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هذا الكتاب صدر عن كرسي المهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحل وفق األسس العلمية 
 . والمنهجية التي استند إليها تأسيس برامج  كراسي البحث التابعة لجامعة الملك سعود

                
وبأي وسيلة  سواء  ال يسمح باعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل : جميع حقوق النشر محفوظة

كانت إلكترونية أو آلية بما في  ذلك التصوير والتسجيل أو االدخال في أي نظام حفظ معلومات أو 
استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من كرسي المهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحل بالتنسيق 

 .مع دار جامعة الملك سعود للنشر
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 قدمة المترجمينم

مأ ثر ا التمعات استجابةً   Apis mellifera جمتمعات حنل العسل تعترب
التنوع احليوي يف يف  ااء هذا ال يعكسو . األمااضفات و للتغريات البيئية ولتحديات اآل

ومي ل هذا . األمد ومستماة طويلةَ  عملية تكيفٍ  ،وثمناطها البيئية  سالالت حنل العسل
ساس للتطويا واالنتخاب يستحق احملافظة رأ جداً قيمة عالية  ذا التنوع إرثا حيوياً 

ولكأ تابية النحل . ية والبيئية الطارئةبدف االستجابة للتحديات اإلنتاج املستقبلي
قد و  ،الطبيعي تلك االنتخابلغي تأثريات تُ  ثواحلدي ة قد حتد  ت التحسنيوتقنيا

ون الاؤيا بأن هذه ويتقاسم املؤلف .ختاطا بتقليل حيوية جمتمعات حنل العسل
وسوف تدعم  ،نحل العسلل يف احلفاظ على التنوع الطبيعي تساعدالتوصيات س

ملكات معيارية ذات  استخدام يُعدو . فسيولوجيًا ووراثياً ، ملكات بنوعية عالية إنتاج
رما هو ،بتطور الطائفة وسلورها يتعلقثساسيًا ألي حبث علمي  جودة عالية متطلباً 
 .ناجحة اقتصادياً  عسل حنلطوائف احلال بالنسبة لرتبية 

يف حبوث حنل العسل مبا فيها املعايري القياسية  وقد آدت احلاجة إىل وضع
ح ني واملختصني يف إىل تعاون الباتلك املتعلقة بانتخاب وتابية ملكات حنل العسل 

 سيق مأ خالل شبكة نوبت ،العامل املتقدم بشكل است نائي ل على مستوىاهذا ال

COLOSS  "عىن بتقدمي يُ  ،جناز عمل حب ي عملي فايدإل" منع فقدان طوائف النحل
تسمح بتعظيم  ،القياسية يف جمال حبوث حنل العسل جااءات البح يةالطاق واإل

تلفة واملناطق جااءات املقارنات بني املختربات املخإوب ،الفائدة مأ هذه البحوث
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جياد إوحماولة  ،النحالة احلدي ة كالتمشل ملشثمما يسمح بفهم  ،اافية املتباينةغاجل
م ل ملخصصات البحوث العلمية يف هذا ث ىل است مارٍ إنه يؤدي إرما   .احللول هلا

ورويب يف العلوم وقد مت دعم هذه الشبكة مأ خالل بانامج التعاون األ. الال
 ،ناوقد نتج عأ هذا التعاون جملد).  FA0803(بالقاار رقم ) COST(والتكنولوجيا 

  ٢٤٣جنازمها بإقام 
ً
ورقة علمية ماجعية تتعلق بطاق  ٣١لتقدم  ،دولة ٣٤مأ  اعامل

تعىن رل  ،ورقة علمية ماجعية ١٩وي م اللد األول . البحث القياسية يف حنل العسل
وراثة و ، بيئةو ، ورقة مبوضوع متكامل عأ طاق البحث القياسية املتعلقة ببيولوجية 

تتعلق بآفات حنل  ،اجزءً  ١٢ال اين مأ  لدبينما يتألف ال.  إخل...وتابية حنل العسل
 .  تعلقة باوطاق البحث القياسية امل  ،املختلفة وثمااضه العسل

ن ألحباث النحل برتمجة هذه األجزاء مأ يقوم راسي املهندس عبداهللا بقشا
ليتسىن للباح ني والدارسني ومجيع اجلهات ذات العالقة  ؛ىل اللغة العابيةإلغتها األم 

