليالً على مداخل االعشاش المتقاربة وعند الصباح يخرج فيصطاد بالشبكة. -7

 رج ثم تقتل.يمكن وضع ماء في النفق وتوضع شبكة في المدخل فتخ -8

 وفي تجربة وجدنا ان لحوم هذا الطائر جيدة، ويمكن بهذه الطريقة تشجيع االفراد لصيد هذا الطائر وأكله.   -9

 

 

 

 



 
 

 نة:امراض الحض 11-1

 يلي: يمكن تقسيم امراض الحضنة الى ما

    :Bacterial Diseases - أ/ أمراض بكتيرية/11-1
 

 American Foul Brood (AFB): –مرض تعفن الحضنة األمريكي  /1/  أ /11-1

 

عل النحل  أ، ب، ت(، وهو من االمراض الخطرة األولى 96ينتشر هذا المرض في جميع انحاء العالم شكل )

ة يسل والتغذوالع بسبب انتاجه الى السبورات المقاومة للظروف المناخية المختلفة وانتشارها عن طريق أدوات النحل

تى أدوات ( ح Root،2007سنة أو اكثر ) 70الصناعية، أن هذه السبورات تبقى لمدة طويلة حية يصل عمرها الى 

اً ويتبع  جيد، لذلك فعلى النحال أن يهتم بهذا المرض ويدرسه  النحالة الخاصة بالفحص تحمل معها هذه السبورات

 (AFBمرض ) يحمل( الوحيد من الحيوانات mellifera.Aالنصائح في مكافحته  وقائياً وعالجياً، وأن نحل العسل )

  .ور العذرير اليرقي وعادةً تموت في فترة الطوأن النحل قد يصاب بالمرض منذ بدء حياته من الطو

 

 مرض تعفن الحضنة االمريكي. -أ    

  مرض تعفن الحضنة االوربي، العيون السداسية غير مغطاة، مادة جسم اليرقة الميتة ال تلتصق في قعر العين السداسية. -ث    

                                                   كي.        عند غمر عود الثقاب في جسم اليرقة الميتة واخراجه يتكون خيط رفيع من مادة اليرقة الميتة بسبب مرض تعفن الحضنة االمري -ج   

 مرض تكلس الحضنة. -د    

 

 

( امراض الحضنة96)شكل   



 
 

 أعراض االصابة:  

عن مرض  American Foul Brood  (AFBالمريكي )تختلف اعراض االصابة بمرض تعن الحضنة ا

قد يكون وبكل سهولة يمكن التمييز بينهما في الحقل، و European Foul Brood (EFB)تعفن الحضنة االوربي 

             المرضان موجودان في نفس الوقت، ويجب على النحال ان يعرف كيف يشخص هذه االمراض جدول 

 أ ، ب, ت( -33)

 

ومرض تعفن الحضنة االوربي , (AFBالفرق بين اعراض مرض تعفن الحضنة االمريكي ) أ(: -33جدول )

(EFB) 

 

 

االوربيأعراض مرض تعفن الحضنة   

(EFB) 

 

أعراض مرض تعفن الحضنة االمريكي  

(AFB) 

 

 اليرقات المصابة تموت مبكرة -1

 

 ةاليرقات المصابة تموت متأخر -1

 

 غير مغطاة -2

 

 السداسية غائرة الى االسفل وفي معظمها ثقوبأغطية العيون  -2

 

 لون اليرقات ابيض معتم ثم يصبح ابيض مصفر ثم بني فاتح -3

 ثم بني غامق

 

 ماديثم بني فاتح ثم بني غامق الى ر باألبيضلون اليرقات يبدأ  -3

 مسود

 

 الحضنة مائية قليلة اللزوجة وتكون حبيبية ويمكن -4

ر الهوائية البيضاء، ال تلتصق بالقعمشاهدة تفرعات القصبات 

 وتتمكن الشغاالت من ازالتها

 

 غمس الحضنة رقيقة لزجة تكون خيطاً رفيعاً عند -4

م عود ثقاب فيها واخراجه منها، تلتصق في قعر العين السداسية ث

 تجف وال تستطيع الشغاالت من ازالتها

 

 الحضنة رائحتها حامضية )رائحة الخل( -5

 

 متعفنة ورائحتها تشبه رائحة السمك التالفالحضنة -5

 وتبقى هذه الرائحة حتى بعد جفاف اليرقات المتحللة

 

 المسبب المرضي:

  التي تكون سبورات والتي تكافح (Bacillus larvae) بكتريا هي ان مسبب مرض تعفن الحضنة االمريكي

ء رقات اثنالى اليتصيب هذه البكتريا اليرقات وال تصيب الحشرات الكاملة ولكن الحشرات الكاملة تنقلها ا بصعوبة،

وتحدث في  تغذيتها لليرقات، وان سبورات المرض تنتقل الى العسل ومن العسل الى اليرقات عن طريق التغذية،

 غاالتالشذكور اقل حساسية من يرقات يرقات الشغاالت ويرقات الذكور ويرقات الملكات، ووجد ان يرقات ال

 تستمر الىيجياً وتدراالول من وصولها الى اليرقات وهي مدة الحضانة ثم تتكاثر تحدث االصابة في اليوم  والملكات،

ة في ت المختزلبداية غزل الشرنقة، ولكنها تموت بسبب استهالك جميع السكريااليوم الثامن من   ،في طور الراحة

  .البكتريا وقد تستمر الى طور العذراء وبعدها تموتجسمها من قبل 

(Haynes-1972  ( - (Hoslt-1946)  منهم (B.larvae) الممرضة أشتغل في تشخيص البكتريا    

       (Zhavnenko-1971) 

 



 
 

 الغطية فيهابأن اغطية العيون السداسية غائرة الى االسفل وان اكثر ا (AFBب )تتميز الحضنة المصابة  

 (.33( جدول )AFB) اما في مرض تعفن الحضنة األوربي ثقوب،

في  خرةومتأ (EFB) , أن اليرقات تموت مبكرة في للحضنة غير مغطاة أي مفتوحة ون السداسيةفان العي

(AFB) , لون اليرقات او العذارى الميتة  في مرض (AFBيبدأ بلون ابيض ثم بني فاتح او بني د  ) اكن او رمادي

م بني غامق , ث( فأن لون اليرقات الميتة يصبح ابيض مصفر ثم اصفر ثم بني EFB. اما في مرض )او اسود تقريباً 

اً اً رفيعتكون الحضنة رقيقة لزجة فعند غمس عود ثقاب في جسم اليرقة الميتة واخراجه يتكون خيط( AFBفي )

ط وتكون حبـيبـية , اللزوجة لتكون خيفأن اليرقة الميتة مائية قليلة ( EFBتقريبـاً , اما في )يصل طوله الى أنـج 

قات في والحضنة رائحتها حامضية، وغيرها من الفرو( AFBالحضنة المتعفنة تشبه رائحة السمك التالف في )

  الجدول اعاله 

 Life Cycle (AFB)                                             دورة الحياة لمرض الحضنة األمريكي

ن صابة عطريق السبورات المحمولة بأدوات النحل القادمة من منحل مصاب او من الخلية المينتشر المرض عن 

مرض في ار الطريق النحال الذي يستعمل آلـة الفحص دون دراية عن طبيعة المرض، فأن اداتـه هي الواسطة النتش

 .     منحله

ا تكبر اليرقة سبور، وكلم 10من السبورات ان اليرقات التي بعمر يوم واحد تصبح مصابة اذا تغذت على عدد قليل 

