
 االهمية االقتصادية لتربية النحل

يعد االنتاد ااالراعال ددعاالرعلدئاالر لالقدعار االدد  االردن اعاذالنيد االر دد اللعا

حد اسقد  مايقد   ةااالرقنيعارلبل الناالراعال الةاذالناالرحش التاذ لىاعالسدا االر

فع رددةافددعاةيدد  ااالنتادد ااذسحقددال االران الددةابالددماالنااقددما بالدد ايدد االراب سدد تا

ذالرحشدد التاالنىدد  افددعاسلقددالااالة  ع دد اذادد االناالدد  يةاسحادد ااالرددىاالراحدد ا

ضدعا  ا  د افدعاة د اا بد  االرشد  ا اا60سل اتقبةاالراي  اافعاالنتا ااالرىا

   االناس بالةاالراح اسااجاياد  التاالىد  ان تنيدةايد االرعقد اذالر د الكاالر ل دعا

ذالرش عاذسماالراح اذببنباالرلق حاذغال   االض فةاالرىاالنا ا كاياد االىد  ا

الر لالقعاذ عاالتاد ااال ذالتاالراح ردةاالر لالادةاذالتاد اا الى ايااةاس بالةاالراح ا

االر ل  تاالر لقحةاذالراق سالماذي  فحةاالي الضاذآف تاالراح ا.

الناالرجددد ذ االناالددد  يةارا بالدددةاتحددد االرعقددد ا  رالدددةابالدددماالناعال االر ددد  ا

الر قال ماالذالابقئاب ذنابا يةارل اح اذيااجاالرعق افقطافأناعال االر   افدعا

لالدةاالردىاالرفدعحاالبال تد ا.اذاليفد ارا بالدةاالراحد االرقاةاالنذرىاي جعاذيايد ا 

ال  الددةاالاالددد  يةافددعاسشددد ال االيددد   ا  يلددةا نالددد اايدد االراحددد رال االر باددد لال ا

ف راح رال االر بد عاذالربد بنال اذالسد س ااالرج يعدةاذ دنال عايع يد ااد تعةاال ذالتا

اذغال  مابح جةاالرىاالي   ا  يلةاإل العاايا بلاماذيع يلاما.االراح رةا

الر ا االراعال الةاالر  بحةاذالراعاسحا ااالرىاس   تا   ااسع اس بالةاالراح اي 

االاللةافعافل االرشا كاذس   تا   ا نال اافعاينسماالر بالعاذالرل يح

ا

ا



الناالراح  االرجال اذالاالرلب ااالرجال اايقداطالعاالناياجدااا،ذيانسطةافعاالرلالحاا

ا   ات جااذبع قهاف تهاا اياق اتحلةاس  ي االنارماس  ار يةاالرلب ااالرجال اا.ا

ف ناال اب اليةايانالضعةايجئاالناسقبقا االرلب ااذالر ع فةاالرجال ااذيعا  اار رك

ذرددكا لددىاالىدد االر ع فددةايدد ايلدد  ع  االر لالاددةايددعا ىددن ا ذعالتاس عيبالددةا

ى يدد اا5-3ال دد عالتاالذاباا5(اسق سددالمار دد اسققددالما5-3العشدد  يةاذالربدد كابا 

اال دد عالتا(افددعاب اليددةاالنيدد اذيد انددمايبدد طاالراحدد  افددعاسطددني ا10 ر د اىلالددةا

اياحلةاذسنسالعهاس عيجال ارقلاللعاالرلب ااذس يع ار ذ االرلب ااالرجال اا.

 اوال: العسل وفوائده 

:ا ناي  ااس للةا نالاةاالرقنالمابلنااالر د ال اذالات ادةا طد ااة الدةاج دعاالعسل 

عبالق  اي االة  عاالراب سد تاج عادهاشد  نتاتحد االرعقد اذبنرادهافدعابطنتاد ا

  افادناشدا الاشداال اشد فال اذياشدط االرىا ق اذ االرنالناياع  اافالهاشدا كارلاد

رجقددماالنتقدد نا ايحاددن االرعقدد ا لددىا  عبن الدد عالتاذب ذسالادد تاذالتاي دد تا

%اذالتهانا81تقبةاالرق  ي تا  رالةاسل االرىاا ا ا ايع تالةايلالاةاذفالهذ

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

االةاالر  نبةافعاالرعق االرا ضجا.ارل  ي  ذب تاالذاالرل  ل افعاالرا نابقبئ

 د العسل ــــــــفوائ

ذب نضدةاالر عد ااذياالد اا  إليقد ك.اياال افعاالضط الب تاالرجا ةاالراف عا1

افعا  ااالر ع ااذالنناعا ش ا.