حباث جااء األإل ا؛قياسيً  اوحقليً  امعمليً  دليًال  ، بصفتهاجزاءمأ االستفادة مأ هذه األ
حبيث  ة،لديأ رل على حدجزاء هذيأ الثوقد قمنا هنا برتمجة . املتعلقة بنحل العسل

ليتسىن االستفادة منها   ؛صفحة ١٥٠ يشكل رل جزء وحدة مكونة مأ حوايل
رإجااءات ماجعية قياسية متخصصة يف جمال البحث املتخصص بكل جزئية مأ 

 . جزيئات حنل العسل بالشكل األم ل

وتابية بانتخاب هم املرتمجات املتعلقة  ثويعد هذا اجلزء مأ اللد ال اين مأ 
بادئ املا عأ ا وواضحً ا وافيً حيث يقدم شاحً ،  Apis mellifera ،ملكات حنل العسل
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واألدوات والظاوف واملتطلبات ال اورية لنجاح إنتاج ، األساسية إلنتاج امللكات
جتهيز ، وطاق التحكم بالتزاوج ومعايري إنشاء حمطات التزاوج ورعايتها، امللكات

التعامل مع امللكة امللقحة ، الذرور بالطاق املختلفةتقييم ر افة ، طوائف الذرور
معايري ضمان جودة امللكات والشاوط املسبقة لنجاحها باالضافة اىل جمموعة ، وومسها

رم يبني اجااءات جتهيز الطوائف األم والطوائف املساندة . مأ التوصيات العامة
رما يزودنا مبعايري  .وطوائف الذرور وغريها مأ متطلبات جناح عملية إنتاج امللكات

، حول جودة امللكات ومتابعتها يف الطوائف اجلديدة واحلكم عليها مأ خالل صفاتا
انتخاب وتابية ملكات وسيزود هذا الكتاب الباح ني يف جمال  .وسلورها، وإنتاجيتها
جااء دراسات قياسية توافقية قابلة للمقارنة جااءات ال اورية إلباملعافة واإل حنل العسل

بعد مااجعة مجيع الطاق املنشورة  ،وقد مت اختيار الطايقة البح ية القياسية. النقاشو 
ىل مجيع الطاق إ ثُشريفقد  ،ويف حال مل يتم التوافق على طايقة قياسية .عأ املوضوع

والبحث مأ خالل  وتبسيطها، وقد مت توضيح العديد مأ طاق التشخيص. احملتملة
 .ساعد الباحث على الفهم اجليد لطايقة البحثشكال والصور املافقة اليت تاأل

وحنأ على يقني بأن ، ت عملية تامجة هذا الكتاب اجلهد والوقتدلقد استنف
ولكّنا عملنا بكل جهد ممكأ على  ه،ليإميكأ الوصول  ال ،الكمال ثمنا هو سااب

حىت يتسىن للطلبة والباح ني االستفادة منه بأررب قدر  ؛بالشكل املطلوب هإخااج
فبعد شكا اهللا عز وجل الذي ثهلمنا . حيظى باضارم واستحسانكم ثنونأمل  ،ممكأ

بالشكا اجلزيل إىل معايل مديا جامعة امللك  هنتوج ،املقدرة على القيام بذا العمل
وسعادة األستاذ ، سعود األستاذ الدرتور بدران بأ عبدالامحأ العما حفظه اهللا
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على الدعم املتواصل واحل يث ألع اء هيئة التدريس  ،الدرتور ثمحد بأ سامل العاماي
ا وتبوئها املكانة املاموقة اليت نصبو مجيعً  ومتيزها والباح ني؛ بدف رفعة جامعتنا العزيزة

ظات على النسخة و رما نشكا األساتذة الذيأ قاموا مبااجعة وإبداء امللح. ليهاإ
. ادقة والبناءةرائهم وتعليقاتم الصآهذا العمل على  قّيمواوملأ ، ألولية هلذا العملا

لقد مت اجناز هذا العمل مأ خالل الدعم املادي املقدم مأ عمادة رااسي البحث 
وثن ، نسأل اهللا العلي القديا ثن جيزيهم عنا خري اجلزاءويف اخلتام . جبامعة امللك سعود

يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ مأ ثتى اهللا  ،ازان حسناتنا مجيعً جيعل هذا العمل يف مي
 .بقلب سليم

 

 حمد الخازم الغامدي أ. د.أ
 املشاف على راسي املهندس عبداهللا

 م رلية علو ،بقشان ألحباث النحل 
    جامعة امللك سعود -األغذية والزراعة

 يحيى زكي العتال . د  
 راسي املهندس عبداهللا

 مرلية علو ،ألحباث النحلبقشان 
جامعة امللك سعود- األغذية والزراعة
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  الجزء األول -مقدمة كتاب النحل 

ا للطاق ا جامعً دليًال عمليً  The COLOSS BEEBOOKرتاب النحل   يعدّ 

لقد تأسست شبكة . البح ية،  A. mellifera، يف مجيع جماالت حنل العسل الغايب

نتيجة م، ٢٠٠٨يف عام  COLOSS اةمنع فقدان طوائف حنل العسل املسم
عديد مأ ُوثِّقت يف اليت  ، طوائف حنل العسل املااباةللخسارات الكبرية واملتتالية يف

جمموعات وعندما بدثت ). Neumann and Carreck, 2010(العامل  يفالبلدان 
 وبشكلٍ - واضحاً  حنل العسل بدراسة املشكلة، فقد بدا يف جمالعديدة دولية حب ية 

جااء إعاقة ربرية قدرَة العلماء على إ ن غياب الطاق البح ية القياسية يعيقث -مبكا

ويف عامها . توافق ومقارنة البيانات املتعلقة بفقدان الطوائف على املستوى الدويل
، برين يف سويساا يف مدينة) COLOSS(وخالل اجتماع الشبكة ، ال اين مأ العمل

ق فِ وقد اتّ .  عداد دليل لطاق البحث القياسية يف جمال حنل العسلفقد نشأت فكاة إ
حيث اسُتوحَيت ، The COLOSS BEEBOOKرتاب النحل على تسمية الدليل  

طاق البحث املتعلقة بذبابة الفارهة  عأهداف مماثلة الفكاة مأ منشورات بأ
)Lindsley and Grell, 1968; Ashburner 1989; Roberts, 1998; 

Greenspan, 2004  .(عداد رتاب النحل مت البدء بإBEEBOOK ف بعد توظي

ن و املؤلفهؤالء عطي وقد ثُ . عملية التنسيق يف رل جمال حب ي اخلرباء الدوليني؛ ليقودوا
يار الفايق املناسب مأ مهمة اخت) ول يف قائمة املؤلفنيالسم األا(ن و املتماس
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سلوب ُجهزت بأوبعد ذراها  ،ا قياسيةها طاقً عدّ الختيار الطاق اليت جيب  ؛املتعاونني
  ). Williams et al., 2012(سهل للباح ني 

 Theرتاب النحل : ىل ثالثة جملداتم مشاوع رتاب النحل االبتدائي إسِّ قُ 

COLOSS BEEBOOK الطاق القياسية لبحوث حنل العسل الغايب : اللد األول

Apis mellifera رتاب النحل و ؛The COLOSS BEEBOOK الطاق : اللد ال اين

؛ ورتاب النحل Apis melliferaالقياسية لدراسة آفات وثمااض حنل العسل الغايب 
The COLOSS BEEBOOK الطاق القياسية لدراسة منتجات حنل : اللد ال الث

ا وقد مت تنظيم األوراق العلمية بكتاب النحل تبعً .  Apis melliferaالعسل الغايب 
ثف ل الطاق لكل هذه الطاق املختارة بصفتها املؤلفون  صّنف مثّ . ملوضوع البحث

. ًا للبحوث املخربية واحلقلية ثي اً طاق ،هذه الطاقمت ل و . جمال مأ جماالت البحث

از جتابة ا استخدام طاق مأ جماالت حب ية عدة إلجني غالبً ور نه مأ ال ا وقد ثدررنا ث
قام الدليل ، منم متعدد الاالت وثينما ران هنالك حاجة إىل.  معينة  بنحل العسل