صابة فإن اليرقة ساعة بعد فقسها من البيضة دون إ 53كلما يتطلب سبورات اكثر لتثبيت المرض، اذا مرت اليرقة بـ 

 24الل نمو خيتصبح لديها مناعة ويظهر ان اليرقات القديمة اكثر تحمالً للمرض من اليرقات الفتية، ان المرض 

طاء اسية بالغالسد رق جدار المعدة ويذهب الى دم النحل، ان موت الحضنة ال يتم اال بعد تغطية العيونساعة وانه يخ

ة لم راء الميتالعذ الخارجي لها وان اليرقة تنسج شرنقتها ثم تغلق باب العين السداسية وتموت العذراء، وغالباً ان

 روج رائحةيه وخفاض الغطاء الى األسفل وبوجود ثقوب يتمكن النحال من ان يتحراها، وتبدأ عالمات اإلصابة بإنخفـ

 .     التعفن الكريهة ويصبح جسم العذراء هالمياً ثم يجف بعد ذلك

ئل ر، بهذا العدد الهامليون سبو 2.5وقد قدر الباحثون ان عدد السبورات التي تكونها العذراء الميتة الواحدة بحوالي 

      سوف ينتشر المرض في المنحل.     

Protection and Treatment –    الوقاية والعالج  

 .قتل نحل الخاليا المصابة بواسطة سيانيد البوتاسيوم -1

.حرق االقراص الشمعية الحاوية على العسل والحضنة وحبوب اللقاح -2  

.بالترابغطيتها ي جهز عمل حفرة كبيرة تسع االطارات من الخاليا المصابة وتحرق هذه االطارات ثم تدفن بعد ت -3  

حلول مغسل صناديق التربية والغطاء الخارجي والداخلي ولوحة الطيران بالماء الحار ثم تغطيسها في  -4

دقيقة  20دة لمغالون ماء وتغمر هذه االدوات  10غرام هيدروكسيد الى  500هيدروكسيد الصوديوم الذي يتكون من 

 . ال اكثر خوفـاً من تـلفها

ل السكري تضاف الى المحلو Terranycin oxyleracyclin  بمادة في المنحل المصابة غير تغذية الخاليا -5   

 .غم / لتر من المحلول السكري 1ماء( بنسبة  –)سكر  1:1المخفف 

Sulfatniazol  .لتر من المحلول السكري 6غرام لكل ½ تستخدم بنسبة    او   Sulfaiazine ستعمال مادة يمكن ا -6   

بأن هناك جينات مقاومة لمرض تعفن الحضنة االمريكي وبهذه الحالة يمكن   (Calderone& kox- 1994) وجد  -7  

.تطوير العمل والبحث المستمر إليجاد ساللة مقاومة جينيـاً لهذا المرض      
 

 



 
 

لذي كي واأن التحري والتفتيش في كل منحل من المناحل القريبة لمعرفة وجود مرض تعفن الحضنة االمري

  .مؤشر بعدم وجود المرض إلعطاء% من الخاليا 5يتم الفحص بنسبة 

 

بورات قتل سلإن الحرق يظهر بأنه أحسن طريقة لمقاومة المرض، ان قسم المناحل تستعمل طريقة أشعة كاما 

 المرض. ، يستعمل الدواء لمكافحةما ذكرالى  باإلضافةاو حرارة بخارية،  Ethylene oxideاو مادة المرض 

 

 Adult bee Diseases and Pests                            لةامراض وافات الحشرات الكام 11-2

وحيدة  يواناتالبروتوزوا )حتتعرض الحشرات الكاملة الى العديد من االمراض تسببها البكتريا او الفايروس او 

  .الخلية(، كذلك تهاجم النحل البالغ آفات من الحشرات المختلفة والحيوانات األخرى

 

  -أمراض الحشرات الكاملة:     أ -11-2

 Nosema Diseases                                       (                     97مرض النوزيميا شكل ) 1-أ  -11-2

   المرض بسبب هذا وابهايعد هذا المرض من االمراض الفتاكة بالمناحل وكثيراً ما اقفلت بعض المناحل اب               

الل هذه روج خوخاصة في المناطق الرطبة والباردة ذات االمطار الغزيرة، ولهذه الظروف ال يتمكن النحل من الخ

 .فحال المرضاالجواء، فيبقى داخل الخلية مما يساعد على است

 

 سبورات مرض النوزيميا -المصابة , ج الهضميةالقناة  -, ب السليمة الهضميةالقناة -ا

 

 و  (Doull and Cellier -1961)وذكر باحثين عن استفحال المرض وضرره البالغ على النحل هم 

(Furgala and Hyser -1969)  و(Foote -1971)  و(Giradeau -1972) و (Harder and Kundert -

1951).                 

 



 
 

 المسبب المرضي:

ت المسبب حيث تنتقل سبورا Nosema apisهو  Protozoaالحيوانات االولية يهاجم النحل طفيل وحيد الخلية من 

نمو تواضح،  القناة الهضمية مع الغذاء الملوث بها ويمكن مشاهدة السبورات تحت المجهر االعتيادي بشكلالى  

 Epitheliai cellsوتهاجم الخاليا الطالئية  (Bailey- 1972a) القناة الهضمية وتتكاثر بسرعة داخلالسبورات 

االمطار ولجوية اوتبعاً لذلك فأن المعدة تدمر في المناطق التي تكثر فيها الرطوبة  الموجودة في المعدة الوسطى

رجات اعلى دميا يختلف من سنة الى اخرى ووالمياه، ان حدوث النوزي وتخرج السبورات مع البراز وتلوث الغذاء

 االصابة شوهدت في الربيع .

   Nosema apis                                                     وهي  Nosemaهناك انواع من الـ 

                                                                                                                      Nosema galleria               

                                                                                                                                    Nosema locustae  

 

 

 Diseases Symptoms              اعراض المرض

  .بشكل واضح Nosema apis  افضل عالمة هو الفحص المجهري حيث يمكن مشاهدة المرض  -1

على  السير النحل المصاب بالنوزيميا ال يستطيع الطيران  ويزحف على االرض ويصاب بالشلل حيث ال يستطيع -2

 .االطارات وغالبـاً يسقط على االرض ويزحف ثم يموت

 رزه النحلذي يتبتوجد على لوحة الطيران او على االطارات في داخل الخلية بقع قهوائية فاتحة وهو االسهال ال -3

 .المصاب حيث ال يستطيع النحل المصاب ان يخرج للتبرز خارج الخلية

 .نالحظ ان االجنحة غير مرتبطة مع بعض -4

 .تقل قدرة الشغاالت على اللسع -5

 

 يهاجم لنحل المعروفا  بأنه يهاجم انواعاً عديدة من الحشرات، ولكن النوع الذي يهاجم ا ان جنس النوزيميا

  .حشرات اخرى كما ان النوزيميا التي تهاجم حشرات اخرى ال تهاجم النحل، لـّكل لـه  عدواً منها

 

ث بهذا المرض  تتلو، ان بالغات النحل دائماً Nosema apisكما وجد ان النوزيميا الت تهاجم النحل الشرقي هي  

 .عن طريق حبوب اللقاح الملوثة والتي قد زارها نحل مصاب في بداية االصابة

 

 

          Detection of Diseasesالتحري عن المرض   

فحصها تحت هو بفحص معدة النحل المصاب الذي يزحف على االرض  لإلصابةان البرهان الواضح    