ا.ايق   االرحنالي ا لىاالرح  .2

ا.اياال افعا  اابعضاالني الضاالرجل يةاذساعالمابش ااالرجل .3



الر د ااالر د ال اذالرادعاساطلدئاالضد فةاسد ل ابلدنا.اي ى افعااا  ةاالن ذيةا4

االر  ال .

ا.اسقنيةاالرقلئاذعفعاالرف طاالر الاض.5

 ت ارالالحاالنماالرح ذ اذالنسد ال ا.ايف فايعاالرايتا ب االرحنتارع  ا  6

افعاالرائ ماالنتقجةاالر ح ذاةا.

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

ر  اللالدددةاالرح ذيدددةا لدددىاالرقددد  ي تاالرقدددالةاالرافدددما.ايعابددد ايددد االر دددنال اال8

اذالراالا يالا تاذالنتاي  تاذالر ع  ناالرا  عااالراعايحا جا االرجقم.

ا.اي ى افعااا  ةاالرل بننا.9

ا.اي ى افعاسحفال ابعضاالرطبل تافعاالر طبخا.10

ا:االغذاء الملكي وفوائدهثانياً 

 ناس ل االبالضايشنبابلا اا ا نالحاالرقنالماردها عدماالالد ااالغذاء الملكي :

الرح نضددةاذالالدد االر دد العااذ ددنايدد  ااب ذسالاالددةاسادداجايدد االر دد  االربلعنيالددةا

رشدد  نتاتحدد االرعقدد ا اس دد  ابددهاالر ل ددةابلددنعاايقددا  ااذالرال ادد تاذالتا

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

اقدمايد االرد ذ اسلللدتافدعايااجاالر  الكاالر ل عافعاالرع رماب  ال تا بال ااذ

التا ااالرعق ا  ااجان تن ا اذفعاالرعد ال ابد طابعدضاالراح ردةاب ن ا د ماب تاد اا

اضعحاي اسع االرعق ا.اا100  هاالر   ااالراعاياي اسع   ابق عا

ا



يقددال ماالر دد الكاالر ل ددعا  ةجدد ارنبدد هاالذاي اذجدد ايددعاالرعقدد االذاج فدد ا لددىا

ْما5-  ةجددد ا لدددىاشددد  ايقدددحن ا الىددد ا بقدددننتاجال سالاالدددةا االذايج ددد ا

اذينضن  افعااا تعاةج جالةايعا ةا.

 فوائده

 يق ذماالرفعحاالرجق  اذالرعقلعا الراا ال (اذالرجاقعا. -1

 ياي االراش  اذالرقناار  ا ب عاالرق ا. -2

 ياظماالرط ماذيعال االرىاي االتقطعا اا ااب االنذالنا. -3

 يقل ابش  ا بال اسجع التاالرنجهاذيعطالهاتف عهاذالش ال ايلحنظال ا. -4

 %اي اب نتاالرعقماغال االر الئنسةار  االرجاقال ا.60يع رجابنالرعا -5

 يقن االن ا  اذياي ات ن م -6

 يحان ا لىاب ذسالا تاذفالا يالا تاذالتاي  تاذيف  التابالنيةا. -7

 

 ثالثاً : الشمع وفوائده

ياعدد  ااسادداجافددعاالر دد  االرشدد عالةاا ددنهايدد  اايا نتددةايدد االسددا التالشمممع : 

الر نجن اافعاالرحلق تاالربطاالةاي االرجاةاالرقالىارشد  نتاتحد االرعقد اذ دعا

العبعاالةذالااي االر   االرش عالةاسااجاالرش عا لدىاشد  اسد ل اذس فعدهاالرشد  رةا

االرىاالر  الي انماياللئاي نت االرقشنعاالذاالرلا لااالرش عالةا.