ىل األوراق السابقة عند مع توجيه الباحث إ، ددة لطايقة مابوصف التعليمات احمل
ميكأ تعايف ساللة ، العلى سبيل امل . فيما يتعلق بالطاق العامةوخاصة  ،احلاجة

ن التعليمات العامة باستخدام لنحل العسل بوساطة الطاق اجلزيئية؛ ولذلك فإ

 Evans et(مت بالورقة العلمية املتعلقة بالطاق اجلزيئية دِ بعات اجلزيئية الدقيقة قُ املتتا

al., 2013( ، ولكأ الطايقة اخلاصة واملناسبة لتعايف السالالت وصفت يف الورقة

ومأ ). Meixner et al., 2013(العلمية املتعلقة بتعايف السالالت واألمناط البيئية 
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سالالت واألمناط ىل الورقة العلمية املتعلقة بتعايف الينبغي للشخص الاجوع إ، مثّ 
د ذلك وهذه الورقة سوف تكتفي بالاجوع بع. يفية حتديد ساللة معينةالبيئية ملعافة ر

ة قىل الورقة العلمية املتعلقة بالطاق اجلزيئية عند مناقشة املتتابعات اجلزيئية الدقيإ
جااءات القياسية اب النحل واإلارئ عأ الفاق بني رتل القوقد يتساء. بالتحديد

واملنظمة األوروبية ، )OIE(املتاحة مأ خالل مكتب املنظمة الدولية لصحة احليوان 

 The COLOSSيف رتاب النحل ).  OECD(االقتصادي والتنمية  نللتعاو 

BEEBOOK ،املنظمة األوروبية و ، ىل املنظمة الدولية لصحة احليوانناجع غالًبا إ

ا تصف طاقًا �تنمية، وإىل طاق قياسية ثخاى؛ حيث إاالقتصادي والللتعاون 
بتحليالت روتينية  -لعلى سبيل امل ا-ثو للقيام ) OIE(ض لتشخيص اآلفات واألماا

ثبعد مأ التشخيص ولكأ رتاب النحل يذهب إىل ). OECD(ختبارات السمية ال

حنل العسل  والتحليالت الاوتينية مأ خالل وصف الطاق للقيام ببحوث على
رتاب النحل بني الطاق   مييز، وعند ال اورة. والكائنات احلية الدقيقة املصاحبة

البح ية القياسية املتاحة رتلك اليت يتم تزويدها مأ قبل املنظمة الدولية لصحة احليوان 
)OIE( ، واملنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية)OECD( ،خالصة  مويقد

وقد   .مكتوبة ومااجعة مأ قبل فايق دويل مأ العلماء، طاق البحثتوافقية وافية ل

سهل  باإلضافة إىل توفري دليل خمربي. جتعله قابًال للتطور صمم رتاب النحل بطايقة
فإن رل ورقة علمية مأ ، جبهد جيعل هذه الطاق متاحة بشكل ثوسعو ، االستخدام

صدارات اخلاصة للة د مأ اإلل متاحة بالان يف عدياء اليت تشكل رتاب النحاألجز 
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ولالستفادة والبناء على توافا وسائل االتصال .  .J. Apicul. Resحبوث النحل 
م جديد عأ الدليل؛ حيث ُجهز إصدار متاح للجميع على مفهو  ، طُّورالاقمية

 . ووضع التحسينات املقرتحة ،مناقشة رل طايقةمأ خالله ميكأ ، نرتنتاإل
  عام اسية لكتاب النحل على اإلنرتنت يف ساألبدث تطويا املسّودة 

 www.coloss.orgلكرتوين وميكأ إجياد اإلصدار احلايل على املوقع اإل، م٢٠٠٩

/beebook  .ا هامشً  ،تصف طايقة ما ،حتتوي رل ورقة رقمية، ويف املسودة األساسية
ميكأ للمستخدمني مأ ّمث و .  قرتاح التغريات ثو اإلضافاتميكأ استخدامه ال، للتعليق

وعندما تتجمع . املساعدة يف التحسينات والتطوياات اإلضافية لكتاب النحل
صدار نسخة مطبوعة جديدة مأ ميكأ حينها إ، املوقع اإللكرتوينحتدي ات رافية على 