لى زحف عيوسبوراتها واضحة وان النحل المصاب ال يستطيع الطيران وانما  الميكرسكوب،  فنجد ان النوزيميا

يران االرض وال يدافع عن نفسه وان االجنحة غير مرتبطة مع بعض ويوجد هناك اسهال واضح على لوحة الط

 .واالطارات

 

 



 
 

    Protection and Treatment                                                         الوقاية والعالج  

 .الملوثة استعمال األدوات النظيفة غير -1

 تبديل المكان سنويا. -2

 المحافظة على الطوائف شتاءاً وحمايتها من البرد والرطوبة. -3

 عدم استيراد ملكات من الخارج بدون شهادة صحية .  -4

لنحل تشجيع الالخلية  باتجاه الجنوب النهار شتاءاً، ووضع فتحة باب  وضع الخاليا باتجاه شروق الشمس طيلة -5

 الطيران. على

 اختيار موقع جيد للنحل لتمضية الشتاء. -6

استعمال  ويمكن استعمال بخار الماء الحار في معالجة أدوات النحل وهذه مستعملة لقتل السبورات والميكروبات -7

                                                                                                                                                                                                                                                                               م او استعمال االشعاع.          60او استعمال الحرارة العالية فوق  Ethylene Oxideمادة  

 

 االمراض الفيروسية على البالغات  3 -أ -11-2

 Bee Paralysis Diseasesأ/ شلل النحل    -3-أ -11-2

ان   (Miller- 1931عام تقريباً و ) 100( قبل Root and Root – 1913اعراض االصابة كتب عنها )          

لبطن لسير واتكون بدون شعر على الجسم وتظهر لماعة وزيتية المظهر وتظهر مترنحة اثناء االمصابة  البالغات 

  .منتفخة واالجنحة غير مرتبطة مع بعض بصورة عامة غير قابلة للطيران

ورشه على  اول من رشح جسم بعض البالغات المشلولة واستخراج الراشح( Burnside -1945) ان 

  .البالغات الصحيات فأدى ذلك الى موتها

 

    Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)             ب/ شلل النحل المزمن -3-أ -11-2

ستراليا ريطانيا وابعزل في هذا المرض عزل من خاليا البالغات المصابة طبيعياً بالشلل، وان هذا الفايروس            

ثت بالبالغات ووجد ان الفايروس يمكن ان ينتقل من االزهار التي تلو  (Bailey- 1967b)وشمال امريكا واوروبا 

  .المصابات وتنقل جزئياً الفايروس الى النحل الصحي

 

 Paralysis Virus (ABPV)   Acute Bee                ت/ شلل النحل الـحاد     -3-أ -11-2

لحاد، الن من البالغات المشلوالت وسمي بهذا االسم شلل النحل ا  (Bailey- 1963a)عزل بواسطة هذا المرض  

  الفارواب القة البالغات المصابات تظهر عالمات االصابة بسرعة وتموت بعدها، ي عتقد بأن شلل النحل الحاد له ع

Varroa Destructor.  

 

 Black Queen Virus                                        ث/ فايروس الملكة االسود  -3-أ -11-2

تضاعف ( فانه يBailey- 1981)يظهر مع ظهور النوزيميا وحسب ما ذكره  Bee Virus او يسمى فايروس النحل 

حول لملكي ويتبيت ا، هذا الفايروس يقتل الملكة العذراء قبل خروجها من العدداً في البالغات المصابات بالنوزيميا

 لفايروس.هذا الونها الى اللون القهوائي الى اللون االسود وان الملكات النامية فقط في البيت الملكي تصاب ب



 
 

  Deformed Wing Virus                             ج/ فايروس االجنحة المشوهة  -3-أ -11-2

تجعدة وية ماعراض االصابة هو ان البالغات من النحل المصاب الخارجة من العيون السداسية تكون اجنحتها ملت

لم وجود ح ، وانها اصغر من االجنحة االعتيادية ان وجود هذا الفايروس المرافق يتعايش معWrinkledمتشوهة 

 ويلة.طفي داخل الخلية مدة وان الشغاالت المصابة ال تستطيع الطيران وال تبقى عائشة  Varroaالفاروا 

 

  Filamentous Virus                                        ح/ الفايروس الخيطي        -3-أ -11-2

بل موت قيوان النحل هذا الفايروس يسبب مرض الى بالغات النحل، وانه يحول دم النحل الى لون ابيض حليبي، 

 البلوغ، هذا الفايروس يتعايش مع النوزيميا.

 

 Kashmir Bee Virus                                     خ/ فايروس نحل كشمير       -3-أ -11-2

  Apis Melliferaواالن وجد في النحل الغربي   Apis Ceranaوجد هذا الفايروس ألول مرة في النحل الشرقي 

 . Varroa Destructor  وجدت هذه الفايروسات مرافقة  لمرض الفاروا

 Varroa Destructor                                                       مرض الفاروا    7-أ -11-2

ء ( والذي يصيب العذرا99شكل ) A. melliferaهذا الحلم يهاجم النحل الغربي  V. jacobsoniكان يسمى 

 .1986، وأ كتشف في العراق 1987والحشرات الكاملة لنحل العسل ووجد في الواليات المتحدة االمريكية 

            

 

 (99شكل )

 يرقة وعذراء مصابة بالفاروا -استخدام اشرطة الفولبكس في المكافحة , ج -الفاروا , ب -أ



 
 

 Distribution  االنتشار

دول ل وايضاً في في تربية النح A. melliferaينتشر هذا الحلم في جميع انحاء العالم التي تستخدم النحل الغربي 

 الذي يقاوم الفاروا. A. ceranaالشرق التي تربي النحل الشرقي 

 طبيعة الضررأ/  -7-أ -11-2

ها، الخاصة ب داسيةث تدخل الى العيون الستنمو الفاروا على اليرقات المتأخرة لنحل العسل وخاصة الذكرية منها، حي

اص ذلك بامتصقات وقبل غلق العيون السداسية في بداية مرحلة العذراء واثناء غلق اليرقات تبدأ بالتغذية على الير

حلم دة هذا المشاه الدم منها، ان البالغات من الحلم تمتص الدم من البالغات من النحل )الشغاالت والذكور(، ويمكن

رها يقل أن عمفر الكامالت بوضوح او على الجهة السفلية من البطن. ان النحل المصاب بواحدة من الفاروا على ظه

ن افراد الفاروا او اكثر م 5-1%، كذلك فأن الفاروا تسبب موت الذكور مبكراً. ان عذراء النحل تهاجم من 50بنسبة 

 ب درجة االصابة.فتعاني من نقص في الوزن وتشوه في الجسم وقلة في النشاط حس

ان ككعائل جديد  Apis melliferaالذي يهاجم النحل الغربي  Varroa jacobsoniان اول تسجيل لنوع 

 .(Delfinado- 1963)  1962في 

 أيام. 10-6ذكر بأن فترة تطور الحلم من البيضة الى اليرقة تتراوح بين  (Ritter- 1981)ان 

 

كما  سم النحل،ايا جبمهاجمة االفراد الكاملة من النحل، ويتعلق باجسامها وتمتص الدم من بين ثن تقوم الفاروا

ة قبل ن السداسيالعي تهاجم الحضنة بعد نهاية الطور اليرقي واثناء مرحلة العذراء، حيث تدخل انثى الفاروا الى داخل

ر وهي ن الضرالعين السداسية وهناك مستويات مقفلها تبدأ بالتغذي على العذراء، ثم تضع البيض وتتزاوج داخل 

 تقاس على اعداد الفاروا داخل العين السداسية.