ا

ا

ا



نمابعجاددهاذبادد كاالنس سدد تاالرشدد عالةا االنادد كابادد كاالرعالددنناالرق السددالةاف تادد اسقدد

ذيقاا  اياهاالراح اطيف افعاس طالةاالرعالدنناالرق السدالةاالرل ادةابلداناالرعقد ا

ب رش عا ا   اي ى ايعاببنباالرلق حارع  اغطد كاالرعالدنناالرق السدالةاالرل ادةا

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

اانالكاالرل عجعا.الرعال االرق السالةاذبال االر

 د الشمعــــــــــــــفوائ

ااا  ةاياا اي ايلعا:ا130ي ى االرش عافعااا  ةاط ن اي ا

ي ى افعااا  ةاشد عاالنسد  ا اذيافد االناي دنناشد ع اتقالد اىد رعا -1

 ي االرشناللئاذنايللطايعهاش عااا  عانناالراح اي ففها.

 ي ى افعااا  ةاينال االراج ال ا. -2

ي ى افعاادا  ةاشد عاالنضد كااذالففد اشد عاالرشد عاالنبدالضاالرد  ا -3

يااجافعاينسمافالضاالرعق االر  اي ننات ادعاالربالد ضاىاالدحاالردنةنا

ت اع افعاب رةااا  ةاالرش ن ايادهايقدال ماغ ربد افدعااضنالك ايعطعا

 .ش ن االر ا ل ا

 اا  ةاش عاالراطعالماذينال االراشحالماذفعااا  ةاالنب يةا. -4

 النن ثا.ي ى افعاش عاسل العا -5

 ي ى افعااا  ةا ئاالنسا نارع  ات  ذااذيق س تاالرا نك. -6

 يقال ما    اا  ةرةافعااا  ةاا  شاالرلال ما. -7

 ي ى افعااا  ةاال ذالتاالر  عبننا. -8

 ي ى افعااا  ةاانالرئا  ي اافعاالرلا  ةاالرب ساال الةاذالر ع تالةا. -9

 



 يقاع  افعاالر سما. -10

رلاد الثاالرشدعبعاياال افعاالتا اايا بحاالرش عاين اياحدحاب د ال ا -11

 فعاالر ا فةا.

ا

 رابعاً : حبوب اللقاح )العكبر( وفوائدها

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

سلقددالااالة دد عاالراب سدد تارلحلددن ا لددىاالتادد اا دد رعاذتن الددةاجالدد اا اذسعابدد ا

يلددد عايادددمارلب ذسالاددد تافدددعاغددد الكاالراحددد ا  ددد اسحادددن ا لدددىاالرايدددنتا

ر الساجدد تاذالناددب يا.ايقددال يا االراحدد االيفدد افددعاادداعاغطدد كاالرعالددنناذال

االرق السالةاالرل اةاب رحفاةايعاالرش عا   االسلاا ا.

ا

 فوائد حبوب اللقاح

سعاب ايل عاالس سعارلب ذسالا تاالراب سالةابالماساال افدعاالراعدنيضا د ا -1

 الرب ذسال االرحالنالتع.

 يل عاجال ارل ع  ناالرا  عااالراعايحا جا اجقماالنتق نا. -2

 س ى افعاي  ماالرائ ماالرج ذحاذسج ي االرجل االر حا  ا. -3

 س ى افعاي  ماس  يةاالرجل اذسعطالهابش عااذالضحةا. -4

ساال افعا  ااالراح فةاذالراا باالنيع كاذ ق االرافدماذةيد  اا  يد تا -5

 الر ماالرح  الكا.

 سقال مافعا  اابعضاب نتاالرب ذسا تا. -6

 



 : سم النحل وفوائده خامساً 

غدد  اى اددةافددعاذ ددنايدد  اا  يالددةايانسددطةاالر ن فددةا اسلدداعهااسممم النحممل :

بط االرش  رةا اس فعاالرش  رةاالرقماي اىد  االبد ااالرلقدعاالردىاالرجقدماالر لقدن ا

ذسبقددىاالنبدد ااذيلحق سادد ايلالددقةافددعاالرجقددماالر لقددن اذساالدد ا دد اجقددما

الرش  رةاالراعاس دنتابعد ا اد لحايحد ذ اا اسقدا  ا فد تا دال االرقدمابد فعا

جقماالر لقن اباىابع االتال رها  االرش  رةارد ركا لدىاالرشدل االرقماالرىاالر

الر لقددن االنايحددكابدد إلظا االنبدد ااب سجدد ها ددال االرقددماذرددال االرع دد ا اذذرددكا

ار اعا فعاالرقماالرىاالرجقما.