سلوب املشابه لطايقة املوسوعات املعافية وم ل هذا األ. يل للمااجعة والنشاالدل
م ل ، تابعة احلقول سايعة التطوريف ممفيد بشكل خاص  Wiki-Likeالاقمية 

ا على حنل ن جياي ثحباثً لكل مأ يايد ث رتاب النحل ماجعاً   دويع. اإلجااءات اجلزيئية
ولئك الباح ني اجلدد يف جمال حبوث حنل وقد متت رتابته بطايقة متكأ ث. سلالع

فإن م ل ، وبالطبع. سبة هلما بالنالعسل مأ البدء بالبحث يف جمال قد ال يكون مألوفً 
ولكأ توفري . فا األدوات املعقدة واملكلفة وثدوات ثخاىاا بتو هذه احملاولة ماتبطة غالبً 

وميكأ اتباع ، ها مغطى بشكل م مونذه األدوات ال اورية والتدريب عليمصادر ه
مأ طالب املااحل اجلامعة ، خصفاة يف رتاب النحل مأ قبل ثي شاالتعليمات املتو 

فاة ارل التفاصيل عأ ريفية تطبيق هذه التعليمات متو . ىل الباح ني اخلرباءولية إاأل
 BEEBOOKن يكون رتاب النحل ويأمل احملارون وفايق املؤلفني بأ . ضمأ الكتاب
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  ؛ خاى على املستوى الدويليف جمال حنل العسل والاالت األ ثداة ماجعية للباح ني
 ، ينشا فيهاىل جملةهة األصل الذي مت تطوياه إة الفاررتاب ذبابال يف  رما هو احل

ثن يتبىن جمتمع حنل العسل البح ي هذه رذلك نأمل . التحدي ات والطاق اجلديدة
لكل شخص لالستخدام،  دة الاقمية مفتوحةواملسوّ . ويعمل على تطوياها ،األداة

ة عاملية ن دراسة حنل العسل ذات صلإ . واملسامهة اإلضافية يف تطويا جمالنا البح ي
ه رس حنل العسل نتيجة الستغاللفقد دُ ، مبعناه التطبيقي. ومتنوعة بشكل ملحوظ

دام فقد مت استخ ،عأ ذلك ف الً . يف احلاالت الزراعية را لألزهاللعسل وملقحً  امنتجً 
األساسية يف جماالت علمية جابة عأ املسائل حنل العسل رائًنا حًيا منوذًجا لإل

 بشكلٍ -خيتص   اورة وضع جملدحس فايق التحايا والتأليف بومأ ّمث فقد ث. متعددة
. جااءات املتعلقة بدراسة هذا الكائأ احلي والطائفة اليت يعيش بداخلهاباإل -حصاي

 The COLOSS وقد نتج عأ هذا اجلهد اللد األول مأ رتاب النحل 

BEEBOOK : الطاق القياسية لدراسة حنل العسل الغايبA. mellifera  . اللد يف
ا ا دوليً خبريً  ١٦٧تعاون ، The COLOOS BEEBOOKاألول مأ رتاب النحل 

مت منة مئات مأ الطاق البح ية املتعلقة بدراسة ، جزءاً  ١٨دولة يف تأليف  ٢٩مأ 
حب ية ماتبطة بنحل العسل يف  اوتت مأ هذه األجزاء طاقً . هحنل العسل وطوائف
 تابية ياقات حنل العسل ، )Carreck et al., 2013(التشايح : الاالت العليمة التالية

A. mellifera  ًا خمربي)Crailsheim et al., 2013( ، السلوك)Scheiner et al., 

 Genersch(زراعة اخلاليا ، )Williams et al., 2013(دراسات األقفاص ، )2013

et al., 2013( ، توصيف السالالت واألمناط البيئية)Meixnet et al., 2013(،  البيئة



 ن                                                                                 اجلزء األول -مقدمة رتاب النحل

   

، )Engel et a., 2013(املتكافالت الداخلية ،  )Torto et al., 2013(الكيميائية 
 Rogers(نظام املعلومات اجلغاافية ، )Delaplane, 2013(تقديا معايري قوة الطوائف 

et al., 2013( ، التلقيح الصناعي)Cobey et al., 2013( ، الطاق املتنوعة األخاى
)Human et al., 2013(،  البيولوجيا اجلزيئية)Evans et al., 2013( ، وظائف