 فردا من الفاروا فان النحل يخرج ضعيفاً. 2-1اذا كان عدد االفراد من الفاروا قليالً  -1

 فرداً من الفاروا فان النحل يخرج مشوه االجنحة. 4-2اذا كانت االصابة تتراوح بين  -2

وت اثناء عملية فرداً فان النحل يخرج مشوه االجنحة وضعيف جداً وقد يم 4فراد الفاروا اكثر من واذا كانت ا -3

ما بوجود بأن موت البالغات ليس بفقدان الدم فقط وان (Dejong & Dejong- 1983)خروجه من العين، وذكر 

  (Ritter & Ritter- 1980)فيروسات تقود الى تقليل فترة الحياة. وان تشوه االجنحة سببه الفايروس كما ذكر 

شاط وان اكثر من ( فاروا تسبب قلة الحيوية والن2-1بان درجة الضرر تقاس بعدد الحلم التي تتطفل عل اليرقة )

جل او ي االرمن الفاروا تسبب تشوهات خلقية في العذراء مثل تشوه االجنحة او قصر البطن او تشوه ف فرد 2

 موت العذراء.

خالل  ابةاإلصكون في االقطار المختلفة اعتماداً على نوع النحل المصاب وت على النحل يختلفان تأثير الفاروا 

ات الثالثة او خالل السنو( 1987 -( )العلي وزمارلكسيالسنين االولى مهلكة كما حدث في شمال العراق )نينوى

ذلك هناك كبير. كاالولى مهلكة في بعض البلدان االخرى، ولكنها تنهي الخاليا بعد ذلك بسبب تكاثر الفاروا بشكل 

بين  لجينيافرق بين تحمل المرض في النحل الشرقي ألنه مقاوم اكثر من النحل الغربي، وكذلك هناك االختالف 

حل البرازيلي حيث يقاوم الن  DNAبعد تحليل الـ  USAاروا الموجودة في البرازيل مثالً عنها الموجودة في الف

 الفاروا ولكن النحل االمريكي ال يقاومها.

 



 
 

 Africanizedبعكس النحل المتأفرق  1982-1978% من الخاليا بين 90في تونس انهت الفاروا حوالي 

Honey Bee  وبدأت  1986في البرازيل والذي لم يتضرر، وفي العراق ظهرت االصابة بشكل كبير في الشمال

تنتشر في المنطقة الوسطى واخذت تبيد الخاليا بشكل كامل في بعض المناحل، ولكن االن انتبه النحالون واخذوا 

 يقاومون الفاروا كما ان النحل بدأ يقاوم نسبياً الفاروا في العراق.

 

 Detection of Varroaري عن الفاروا   الـتح

 الفحص السريع:

 الفاروا لنحل وانانحلة من خاليا عديدة ووضعها في اناء صغير ثم الرش باأليثر، وهذا يؤدي الى قتل  50هو اخذ  -1

ي هربائي لككصباح مسوف تترك النحل الميت وتبدأ بالتسلق في االناء للخروج منه علماً ان االناء يوضع بالقرب منه 

 تشاهد الفاروا المتسلقة.

لناعم نحلة ووضعها في قفص من السلك المشبك ثم نثر مسحوق السكر الناعم، نالحظ ان السكر ا 50جمع  -2

 وح.ل القفص اناء ابيض اللون لمشاهدة الفاروا الساقطة بوضوالفاروا تنزل الى االسفل، يوضع اسف

اخل ذلك بأخذ عدد من النحالت دطريقة للكشف عن وضع الفاروا في الطوائف و (Crane- 1978)استخدم  -3

 م فنجد ان الفاروا ال 47-46من السلك المشبك ويوضع هذا القفص على مصدر حراري ضعيف بين  قفص

ساقطة روا الها تسقط الى االسفل، وتوضع ورقة بيضاء اسفل القفص لمشاهدة الفاتتحمل الحرارة العالية فأن

 بصورة واضحة.

 

ى سفل علوان افضل طريقة هو وضع ورقة مقوى بيضاء اللون تطلى بالزيت )زيت نباتي مثالً( توضع في اال

من  ود أي عددن وجلتصق بها، فأقاعدة الخلية ثم تدخين العلبة بالدخان وعندها نجد ان الفاروا تسقط على الورقة وت

جود وعلى  الفاروا )واحد فأكثر( فان المنحل مصاب ويجب مكافحة المرض الن هذا العدد الصغير هو افضل مؤشر

دام يمكن استخودخان الفاروا والتعامل معها، او مشاهدة قاعدة الخلية اذا وجدت عليها فاروا ميتة قبل عملية بدء ال

 . Folbexاو  Apistanمثل مواد المكافحة للفاروا 

 

  Life Cycle                                                  ب/ دورة الحياة للفاروا     -7-أ -11-2

ير قبل ا االخوالذكور في يومهتبدأ انثى الفاروا في دخول العيون السداسية الحاوية على حضنة الشغاالت 

ن االنثى تخفي ايوم، وقد تدخل اكثر من انثى داخل العين الواحدة،  5-5.5غلق العين السداسية والتي تكون بعمر 

 لسداسية.عين انفسها في غذاء اليرقة الموجود في العين السداسية وواجهة بطنها باتجاه مدخل العين بعد غلق ال

اعة من غلق س 60 تبدأ الفاروا بالتغذي على دم اليرقة الشغالة او يرقة الذكر، تضع االنثى اول بيضتها بعد

لتالي فسوف يكون ساعة بيضة، البيضة االولى ستكون ذكراً واما البيض ا 30العين السداسية والبيض الالحق بعد كل 

أي  حل تطورهاي مرااناث، لذلك فقد يكون الجيل أنتج واحدة او اكثر من االناث المنتجة للبيض، وان البقية تختلف ف

 لسداسية(.العين اً )االفراد الغير ناضجة تموت بعد خروج النحل المصاب من اال زالت هناك افراد غير ناضجة جنسي

 

 

 



 
 

 (Ritter- 1981)الفاروا تمر في مراحل التطور بعد فقس البيض الى مراحل: 

 Prolonymphal Stageالطور الحوري االول  -1

 Deutonymphal Stageالطور الحوري الثاني  -2

 

 (1995 –يوماً لألنثى والذكر بالتزامن )احمد 6.6 -5.5ان الوقت الذي تستغرقه خالل التطور 

بل شغاالت وقنة الان الذكور واالناث للفاروا يتزاوجون داخل العين السداسية قبل فتح العين السداسية في حض

 حدةكثر من واخلت اقفل الغطاء بساعات فأنها تدخل ثم تغلق العين، ثم تضع بيضة ينتج عنها ذكر داخل العين، واذا د

ن العين مخرجن فيحدث تكاثر للثانية مثل األولى وعند اكتمال نمو اليرقات للشغالة والذكر فان بالغات النحل ي

كتملة د غير المالفرااما بقية االسداسية وان بالغات الفاروا تمسك ببالغات النحل ويخرجن سويةً من العين السداسية، 

 ل العين السداسية.النمو من الفاروا فإنها تموت جميعاً وتبقى داخ

 

ان الفاروا تستطيع ان تنتقل من شغالة او ذكر الى أخرى او اخر نظراً لتزاحم النحل مع بعض في اكثر 

فرداً )انثى( في حضنة  2.7فرداً )انثى( في حضنة الشغاالت و 1.8األحيان حول الحضنة، الفاروا تنتج معدل 

ال تستطيع ان تتكاثر في  Varroa Destructorفنجد ان الفاروا يوماً  12فرداً لكل  2.25الذكور، ان معدل النمو 

 .Aبسبب وجود مناعة او مقاومة لها ولكنها تتكاثر بسهولة عند مهاجمتها النحل الغربي   A. ceranaالنحل الشرقي 

melliferaعلى النحل الغربي ولم تحدث مقاومة بعد لهذا المرض  ، قد يكون السبب هو االصابة الحديثة للفاروا

 الجديد للنحل الغربي.