 فوائد سم النحل

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

ذالر ذيددد سامابلقدددعاايدددعاال بددد كاالنىالددد صافدددعاالرااددد باالر ا اددد 

الر  ضىابع  اي االرلقع تايلالاةا ابقدئاالر  ضدىاذتدن االر د ضا

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

رقعةار  ايد ااذسلالدحافاد التاالرقدعابدال ايدنماالردىاسدبعةااليد مابقدئا

  نالي ااحالةا  ي اايح    االرطبالئا.

 .ياال افعا  اا   االراق كاذالرح ىاالر ذي سايالةا -2

 ياال افعا  ااالراا باسفلماالر  ااالر عاالةا. -3

 ياال افعا  اابعضاالني الضاالرجل يةا. -4

ا

ا

 



رهاسأنال ايابطارف طاالر مارد ركايلىد ا د الاالنيد اباظد االن ابد عاابد ا -5

الر ع رجددةا اط االناالنشددل صاالر  ضددىاذذ االرفدد طاالر ددالاضاالنا

 الرطبالئا.يح عذالاي االسال الماالرلقعاالنابع اي الجعةا

 البروبولس وفوائده سادساً : 

:ا ددعايدد  ااادد  الةاعالساجالددهاسج ددعايدد االددحاالنشددج عاذيدد االبروبممولس 

ذاد اس دنناا،ذ دعايد  هاشدبهارالادهارنتاد االادا اا،الرب ال ماالرا  يةاطذاالرن  ية

ا- ال اةاالرلننايقال يا االراح اب  ايلعا:

س االرااح تاالذاالرشقن االر نجن اافعا ال  االرللالةار اعا ىدن االففد تا -1

 حش التاذالرحلماطذاالراال عالتاالراناللالةاالرب ع ااى اةا.الرل ال اا  ر

سقنمابااعدالماذس لالدحاالرجد عالناالرلشداةافدعاالرللالدةاذ د ركاياطقدةابد با -2

 الرللالةا.

سقنمابا لالحاالفف تاالرل ال ااالر الاها الى االرللالةابع ااالا اين االراأعا.ا -3

 الىد االرللالدةاذرعد ماالي  تالدةاار اعاالتاشد عاالر اللحدةاذت دناالر  ي  ذبد ت

 الراح اي اب لا اذعيالا اى عااالرللالةا.

 فوائد مادة البروبولس )األكبر أو الدنج (

 ياال افعا  ااالني الضاالرجل يةاين االن اي ا. -1

 ياال افعاسق حاالر ع ااذالألناىا ش  ا. -2

%افدعا د الا15ي ى افعاي  مايع رجةاالرق   نا اإذايف  حاباقدبةا -3

 الر   ما.

 ع لال تاالرج البالةا.ياال افعاالر -4

 



 سابعاً: انتاج حضنة نحل العسل 

ابفاةاتح االرعق ا   الكارإلتق نا

سقال مابفاةاتح االرعق ا الرال ا تاذالرع الع ا(ا   الكارلبش ا االذاالتاد اذالتا

اال ةاغ اللالةا  رالةاذ ا اسحلاللاد اذجد االناالرال اد تاسحادن ا لدىاتقدبةايئنيدةا

%اب ذسال اذسحان ا لىا  الةا بال اايد ا15.4%ا  ننا3.71فعاالر انسطا

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

ا600-100الر  الددةا بالدد ااجدد الاب ق عتاادد ايددعاةيددتا بدد االنسدد  كاالراددعاسبلدد ا

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

(اذ ادد كابعددضاالردد ذ افددعاالف يقالدد اذالسددال ا1987  بدد االرلطالددحاذآىدد ذنا 

 تاذالسددا الرال اذالي ي دد االرجانبالددةايقددال يننافعدد افددعاذجبدد ساما دد ايدد اي ادد

ذ  الع االراح ا.ا   االسال يتافعاال ع ماالرطالنعاذالر ذالج اذبعضاالسد  كا

االراياةاذفعااال االنس  كاذغال   ا.