 Delaplane(تلقيح األزهار ، )Hartfelder et al., 2013(األع اء والكيمياء احليوية 

et al., 2013( ، انتخاب وتابية امللكات)Buchler et al., 2013( ، الطاق
وقد . )Medrzycki et al., 2013(السمية ، )Pirk et al., 2013(حصائية اإل

ني إلعداد فصول اللد اب املخ امن تكون شاملة عند العمل مع الكتّ حاصنا على ث
  –االت البح ية ذات العالقة، ولكأ ثدررنا ننا قد ثدرجنا مجيع الونأمل بأ. األول
، ثننا قد نكون ثغفلنا بعض املواضيع املهمة -ي احلال يف مؤلفات بذا احلجمما هر

ويف هذه احلالة، ميكأ ثن . املستقبل االت حب ية جديدة يفقد تطاث مواضيع وجمرما 
 www.coloss.org(لكرتونية ذلك مأ خالل مسوَّدة رتاب النحل اإلتم معاجلة ت

/beebook( ، املعلومات  تساعدأن نأمل ب .املستقبلبالنهاية نسخة حمسنة منتجة يف
إن حنل العسل منوذج مدهش . ة حنل العسلشخص مهتم بدراس رلَّ   هناافاة املتو 

نتاج ومأ ثحد األبعاد اخلالدة األخذ بعني االعتبار ثمهية النحل يف اإل، للبحث
عددنا وفايقنا مأ الزمالء الدوليني، قد ثثن نكون ويف دميومة النظام البيئي؛ و  ،الغذائي
ثن البحث يف حنل العسل جمٍز على كتشف ا على ما الزمأ؛ وثن نا  مفيدً مصدرً 

 .حمفز فكاياً الصعيد املهين و 

 فريق التحرير
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 المحتويات

 الصفحة  العنوان التسلسل
 ٢ مقدمة  ١
 ٣ امللكات إنتاج ٢
 ٣ امللكات إنتاجتقنيات  ١,٢
 ٣ امللكات إنتاجمقدمة موجزة عأ تاريخ  ١,١,٢
 ٤ امللكات نتاجاملبادئ األساسية إل  ٢,١,٢
 ٥ تابية النحل ثدوات ٣,١,٢
 ٥ طاراتاحلوامل واإل، ؤوس العيون امللكيةر ١,٣,١,٢
 ٨ التطعيم ثدوات ٢,٣,١,٢
 ٩ الكاملة لرتبية النحل دواتجمموعة األ ٣,٣,١,٢
 ١٠ محاية الكؤوس امللكية ٤,٣,١,٢
بانيات ( امللكات وإدارة الطوائف احلاضنة إنتاجطاق  ٤,١,٢

 )العيون
١١ 

 ١٦ احلصول على الريقات للتطعيم ٥,١,٢
 ١٨ إجااء عملية التطعيم ٦,١,٢
 ٢٠ الريقاتقبول  ٧,١,٢
 ٢١ التحلكم بالتزاوج ٢,٢
 ٢١ حمطات تزاوج إنشاءمعايري  ١,٢,٢
 ٢٢ احلفاظ على صناديق وحمطات التزاوج ٢,٢,٢
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 الصفحة  العنوان التسلسل
 ٢٢ رطوائف الذرو  ٣,٢,٢
 ٢٦ الظاوف البيئية :تقييم حمطة التزاوج ٤,٢,٢
 ٢٦ الظاوف احليوية :تقييم حمطة التزاوج ٥,٢,٢
 ٢٧ مصائد لتقييم وجود الشغاالت ١,٥,٢,٢
 ٢٨ املصائد الفامونية لتقييم ر افة الذرور ٢,٥,٢,٢
 ٢٨ تقييم سلوك ملكة وذرا حنل العسل ٦,٢,٢
 ٣٠ التعامل مع امللكة امللقحة ٣,٢
 ٣٠ جنحتهاثوسم امللكات وتقصري  ١,٣,٢
 ٣٠ شحأ امللكات ٢,٣,٢
 ٣١ ختزيأ امللكات ٣,٣,٢
 ٣٢ دخال امللكات للطوائفإعادة إ ٤,٣,٢
 ٣٤ ودة امللكاتجب التحكم ٤,٢
 ٣٥ وزن اجلسم ١,٤,٢
 ٣٦ عدد البيض اليومي ٢,٤,٢
 ٣٨ تااص احل نة ٣,٤,٢
 ٣٨ مقاومة األمااض ٤,٤,٢
 ٣٩ داء طوائف حنل العسلثتقييم  ٣
 ٣٩ الشاوط املسبقة والتوصيات العامة  ١,٣
 ٤٠ ختبارموقع وتنظيم حمطات اإل ١,١,٣