 

 وسائل انتشار الفاروا:ت/  -7-أ -11-2

 قة مع البالغات.كم فتنتقل الفاروا معه وهي معل100عن طريق التطريد او الهجرة احياناً، حيث قد يقطع الطرد  -1

 والصيف طائفة الى اخرى دون منع خالل اشهر الربيععن طريق التعلق بالذكور التي تستطيع ان تذهب من  -2

 وبداية الخريف.

 بالزحف. لقريبةوضع الخاليا قريبة من بعضها حتى تستطيع الفاروا الساقطة على االرض ان تنتقل الى الخلية ا -3

لغرض  ، أي نقل الحضنة من خلية الى اخرى(Manipulation)عن طريق ادارة الحضنة والنحل في الطوائف  -4

 واة عدد النحل بين الطوائف.مسا

 التغذية المشتركة خارج الخلية. -5

 ها.االلتقاء في االزهار عندما تسقط الفاروا على الزهرة فتأتي نحلة اخرى فأن الفاروا تتعلق ب -6

 عن طريق السرقة يتدافع ويتزاحم النحل على العسل فتنتقل الفاروا بينهم. -7

 تسقط من صنبور )حنفية(.عن طريق شرب الماء من مكان ضيق مثل قطرات  -8

 

 

 

 

 



 
 

  ث/ المكافحة: -7-أ -11-2

 تتم المكافحة بعدة وسائل، وهي:

 الطريقة الكيميائية: -1

 : Folbex هناك اكثر من عشر مواد كيميائية أنتجت لمكافحة الفاروا في اوروبا ومنها

Apistan (Fluvalinate) – Formic asid – Check mite (Coumaphos) – Apilife var – Api 

Guard – 

 طريقة مكافحة الفاروا باستخدام شرائط الفولبكس

 تتبع الخطوات التالية في المكافحة وهي:

 تهيئة أطار ليس فيه أساس شمعي. -1

 يعلق شريط الفولبكس بالجسر العلوي لألطار. -2

جاعه بعد ن ارمكيرفع الغطاء الخارجي والداخلي ويهيأ مكان في وسط الخلية بعد رفع احد اإلطارات الفارغة وي -3

 المكافحة.

لصقها ولميتة اوضع ورقة بيضاء على قاعدة الخلية مطلية بطبقة من الزيت )زيت نباتي( لتسهيل رؤية الفاروا  -4

 بالورقة.

سرعة صص بالحرق جزئي لطرف الشريط المعلق باالطار، يبدأ الدخان بالعمل، يتم وضع االطار في مكانه المخ -5

 دقيقة. 45ي وسد باب الخلية وإبقاء الوضع مدة وارجاع الغطاء الخارجي والداخل

لساقطة الميتة ا لفاروابعد ذلك يرفع الغطاء الخارجي والداخلي لمدة دقيقة لكي يخرج الغاز، ترفع الخلية لمشاهدة ا -6

 على الورقة.

 مرات. 5-4تستمر المكافحة كل اربع أيام مرة واحدة والى  -7

 .1989وحققت نتائج عالية في مكافحة الفاروا في عام  ( مادة مافرك1989 –واستخدم )احمد 

تي قيل استوردت ملكات نحل عسل من يوغسالفيا ال 1989: في سنة Genetic Control  -الطريقة الجينية  -8

 بانها مقاومة لمرض الفاروا ونقلت الى امريكا.

 

 Biologicalيوي مع المحيط الح Genotypeان المقاومة تحدث عندما تتفاعل العوامل الوراثية 

Environment ( او المحيط الفيزيائي 1983 -)العلي وآخرونPhysical Environment  تنتج من تفاعل طبقة

التي تؤثر على السلوك العام وبضمنها المقاومة، وقد تكون العوامل البيئية والفيزيائية  Phenotypeاالفراد الحيوية 

اقوى من العوامل الجينية على النوع فان ذلك النوع سوف يتدهور، ومن ثم يتنحى عن الوجود وان كان هناك جينات 

ينات المقاومة وبالتالي تحسن في مقاومة فأنها بالتدريج تتحسن من خالل المناعة المكتسبة والموروثة فتتحسن ج

 السلوك الحياتي الذي يجعلها مستمرة في الوجود.

 

 

 

 



 
 

 أ/ الطريقة االخرى هي:

 رفع اطار حضنة الذكور المقفلة وقتلها. -1

 ة تخرج معلسداسيالمختبئة في العيون ا استعمال األشرطة لمكافحة الفاروا المتعلقة على النحل وتبقى الفاروا -2

ملية رر العخروج الشغاالت من الحضنة المغلقة، لذلك تستخدم المكافحة وذلك بوضع شريط كل اربع أيام وتك

 خمس مرات.

، الن ن ساعةيفضل استعمال االشرطة التي تحرق ويكزن تأثيرها سريعاً بدل األشرطة التي توضع لمدة اكثر م

كانت  ية اذافي وضع البيض كما وينزعج النحل من هذه المادة وقد يهجر النحل الخلط الملكة ذلك يؤثر على نشا

 طريقة االستخدام خاطئة ومزعجة للنحل.

رة سبب طول فتاكثر من حضنة الشغاالت ب حضنة الذكور ألنها تنضج افراداً من الفاروا Varroaتفضل الفاروا 

 تكون مأوىسأول( نمو العذراء الذكرية اكثر من العذراء الشغالة، فاذا لم تقتل هذه الحضنة بصورة مستمرة )اول ب

لفاروا اخروج لتكاثر الفاروا بسرعة كبيرة لذلك يجب قتل حضنة الذكور قبل خروج الذكور من العيون السداسية و

و االه بقرص استبدملت نموها مع الذكور البالغة في العين السداسية ويفضل رفع اطار حضنة الذكور ومعها، والتي اك

 اساس شمعي جديد.

