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 محاسن وعيوب الخاليا الحديثة والقديمة لتربية النحل

 محاسن الخاليا الحديثة

 سهولة فحص الخاليا -1

السيطرة على نشاط الملكة وبالتالي السيطرة على التطريد كذلك  -2

 سهولة مشاهدة الملكة ومعرفة نشاطها في وضع البيض .

يمكن اضافة اطارات او ازالة اطارات العسل لغرض الفرز  -3

 واستخدام اطارات العسل مرة ثانية بعد الفرز .

د او الحر او المطر او الرياح توفير الحماية الكافية للنحل من البر -4

 الشديدة

 سهولة تغذية الطوائف صناعيا -5

 يمتاز العسل المنتج بالجودة والنظافة من الشوائب العالقة -6

 يمكن بسهولة نقل الخاليا من مكان الى اخر . -7

استخدام الشمع الطبيعي الذي ينتجه النحل مرة ثانية لعمل االساسات  -8

 الشمعية

 الخاليا بسهولة يستطيع النحل الحركة داخل -9

 هولة من بقايا الشمع او البروبولسيف الخلية بسيمكن تنظ -10

 عملية اجراء التقاسيم وانتاج الطرود سهلة  -11

 تربية الملكات بسهولة في الخاليا الحديثة .  -12

 



 

 

 عيوب الخاليا الحديثة

ان انشاء منحل بخاليا حديثة مكلف ماديا ويكون الربح قليل بالمقارنة  -1

 التكاليف خصوصا اذا كان موقع المنحل متوسط الجودة .مع 

توجد في االسواق خاليا عديدة تقوم بإنتاج ادوات الخاليا الحديثة  -2

ولكن طبيعة انجاز العمل فيها رديء وغير نظامي فنجد اطارات 

, كذلك يحصل الغش في االساسات بقياسات مختلفة وغير متينة 

لشمع الطبيعي في صناعتها كذلك الشمعية اذ يخلط شمع البرافين مع ا

 عدم تجانس حجم الصناديق مع بعضها او مع القواعد والغطاء.

 مزايا الخاليا البلدية 

تتميز الخاليا البلدية بأنها مصنوعة بطرق بسيطة غير مكلفة للنحال   -1

حيث يعمل النحال سالل من اغصان االشجار ويجعل لها قاعدة 

امامية صغيرة فيها فتحة الخلية واخرى كبيرة تغطي بقطعة قماش أو 

كذلك يمكن نايلون ويطلى الهيكل الخارجي بالطين الممزوج مع التبن 

من الطين او الفخار بنفس التصميم ثم توضع في  ان تعمل الخاليا

مكان ثابت بين االشجار او معلقه على اغصان االشجار بارتفاعات 

منخفضة وعند الموسم يقوم باسكان الطرود والتي تخرج من الخاليا 

البلدية لعدم سيطرة النحال عليها وبالعادة يوضع قليل من العسل او 

 كن في الخلية المنقول اليها .مخلول سكري لكي يتقبل الطرد الس

 



 

ال تحتاج الى خدمة متواصلة وال ينفق شيء لشراء االساسات  -2

مرة واحدة في  يأتيالشمعية واالطارات وغير ذلك عدا ان النحال 

العسل من الخاليا وترك جزء قليل منه  بأخذموسم فيض العسل ليقوم 

 داخل الخلية .

كغم لنقلة  25-20يحتاج الى عبوات من الصفيح الرخيص بوزن  -3

للتسويق وطرق النقل بدائية عن طريق الحيوانات من المناطق 

 الجبلية الى االسواق.

 عيوب الخاليا البلدية 

صعوبة فحص الخاليا للتأكد من سالمتها وخلوها من االمراض ,  -1

وذلك لعدم مشاهدة وصعوبة مالحظة نشاط الملكة في وضع البيض 

 االقراص االمامية ذات الحضنة .

والوسطية وقد تحمل في موسم جمع العسل تؤخذ االقراص الخلفية  -2

الحضنة وحبوب اللقاح باإلضافة الى العسل لذلك فإنها تؤثر على 

 طعم العسل وخواصه .

يقوم النحل بصرف وقت وجهد كبير في بنات االقراص الشمعية  -3

كغم من العسل  8علما بان الكيلو غرام الواحد من الشمع يحتاج الى 

 وف يكون انتاج العسل قليل .لذا س

كغم وهذا قليل بالمقارنة  8معدل انتاج العسل للخلية الواحدة يقدر ب  -4

 .مع انتاج الخاليا الحديثة 

ال يستطيع النحال ان يبدل ملكة الطائفة او التعويض عنها وقد يؤدي  -5

 الى ظهور االمهات الكاذبة .



 

ل وانما يعتمد ال يمكن ضم الخاليا لبعض او تقسيمها بإرادة النحا -6

 االكثار على التطريد الطبيعي .

 ال يمكن توسع الخلية  -7

عند نقل الخاليا من مكان آلخر يالقي النحال صعبوبه في النقل وذلك  -8

 لعدم انتظام حجمها .

 ال يمكن مكافحة اآلفات واالمراض بسهولة في الخاليا البلدية   -9

 

 دوات النحالأ

 أوال / ادوات فحص الخاليا 

الخاليا هي من االدوات الضرورية التي يحتاجها النحال دائما  ادوات فحص

في اي عملية فحص للخاليا او فرز العسل وتنظيم عمل الخلية ورفع 

 االطارات او إضافتها وغيرها .