 ف                                 احملتويات

   

 الصفحة  العنوان التسلسل
 ٤١ ختبارحجم حمطات اإل ٢,١,٣
 ٤٢ التوزيع، الوسم، املصدر: امللكات ٣,١,٣
 ٤٣ ختبارتوقيت ومدة اإل ٤,١,٣
 ٤٤ توصيات عامة ٥,١,٣
 ٤٦ دارة الطائفةإ ٢,٣
 ٤٦ )وسائل التعايف، مكونات اخلاليا، لو�ا، نواعهاث(اخلاليا  ١,٢,٣
 ٤٧ نوع اخللية ١,١,٢,٣
 ٤٧ الاسم واللون ٢,١,٢,٣
 ٤٩ مكونات اخللية ٣,١,٢,٣
 ٥٠ هوية اخللية والطائفة ٤,١,٢,٣
 ٥٠ مصدر املاء ٢,٢,٣
 ٥٠ مصدر الشمع ٣,٢,٣
 ٥٢ طوائف التجابة إنشاء ٤,٢,٣
 ٥٣ التغذية ٥,٢,٣
 ٥٤ معايري الفحص ٣,٣
 ٥٤ ية العسل واستهالك الغذاءإنتاج ١,٣,٣
 ٥٦ اهلدوء وطبيعة السلوك على اإلطارات ٢,٣,٣
 ٥٧ سلوك التطايد ٣,٣,٣
 ٥٨ السلوك الصحي ٤,٣,٣
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 الصفحة  العنوان التسلسل
 ٦٠ قطع جزء مأ احل نة: قتل احل نة بالتجميد  إختبار ١,٤,٣,٣
 ٦٢ النيرتوجني السائل: قتل احل نة بالتجميد  إختبار ٢,٤,٣,٣
 ٦٤ احل نة مأ خالل القتل بالدبوس إختبار ٣,٤,٣,٣
 ٦٦ بالفاروا صابةاإل ٥,٣,٣
 ٦٧ خاىثمااض ث ٦,٣,٣
 ٦٨ تطور اخللية والتشتية ٧,٣,٣
 ٦٩ جمتمع النحل ١,٧,٣,٣
 ٦٩ مساحة احل نة ٢,٧,٣,٣
 ٧٠ ية إضافيةإختبار مسات  ٨,٣,٣
 ٧١ االنتخاب ثدوات ٤
 ٧٢ blupالتقييم الوراثي باستخدام  ١,٤
 ٧٥ ىل ميزة ادخال البياناتإالدخول  ١,١,٤
 ٧٦ بيانات النسل ٢,١,٤
 ٧٩ قيم التحسني: نتيجة التقييم الوراثي ٣,١,٤
 ٨٠ مؤشاات االنتخاب والنتائج ٢,٤
 ٨٣ االنتخاب اجلزئية ثدوات ٣,٤
 ٩٠ تصاميم باامج التحسني ٥
 ٩١ حتسني التمع املغلق ١,٥
 ٩١ حتسني التمع املفتوح ٢,٥
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 الصفحة  العنوان التسلسل
 ٩٢ تصميمات خاصة ألغااض علمية ٣,٥
 ٩٢ انتخاب ثنائي االجتاه ١,٣,٥
 ٩٣ التزاوج بذرا واحد ٢,٣,٥
 ٩٤ املااجع ٦
 ١٠٨ نبذة عأ املرتمجني 

                            
 

 