 نة.طائفة النحل والفاروا المفترض خالل اشهر الس ألعدادج/ التذبذب العددي  -7-أ -11-2

هو  للطائفة اعلى عدد نحلة وان 10.000ان اقل عدد لطائفة النحل يصبح في بداية فصل الشتاء هو 

لي، وثم تبدأ اشهر الى عشرة اضعاف العدد االص 4-2خالل فصل الربيع، أي ان االعداد تقفز خالل فترة  100.000

ر ازها بالتناقص خالل الشهر السادس والسابع وتستقر االعداد نوعاً ما بسبب تحسن الظروف الجوية ووجود

لى الرقم االول( ا)تشرين الثاني( ويصل العدد خالل شهر ديسمبر )كانون الخريف. ثم تقل االعداد خالل شهر نوفمبر 

 (100، هذا يحدث بدون وجود الفاروا. شكل )10.000االصلي وهو 

 

 

 

 

(: التذبذب العددي المفترض ألفراد النحل والفاروا خالل اشهر السنة100شكل )  
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 . يجب ان يحوي التقرير على مصادر للرجوع اليها 

 . كل مجموعة تكلف بشرح المادة المكلفين بها لمدة عشر دقائق 

 تربية النحل في قارات العالم  /المجموعة االولى 

 اهم سالالت النحل الموجودة في العالم /  المجموعة الثانية

 تربية النحل في العراق بين القديم والحديث  /المجموعة الثالثة 

 منتجات نحل العسل   /  المجموعة الرابعة

 اعمال االفراد لطائفة نحل العسل  /المجموعة الخامسة 

 التطريد اسبابه فوائده اضراره /المجموعة السادسة 

 طرق انتاج الملكات  /المجموعة السابعة 
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           Queen  production                 كاتـانتـــــاج املل 

وبصورة  ، منها البسيطة واالخرى المتطورة عديدة بأساليبتنتج الملكات 

 عامة تنتج الملكات بطريقتين : 

بدون ارادة النحال بواسطة الطائفة نفسها  العذارىــ تنتج الملكات 1 

والحضنة فتندفع الى عمل الملكات لغرض  عندما تزدحم الخلية باألفراد

او االبدال كما ذكرنا  ارادة النحال او بطريقة االحالل ذا خارجــالتطريد وه

 سابقا . 

النحال حيث يستخدم النحال بعض الخاليا  بإرادةــ تنتج الملكات 2 

القويـــــــة فينتج تقسيم منها فيه حضنة اعمار صغيرة ) بيض او يرقات 

في النحل الذي  ن الخلية االم ويبداــايام ( يعزل الطرد بعيدا ع 3ــ 1عمر 

داخلها على تربية يرقات صغيرة بتغذيتها بالغذاء الملكي وتحويلها 

ى يرقات ملكات فتتكون لدى النحال عددا كبيرا مما في صندوق ـــــــال

الطرد يستطيع ان يزيل هذه البيوت بصورة دقيقة وهادئة كي ال يتضرر 

ت الملكي وتنقل البيوت الجيدة ويتم توزيعها على التقاسم او الخاليا  البي

الخالية من الملكات وتثبت في الخلية بمعدل بيت ملكي واحد لكل تقسيم 

لغرض التلقيح وبعد التلقيح تتكون  العذارىوبعد ايام قليلة تخرج الملكات 

 ناجحة . تقسيمات 

بل نحالين سابقين وهي الطرق ــ تنتج الملكات بطرق عديدة مبتكرة من ق3

 وهي كما يلي :الملكات  جال نتاالتجارية 



 miller Method                   ر لــــــــ طريقة ميل1

ي مواصفاتها ـــــــفذه الطريقة باختيار طائفة قوية جيدة ــــــتتضمن ه

ى شكل مثلثات يثبت ــــــــشمعي فص عل بأساسالشكلية والسلوكية يؤتى 

ي اطار ثم يوضع في الخلية بجوار الحضنة المفتوحة فتقوم الملكة ــــف

ثالثة ايام فنجد هناك بيض ذا االطار بعد ــــــــيرفع ه فيهبوضع البيض 

عمرها يوم ترفع الملكة االصلية الملقحة مع اطار عسل وحبوب  ويرقات

الطبقة  من الخلية مع الملكة وترك  لقاح ونحل كافي أي رفع الطبقة العليا

السفلى وعند شعور النحل بعدم وجود ملكته يقوم ببناء البيوت الملكية 

على حافة المثلثات علما بأن حافة المثلث يمكن ان تهدم عينين سداسية 

وتترك الثالثة وهكذا وذلك  إلعطاء البيت الملكي مجاال يربى بشكل جيد 

بصورة مفردة  ودون تزاحم بين البيوت الملكية اضافة الى امكانية قصها

دون تلف البيوت الملكية وخاصة عندما تكون متالصقة بعضها البعض 

وعندما يبنى هذا الطقم وتتكون البيوت الملكية وقبل خروجها من البيت 

الملكي توضع البيوت الملكية في اقفاص كل بيت  في قفص وتوضع داخل 

 كات او علىالخلية لحين خروج الملكات ثم توزيعها على نويات تلقيح المل

التقاسيم التي هيئت لهذا الغرض ثم تعاد الكرة مرة ثانية بوضع طقم اخر 

بأن التغذية للخلية المربية والتقاسيم  ثالث وطقم رابع متتاليات علما

كما استخدم احمد مستمرة لحين بدء موسم فيض العسل فتتوقف التغذية . 

المعدلـــــــة ( وهــــي بأخــــذ  ( ) طـــريقة ميللر 1996مجيد شهاب ) 

اطار البيض او اليرقات الصغيرة العمر ) عمر يوم واحد ( وقطع االساس 

الشمعي من االسفل على شكل مثلثات صغيرة  تبعد رؤوسها عــن حافة 

سم ( فـــي الخلية الميتمة ويجري قتل  6انج )  2االطار السفلي بمقدار 



وبعد عشرة ايام ترفع البيوت الملكية بقصها يرقتين وابقاء الثالثة وهكذا 

وتوضع في اقفاص لحين خروجها من البيت الملكي واختيار االحسن بين 

ثم نقلها الى التقاسيم المهيأة لهذا الغــــــرض سواء  العذارىالملكات 

نويات تلقيح صغيرة او كبير او تقسيم يتألف من خمسة اطارات يسمى 

 صندوق طرد .

 

 Alley Method   ي                 ـــــطريقة آل -2

تتضمن هــــذه الطريقة بحث الملكة علـــى وضع البيض فـــي قـــرص  

شمعي جــديد ، وبعـــد وضع البيض  فيه يقص شريط من العيون 

السداسية على شكل شرائح حاوية علـــى البيض بسمك عين سداسية 

بواسطة عود ثقاب ثم  ةالثالثرك واحـــدة ، ثم تعدم بيضتان او يرقتان وتت

تلصق هذه الشريحة بواسطة الشمع وعلــــى حافة قــرص حضنة ازيل 

منه النصف السفلي من الحضنة ويراعــي عند اللصق ان تكــون  فتحات 

العيون السداسية الى االسفل ثم توزع هــذه االطارات علــى خاليا قوية 

حضنة غير المختومة ميتمة الملكات بعــد ان يزال منها كافة اقراص ال

 ح.بعدها تنقل الى نويات التلقي حيث تقوم الشغاالت ببناء البيوت الملكية ،

 

 

 

 



     Smith   Methodة سمث         ــــــــ طريق 3 

تعتبر طريقة سمث هي تحوير لطريقة الى ، حيث تؤخذ شريحة مــــن  

خطوط ) عيون سداسية ( حاوية على   4ــ  3العيون السداسية تحوي 

بيض ويرقات صغيرة العمر . ثم يتم تثبيتها بواسطة الشمع من االسفل 

فــي قمة االطار الفارغ او علــــى شريحة خشبية توضع في وسط االطار 

الخالي مـــن االساس الشمعي وبدون سلك ، وتعدم بيضتين وتترك الثالثة 

 وهكذا على طول خطوط الشريحة . 

 

 Case   Method         ة كيز      ــــــــــ طريق 4

يوضع قرص جديد في الخلية المنتجة على ان يكون االطار خالي من  

االسالك ، وبعد وضع  البيض يرفع االطار ويزال منه النحل ثم يعدم خطين 

من العيون السداسية ويترك الثالث ثم يعدم الرابع والخامس ويترك 

انبي االطار ثم تعدم يرقتين وتترك الثالثة للخطوط التي السادس وهكذا لج

 بقت ثم يوضع في الخلية الميتمة . 

