
 
  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
 

 