 ثامناً : تلقيح النباتات االقتصادية 

الاددبااالتادد ااالرعقدد افددعابعددضا ذ االرعدد رما ددناالتادد ااندد تن ا االيدد االرلددا  ةا

ال االرل يدد اجراب سدد تاالناالدد  يةا ابالددمايدداماسددأالر لالقددالةاالنذرددىا ددناسلقددالااال

ذسنةيعا افعابقن االر ح اال االناال  يةاذالرااق اي ايحلدن االردىاالىد ا ا

ذا اسلللتايا ب افعاالي ي د اراد الاالر د ضاذنبدتاب راجد عباالرعل الدةاالنا

%افددعاالشددج عا40-30الراحدد ايايدد ايدد االتادد ااالراب سدد تاالناالدد  يةاباقددبةا

ا60(ا اذاالرا  اةا اذ شد ااالضدع فافدعاالراب سد تاالرق  الدةا الر نسدهاذالرلالد ع

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

ا



الذالاغطالدتاالة  ع د ا د االراحد اذالرحشد التاالنىد  ابنالسدطةاشج ااالرااد حا

%ايدد االنتادد ااالن االدد   ابنجددن االراحدد ا1الر شددبكافدد ناالتا جادد ايلدد االرددىا

الة  عهاذالرحش التاالر لقحةاالنى  ا انناالراا حايحا ااالرىاالرحش التارالقالاا

اذ ا كابعضاالراب س تاناسحا ااالرالقالااالرللطعا.

 تاسعاً : انتاج الملكات الملقحة والتقاسيم )الطرود(

الابحتاسج عااالتا ااالراق سالما الرط ذ االرلا  الةا(اذالتاد ااالر ل د تاالر لقحدةا

ي االرجنالتئاالناال  يةاالر  بحةافدعايجد  اس بالدةاالراحد ا افقد اتجحدتا د اا

اايل  تايلقحةاجال ااي اس نتا  ر الدةاذبالعاد افدعاش   تا  ر الةافعاإتا 

النسدنال االذابالدعاالراجد ل ا ا  د االي د ايد االتاد اا د ذ ايد ايل  ساد االر لقحدةا

اذبالعا افعاالنسنال االر الىلالةاذالرل عجالةا.

ا.اعاشراً: انتاج شركات تقوم بصناعة أدوات النحالة المختلفة

التاجددتاشدد   تا بالدد ااسلللددتافددعاالتادد ااط ذالتاالراح رددةاالر لالاددةاضدد  ا

الر نالاددا تاالرقال سددالةاالرع ر الددةاالرجالدد اا،ا دد ركاسطددني ا دد هاالرلددا  ةار ددنال ا

ج ي ااذسل يالماجال اافعاالتج ةاالن    ا،اف ن ا ىد االرب سداكافدعاادا  ةا

الأل ذالتاين االنس سد تاذالر د الي تاذالسدال الماالففد االنىشد بافدعاادا  ةا

  يحاالرا بالةاذاط   تاالرعق ا ا   اسمااا  ةاالجاداااالرالقدالااالرلدا  عااا

اذالجااااب ينةاإلتا ااالر ل  تاين اجا ةاجاا اذطبقا عاذت ي نتا.

ا

ا

ا



 احدى عشر : تشغيل ايادي عاملة كثيرة 

سدد   تا دد هاالرلددا   تافددعاالناالدد  االرددن اعا نالدد الا اذذرددكار ندد اا دد  ا

افدعاالتاد ااالرعقد االذاالر د الكاالر ل دعاالذاالرع يلال افعايج  اس بالةاالراحد اسدنال ك 

الرشدد عاالذافددعايلدد تعاالتادد ااال ذالتاالراح رددةاالر لالاددةا اةذفددعاالتادد ااالرطدد ذ ا

ذالراق سددالما ا  دد ايقدداا  االاددح باسددال عالتاالراقدد افددعاتقدد االرل يدد اذيااج سادد ا

سنال ا  ركاالساا  ااش   تاالر بال التاالر ال ال لالةافعاالتا ااذسطدني اال ذالتارأل

رااذيددد االرقدددن اباددد هاالر دددنال افدددعاالرنادددتاابلدددنعاا الل الدددهةاذيدددنال االر   فحددد

 الر ا سئا.