 

 Hopkins Method    ــ طريقة هوبكنز           5

وهذه الطريقة مشابهة لطريقة كيز حيث تعدم ثالث صفوف من العيون  

السداسية ويترك الـــــــرابع  وهكذا وللجانبين في اطار ثم تعدم يرقتين 

وتترك الثالثة في الصف المتروك وهكذا ثم يتم نقل االطار في الخلية 

 المربية . 



 Doolittle  Method      تل                ــــــ دول 6

تعتبر هذه الطريقة  Wax Cub Methodطريقة الكؤوس الشمعية   

مثالية في انتاج اعداد كبيرة من البيوت الملكية وهي اكثر سيطرة على 

نشاط   النحل واسهل طريقة للسيطرة على البيوت الملكية دون حدوث 

 .ضرر لها 

 

 ي : ــــــــــــــــتحضير مستلزمات طريقة دولتل وه 

 Wooden Rodeــ قلم خشبي                            1

سم ( ويزداد السمك قليال  0.  6انج )  4/  1له نهاية مستديرة قطرها   

سم ( . ويكون قطره  0.  9انج )  8/  3بعد النهاية المستديرة  ويصل  

اكبر من العيون السداسية الخاصة بالشغالة او الذكور ، وللنهاية 

 ح املس ناعم . المستديرة سط

 Grafting Needleــ  ابرة التطعيم                         2

 وهناك نوعين من االبر متوفرة في االسواق حاليا وهي :  

 أ ــ ابرة التطعيم المعدنية  

وهي عتلة صغيرة مصنوعة من المعدن المغلون ) الذي ال يصدا ( وهي   

سم ( احد نهاياتها عريضة مفلطحة على شكل  10انج )  4رفيعة طولها 

الغذاء الملكي والنهاية الثانية  تستخدم لجمع 30ملعقة معقوفة بزاوية 



ونهايتها معقوفة تستخدم لنقل اليرقات الصغيرة  30رفيعة منحنية بزاوية 

 الى طقم تربية الملكات ) اطار تربية الملكات ( . 

 

 ب ــ ابرة التطعيم الصينية  

هذه االبرة من حلزون من المعدن وهيكل من الخشب ولسان من  تتألف 

البالستك على شكل لسان صغيرة تستخدم هذه االبرة برفع اليرقة مع 

وضعها برفع اللسان  ة ويتم  غذائها الملكي ونقلها الى طقم التربي

البالستيكي الذي يحمل اليرقة ثم سحبه لكي توضع اليرقة وغذائها في  

 كي انها طريقة ممتازة وتضمن السرعة والدقة في العمل .  قعر البيت المل

 

                    Hot Waterbath ــ حمام مائي   3

يصهر الشمع النقي ، ويفضل الشمع االبيض الذي يفرز في بداية موسم  

 فيض العسل الستخدامه  في عمل الكؤوس الشمعية . 

 ــ أنية فيها ماء بارد .  4

ــ قواعد خشبية مربعة الشكل تصنع من خشب قليل السمك ) خشب  5

 سم 1.  5×  1معاكس ( بأبعاد 

 ماء معقم . 1:  1ــ غذاء ملكي مخفف  6

 ــ قطارة لتوزيع الغذاء الملكي على الكؤوس .  7



ــ اطار فيه عوارض خشبية لغرض لصق قواعد الكؤوس الشمعية عليه  8

 ويطلق عليه بالطقم . 

توفير غرفة دافئة فيها اضاءة جيدة لنقل اليرقات بواسطة ابرة ــ  9

 التطعيم . 

 

 ة العمل : قــــــــــــطري

 ــ عمل الكؤوس الشمعية :  1

انج ( فــــي الماء البارد  0 .  39سم )  1غمر نهايــة القلم الخشبي بعمق 

 1ثم رفعه وغمره فــي منصهر الشمع الموجود في الحمام المائي لعمق 

السمك المطلوب للكأس ثم  سم ورفعة بعمر القلم مــرتين او ثالثة ألخـذ

يغمر في الماء البارد فيتكون كأس شمعي ينزع الكأس الشمعي برفق 

بتدويره يمينا او شماال بمسكة خفيفة فينفصل الكأس الشمعي مـــــن نهاية 

 .ة نهيئ مئات من الكؤوس الشمعيةالقلم الخشبي وبهذه الطريق

ـ يثبت كل كأس شمعي على القاعدة الخشبية المربعة الشكل وذلك ـ 2

بوضع قطرة من الشمع المنصهر على القاعدة الخشبية المربعة الشكل 

ويوضع الكأس عليها ثم توضع قطرة من الشمع  المنصهر على الشريحة 

الخشبية الموجودة في الطقم ولصق القاعدة الخشبية عليها والتي حملت 

وهكذا تلصق جميع الكؤوس الشمعية التي يستطيع االطار  الكأس الشمعي

كأس شمعي واالن اصبح االطار  45ــ  30) الطقم ( حملها وقد تصل بين 

 معد لنقل اليرقات والغذاء الملكي .



ــ يجلب اطار مختار من الخلية ذات المواصفات االقتصادية الجيدة  3 

الى غرفة التطعيم  يوم يؤتى به 2ــ  1والذي فيه حضنة يرقات عمر 

 (.  °ف 77م )  25الدافئة بمعدل 

ماء ( في  1غذاء ملكي :  1ــ وضع قطرة من الغذاء الملكي المخفف )  4

 كل كأس شمعي

ــ التطعيم تنقل يرقة واحدة من العين السداسية ونوضع على الغذاء  5

الملكي في الكأس الشمعي على ان يضعها كما كانت طافية في الغذاء 

ي الموجود في العين السداسية أي تغمر نهاية  االبرة الموجودة  الملك

معها اليرقة ويوصلها الى سطح الغذاء الملكي ثم تدفع االبرة الى االسفل 

فتطوف اليرقة على الغذاء الملكي ثم تسحب االبرة من جانب جدار العين 

قة السداسية ويراعي في عملية  النقل ايضا عدم جرح اليرقة ومراعاة الد

في عملية النقل يجرى اكمال نقل اليرقات الى بقية الكؤوس الشمعية وقد 

 كأس شمعي .  45ــ  30يصل عددها بين 

ــ ثم ينقل االطار ويوضع في الخلية الميتمة في مكان الحضنة الصغيرة 6

سابقا التي رفع منها االطار الحضنة المفتوحة وهذا االجراء يدفع النحل 

 لشمعية ويبدأ بتربيتها . للتعلق على الكؤوس ا

ــ بعد مضي عشرة أيام يرفع الطقم من الخلية الميتمة وتوزع البيوت 7

الملكية التي تسهل عملية فصلها من الشرائح الخشبية للطقم ويثبت كل 

بيت اطارين حيث ان القاعدة الخشبية يجري تثبيتها بحصرها بين 

 االطارين في التقسيم . 

 



 Apstar System                       ــ نظام ابستار7

هي مشابهة لطريقة دولتل ولكن بدون استعمال الكؤوس الشمعية حيث 

 تستخدم بدلها كؤوس بالستيكية ويتضمن ادوات ابستار كما يلي : 

 يثبت قاعدة البيت الملكي على االطار ) البرواز (    N1أ ــ   

 .  N1يثبت قاعدة الكأس عند قاعدة البيت الملكي     N2ب ــ 

يثبت الكأس الملكي البالستيكي على قاعدة الكأس البالستيكي     N3ت ــ  

N2  . 

