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ــا        مِمرِ وــج الش ــن ــاً ومِ ــالِ بيوت اجلِب ــن ــذِي مِ ــك إِىل النحــلِ أنِ اتّخِ ب ــى ر أوحو
  ونعرِش٦٨(ي (             جخـري بِّـكِ ذُ لُـاللَ رـباتِ فَاسـلُكيِ سـركُليِ مِن كُـلِّ الثّم   ثُم

مِــن بطُوهنــا شــراب مختَلِــف ألوانُــه فِيــهِ شِــفَآء لّلنــاسِ إن يفِ ذَ لِــك ألَيــةَ لِّقَــومٍ          
 ونتَفَكّر٦٩(ي( 

        
 

 سورة النحل
 
 

  والناشرمجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف
وال يسمح بإعادة طبع أي جزء من الكتاب أو نسخه بأي وسيلة كانت إلكرتونيـة    
أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام خط أو استعادة معلومات 
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وهو باكورة إنتاج الكتب التدريبية     " كيف تصبح حناالً    " يسعدين أن أقدم كتاب     
ويعد هذا الكتاب هـو أول      . يف مركز حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا         

وحيوي عشرة أبواب مشلت معلومات أساسـية  ، دريب النحالني املبتدئني كتاب يهدف ِإىل ت 
كما يتحدث عن إنتاج العسل وخاليا النحـل واملراعـي   ، وأسس تربيته ، عن حنل العسل    

ويركز الكتـاب يف بابـه   . النحلية باإلضافة ِإىل اآلفات واألمراض اليت تصيب حنل العسل     
 .تربية حنل العسل األخري على اخلطوات العلمية للبدء يف 

وميتاز هذا الكتاب عن غريه من الكتب املنشورة يف جمال حنل العسـل ببسـاطة               
أسلوبه وتوضيح مجيع املعلومات والعمليات املتبعة يف تربية النحـل برسـومات وأشـكال          

 .توضيحية 
إن إصدار هذا الكتاب من قبل مركز حنل العسل جبامعـة حضـرموت للعلـوم               

 املركز بتدريب النحالني حتقيقاً لألهـداف احملـددة يف     ت إطار اهتماما  والتكنولوجيا يأيت يف  
ويف اعتقادي أن هذا الكتاب يعترب دليالً عملياً للنحالني املبتـدئني وال شـك أن               . الئحته  

 .النحالني واهلواة سيكونون من أوائل املنتفعني ذا الكتاب 
 جلهد املبذول يف إعداد الكتاب    ختاماً ال يسعين ِإالّ أن أشكر مؤلفي الكتاب على ا         

وأتقدم جبزيل الشكر ملشروع التنمية الريفية يف احملافظات اجلنوبية على متويله لطباعة هـذا              
 كما أشكر إدارة املركز على كل ما تقوم به           وملا قدمه من دعم للمركز بشكل عام       الكتاب

 .ى مسعة العسل اليمين لتنمية مدارك النحالني وسعيها لتطوير أساليب النحالة واحلفاظ عل
 .وفق اهللا اجلميع ملا فيه ضة اليمن وعزا 

 
 أمحد عمر بامشموس. د.أ

 رئيس اجلامعة
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اهتم اليمنيون بتربية النحل وإنتاج العسل على مدى عصور خلَت منـذ القـدم              
قـد  ول، وميتلك النحال اليمين مهارات فردية اكتسبها عرب العصـور      . وحىت وقتنا الراهن    

عمل على تطوير النحالة وسعى ِإىل التعرف على طبائع النحل ومتطلبات النحالـة وتـوفري     
ِإالَّ أن مالمح النحالة التقليديـة      . حاجاا حىت أصبحت النحالة اليمنية ذات صفات مميزة         

القدمية ما زالت موجودة وما زالت املعرفة بقواعد النحالة احلديثة وأُسسها ضعيفة يف معظم              
 .ق اليمن مناط

يسعى مركز حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ِإىل تطوير أساليب           
النحالة باإلعتماد على دراسة واقع النحالة اليمنية واالستفادة من اخلربات الـيت اكتسـبها     

، وحيث أن النحال هو األساس يف عملية التطـوير          . النحال اليمين خالل القرون املاضية      
. ز قد وضع من أولويات مهامه واختصاصاته تدريب النحالني لتنمية مـداركهم             فِإن املرك 

مستهدفاً النحالني املبتدئني ترمجة للفقـرتني      " كيف تصبح حناالً    " ويأيت إصدار هذا الكتاب     
 . الثانية واخلامسة من املادة الرابعة من الالئحة التنظيمية للمركز 

نستسمح املنتفعني  ، كهذا ال خيلو من األخطاء      يف الوقت الذي ندرك فيه أَنَّ عمالً        
ملشـروع  ونتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنـان       . ذا الكتاب عذراً ألي أخطاء قد ترد        

 وملا قدمه مـن دعـم       التنمية الريفية يف احملافظات اجلنوبية على متويله لطباعة هذا الكتاب         
 . للمركز بشكل عام

 
 واهللا املوفق

 
 شحممد سعيد خنب. د.أ

 مدير املركز 
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يعد النحالُ اليمين املفتاح الذي من خالله أمكننا التغلب على املشاكل اليت تواجه             