 Hive toolالعتلة  .1

وهي اهم الة مستخدمة , تستعمل دائما لفحص الخاليا , مصنوعة من الحديد 

على شكل مسطرة لها طرفات احدهما عريض مستقيم وحاد واآلخر 

عريض منحني بزاوية قائمة , يستخدم الطرف االول المستقيم لفصل 

صندوق التهوية ,كما يستخدم لتنظيف قمم  صندوق التربية عن العاسلة أو

و جوانب الخلية من الشمع الزائد او البروبولس كذلك يستخدم االطارات ا

االخر لعزل االطارات عن  في تنظيف قاعدة الخلية , ويستخدم الطرف

بعض حيث نجد في احيان كثيرة بان االطارات ملتصقة مع بعضها بشدة 



 

وسبب ذلك وجود مادة البروبولس والشمع بين االطارات التي تجعل 

 بعضها او مع جدران الخلية .التصاق االطارات مع 

 

 

 

 Smokerن المدخ.2

يستخدمون الفحم او  كانوااستخدم الدخان منذ القدم في تهدئة النحل حيث 

كوالح الذرة , وفي الوقت الحالي صنعت مداخن عديدة التصاميم ولكنها 

’ واحدة من حيث المبدأ حيث تنتج كلها دخان ويوجه الى النحل لتهدئته 

يعمل الدخان كمادة مخدرة بثنائي اوكسيد الكاربون المنبعث منها , كذلك 

يدفع النحل الى ملئ بطونها بالعسل ضنا منها ان الخلية سوف تحترق فيأخذ 

طعاما معه وبذلك تكون النحالت ثقيلة الوزن وال تستطيع لسع النحال لعدم 

 خراج الة اللسع .ثني بطنها الى االسفل إل استطاعتها

المدخن عبارة عن اسطوانة من المعدن الجيد الذي ال يصدأ لها قاعدة 

على وحول المدخن وغطاء مخروطي فيه فتحة لخروج الدخان من اال



 

 ،بعاد احتراق ايدي النحال بالحرارة العالية داخل المدخن وقاعدته يوجد إل

يوضع فوق اسطوانة المدخن وقبل الغطاء المخروطي قرص من المعدن 

لمنع خروج النار مع الدخان اثناء عملية التدخين ومن بين انواع المثبت 

,  Bingham Smoker  ,Brazilian Smokerالمدخنات المصنوعة )

Quinby Smoker . ) 

 

 

 

 Bee Veilالقناع .3

صنعت اقنعة عديدة مختلفة التصاميم ولكن افضلها هو القناع الذي له هيكل 

ن يكون في تركيبة قبعة تبعد ويفضل ايبعده عن الوجه والرقبة والراس 

والرقبة والراس عن اللسع . يفضل صناعة القناع من القماش  الوجه

االبيض الناعم الن النحل يهدا باللون االبيض والمالبس الناعمة . كذلك فان 

المشبك ذا اللون االسود يزعج النحل لذا يفضل ان يصنع المشبك باللون 

 السود من الداخل الن اللون االسود من االبيض من الخارج وباللون ا



 

 

الداخل يستطيع ان يرى به النحال بصورة جيدة أفضل من اللون االبيض , 

أما اذا صنعت االقنعة بدون هذه المالحظات فأن النحل حتما سيهجم على 

 وال يستطيع النحال ان يقوم بواجبه بصوره جيدة .النحال ويزعجه 

 

 بدلة النحال  .4

تكون بدلة النحال ضيقة ويفضل ان تكون ذا مقاس اكبر من يجب ان ال 

المالبس التي يرتديها النحال كذلك يجب ان تصنع من قماش القطن االبيض 

الناعم الملمس ويفضل ان تكون قطعة واحدة وليست قطعتين لمنع دخول 

النحل من الفراغ بين القطعتين , كما يجب ان يربط القناع بالبدلة بصورة 

م ترك فراغات الن ذلك يؤدي الى دخول النحل داخل القناع ثم جيدة وعد

يلسع الوجه والرقبة , كذلك يجب ان تكون البدلة خالية من الروائح وخاصة 

البدالت التي استعملت قبل يوم ولم تغسل الن التعرق ورائحة الجسم بعد كل 

 فحص تدفع النحل النزعاج ولسع المالبس .



 

 

 

 الحذاء الطويل. 5

النحال ارجله من لسع النحل بالحذاء الطويل وخاصة المصنوع من يحمي 

 المطاط االبيض اللون .

 

 

 

 

 



 

 

 از ـــــــــــــــــــالقف. 6

ان افضل القفازات هي تلك المصنوعة  من الجلد المرن وله اكمام طويلة 

تغطي معظم اليد . ويوجد في نهاية االكمام المطاط الذي يمنع دخول النحل 

المالبس والكم . وتحت الجلد الرقيق للكف يوجد قماش من القطن ايضا بين 

 للسماح للرطوبة بالخروج من الكف .

 

 Bee Brushفرشة النحل  .7

انج وطول  2تصنع فرشة النحل من شعر ناعم كثيف وطويل يبلغ طوله 

 قدم ودول امتداد الشعر على الفرشاة نصف قدم . 1الفرشاة 