) تفضل البيضة أي النقل  الفقسث ــ  يتم نقل البيضة او اليرقة حديثة 

 .  N2وتثبت على   N3البالستيكي   الجاف ( وتوضع في الكأس

االطار ) البرواز ( في الخلية الميتمة وفي مكان الحضنة ج ــ  وضع 

 وبجواره العسل وحبوب اللقاح  اضافة الى النحل الموجود قرب الحضنة .

 ح ــ  تقوم الشغاالت ببناء البيت الملكي على الكأس . 

على البيت الملكي  N4خ ــ  بعد ان يتم اغالق البيت الملكي يتم تثبيت 

 بدقة .   

 .  N5قفص بالستيكي على البيت الملكي الكامل النمو د ــ  وضع 

ذ ــ  عند خروج الملكات كل من بيتها تبقى داخل القفص حيث يتم ادخالها 

للخاليا التي تحتاج ملكات  او ادخالها في نويات التلقيح الملكات طبيعيا او 

ادخالها في الخلية الميتمة أليام قليلة لحين تهيئة النويات او الخاليا 

 الخالية من الملكات . 



 

                     Jenter   Systemام جنتر ظـــــــــــ ن 8

مثبت بداخله قطعة على ، يتكون جهاز جنتر من صندوق بالستيكي مربع   

شكل عيون سداسية لوضع البيض العيون السداسية مغطاة بالشمع فعند 

في الخلية فان الشغاالت يقمن بمط وبناء الشمع الموجود  وضع الصندوق

 في الصندوق . 

ــ الواجهة االمامية لهذا الصندوق مغطاة بغطاء بالستيكي على شكل  1

حاجز ملكات به فتحة في منتصفه مزودة بغطاء صغير اما الواجهة 

 الخلفية فيها غطاء بالستيكي . 

لى عدد من العيون ــ يحتوي القرص الشمعي داخل الصندوق ع 2

السداسية اثنان مغلقة والثالثة  مفتوحة من الخلف ولها نفس مقاسات 

 غطاء بالستيكي مقعر يمكن تثبيته في الفتحة الستقبال بيضة الملكة . 

ــ بعد ان يتم اغالق كل العيون السداسية المفتوحة في الصندوق  3

ر من الخلف بغطائه البالستيكي باألغطية البالستيكية المقعرة يغلق االطا

 يضة الملكة . بالبالستيكي ويثبت الغطاء األمامي المصمم على شكل 

ــ بعد ذلك ادخال الملكة المختارة من الفتحة الصغيرة في منتصف  4

 الغطاء األمامي للصندوق ويغلق عليها ثم يوضع االطار في الخلية .  

بيض في العيون ــ تقوم الملكة خالل ساعات ) خالل الليل ( بوضع ال 5

السداسية ويتم اخراج الملكة  بعد ذلك من االطار ويترك في الخلية لمدة 

 يومين او ثالثة . 



ــ  يتم بعد ذلك نزع االغطية البالستيكية المقعرة التي تحتوي على بيض  6

او يرقات حديثة الفقس حيث تثبت على الكؤوس الملكية المثبتة على 

الحامل الخشبي الخاص بهاء حيث تقوم الشغاالت ببناء البيوت الملكية 

 عليها .  

الميتمة ( ــ توضع اطارات الكؤوس الشمعية في الخاليا المربية )  7

لتغذيتها من قبل الشغاالت ، بعد اتمام نمو البيوت الملكية وغلفها بقفص 

كل بيت بواسطة القفص البالستيكي الذي يمنع لسع الملكات بعضها 

 البعض بعد خروجها من البيت الملكي . 

ــ  بعد اكمال البيوت الملكية ترفع البيوت وتوضع في اقفاص اخرى  8

القفاص المستطيلة ، من خالل جدارها المشبك خاصة وغالبا تستخدم ا

بالسلك تقوم الشغاالت بتغذية الملكات العذراء الخارجية من البيوت 

الملكية وبعد خروجها بيوم او يومين توزع على نوبات التلقيح المعدة 

 لهذا الغرض . 

 

                                 Nicot   Systemــ جهاز نايكوت  9

من مربع بالستيكي مثقب بثقوب بحجم  NICOTاز نايكوت يتألف جه 

الكأس الملكي ، وله غطاء بالستيكي فيه فتحة إلدخال الملكة في الجهاز ، 

تثبت الكؤوس البالستيكية من الجهة الظهرية للجهاز على الفتحات 

 كأس ملكي .  110فتحة أي يسع هذا الجهاز  110المعمولة وعددها 

 



 :  خطوات العمل فيه

على  Cups   Cell   Starterــ  تثبت الكؤوس الملكية البالستيكية  1

 الفتحات الظهرية .  

ــ  يثبت الغطاء الخارجي للجهاز والذي توجد فيه فتحة مغلفة بسدادة 2 

 الملكة وحجزها في هذا الجهاز . إلدخالمن البالستك 

الملكة او  ــ  ترفع الملكة وتوضع داخل الجهاز بعد رفع السدادة وادخال3

م ارجاع الغطاء الخارجي يمكن رفع الغطاء الخارجي ثم وضع الملكة ث

 للجهاز .

ــ  وضع الجهاز في الخلية التي استخدمت ملكتها لوضع البيض تقوم  4

الملكة بوضع البيض في الكؤوس الشمعية وخالل ساعات محدود تكون 

 الملكة قد وضعت بيضا في جميع الكؤوس الملكية .

 رفع الجهاز ويطلق سراح الملكة في الخلية . ــ  ي 5

ثم   Cell  Cup  Holderــ  يرفع كل كأس ملكي ويثبت في ماسك  6 

يثبت في اطار خاص فيه شرائح خشبية تثبت به الكؤوس الملكية بواسطة 

،  ثم يوضع االطار  Cell Bar  Holderماسك الكأس على الشريحة  

ايام من  7ــ 6في الخلية بين الحضنة لكي يربى من قبل الشغاالت بعد 

وضع البيض تقفص البيوت الملكية لكي ال يحدث تقاتل بين الملكات او 

تقتل الملكة المبكرة بالخروج من بقية الملكات وهذا غالبا ال يحدث بسبب 

الساعة  د ال يتجاوزالملكات في ان واحد قتزامن نمو وتطوير وخروج 

 ولضمان سالمة البيوت تقفص بقفص بالستيكي للحماية .   



ان افضل طرق انتاج الملكات هي طريقة نايكوت وطريقة جنتر وهي  

طرق حديثة ويفكر البعض بأنها صعبة التنفيذ بل العكس لكونها بسيطة 

في في التركيب والتنفيذ وان اهم مرحلة لهذه الطريقة هو ارغام الملكة 

كأس وترحل  110وضع البيض في الكؤوس البالستيكية التي يصل عددها 

هذه الكؤوس البالستيكية بعد وضع البيض ثم الى حامل الكاس الشمعي ثم 

 يوضع في الطقم .

 ي : ـــــــمن مزايا هذه الطرق ) نايكوت و جنتر ( ه 
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 ــ عدم الحاجة الى غذاء ملكي . 3

عملية  إلكمالم (  25ــ عدم الحاجة الى غرفة مالئمة درجة حراتها ) 4

 التطعيم . 

 ــ عدم صرف وقت طويل في تهيئة مستلزمات طريقة دولتل . 5

 % .  95ــ  80ــ ان نسبة النجاح تصل بين 6 

  