وهو عنصر مهم يف عملية حتديث تربية النحل يف اليمِن وفْقَـاً للظُـروف              ، النحالةَ اليمنيةَ   
لة إال ِمن ِخـالِل     واليمِكن ِإحداثُ أَي تطوير حقيقِي ألساليب النحا      . واإلمكانيات املتاحة   

دِف تدريِب النحـاِلني    " كَيف تصِبح نحاالً ؟     " النحاِل ؛ ِلذَِلك جاَء تأِليف هذا الكتاِب        
وليس املقصود بالنحاِل املبتدئ النحال الذي ِامتهن تربية النحِل حديثاً فقط بـلْ           . املبتدئني  

وحتقيقاً للهدِف الذي من أجِله متَّ      . لعسل بالطرق احلديثة    كُلُ من يبدأ رحلته مع تربية حنل ا       
فاشتمل . تأليف الكتاِب جاءت معلومات الكتاب موجزة وموضحة باألشكال والرسومات          

يف حني حتدثَ الباب الثالـث      ، الباب األول والثاين على املعلومات األساسية لنحل العسل         
واستعرض الباب الرابع خاليا النحل التقليديـة       . ل  عن الظواهر غِري املرغوبة يف حنِل العس      

بينما ركَّز الباب السادس    ، وخصص الباب اخلامس لكيفية رعاية طوائف النحل        ، واحلديثة  
وأَبـانَ البـاب    ، واحتوى الباب الساِبع على عمليات ِإنتاج العسل        ، على تربية امللكات    

 . اض اليت تِصيبه وسبل الوقاية منها وطرق عالجها الثاِمن عن أعداِء حنل العسل واألمر
وجاء الباب العاشر موخياً كيف تبدأ الرحلة       ، الباب التاسع يبني املراعي النحلية      

ِإنَّ حتديثَ تربية حنل العسل هي الوسيلة اليت من خالهلـا      . مع حنل العسل وبالطرق احلديثة      
وِإنَّ استخدامنا خللية الجنسـتروث يف األشـكال         ، يِتم استغالل حنل العسل ِبشكٍْل أَمثَل     

التوضيحية جاء تعبرياً حلاجة النحال اليمين خلليٍة يستطيع من خالهلـا إدارة طوائفَـه إدارةً               
ِإال أننـا  . سليمةً متكنه من وقاية حنلِه من اآلفاِت واألمراِض واالستغالل األمثل هلذه الثروة            

اليا على الرغم من ارتباطها بتاريخ النحالة احلديثة يف العامل          لسنا متعصبني هلذا النوع من اخل     
 .وجناح هذه اخللية بعد تعديلها يف بعض املناطق اليمنية 

ونتمىن من اهللا عز وجـل      ، وبعد فإننا نقَدم هذا الكتاب للنحالني واهلواه والقُراِء         
 .يع ملثله ويفَّق اجلم، أَنْ يكونَ قَد وفقنا يف هذا العمل 

املؤلفان
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يعيش النحل معيشة اجتماعية فَكُلُّ حنلة ال ميكنها العيش مبفردها إال ضمن عشرية 
وهي تتكون ، كبرية مكونة من آالف األفراد وتسمى هذه العشرية الكبرية بطائفة النحل 

 أطوار غري من ملكة واحدة وعدة آالف من الشغاالت وبضع مئات من الذكور إضافة ِإىل
، ) خبز النحل ( كاملة من أفراد النحل تسمى باحلضنة وكمية من العسل وحبوب اللقاح 

وكل فرد يف الطائفة يقوم مبهامه على أكمل وجه دون كسل أو ملل حىت حتت الظروف 
وميكن تشبيه طائفة النحل باملدينة حيث يطلق على طائفة النحل أحياناً مدينة ، القاسية 
ك ألن طائفة النحل متتاز بوجود شوارع منتظمة بني أقراصها ذات عرض ثابت ذل، النحل 

كما أن األقراص ، وتسمى باملسافة النحلية وهي تسمح مبرور حنلتني يف وقت واحد 
الشمعية تشبه املدن السكنية حيث يسكن هذه األقراص أطفال النحل ويخزن فيها غذاؤهم 

كما يوجد ذه املدينة عمال نظافة يقومون ،  ) خبز النحل( من العسل وحبوب اللقاح 
بإزالة املخلفات أوال بأول وينعم سكان هذه املدينة باألمن والطمأنينة وذلك لوجود جهاز 
شرطة مزود بأحدث الوسائل يعمل على تفحص كل الوافدين ِإىل هذه املدينة وال يسمح 

ويواجه اللصوص واملهربني بشراسة هلم باملرور إال بعد اإلطالع على جنسيام  و هويام 
ويصل التعاون بني األفراد ِإىل قمته وال توجد أي إضرابات وال عمليات شغب رغم أن ، 

واجلميع يتمتعون ، ) ما عدا الذكور(كل املواطنني يف هذه املدينة مسلحون بآلة اللسع 
هم ضد األعداء بشجاعة ال توصف وبالتايل فإن كل األفراد يف الطائفة يدافعون عن مملكت

 .باذلني حيام حبماس منقطع النظري حيث يتحد اجليش مع الشعب يف الذوذ عن اململكة 
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 .مكونات الطائفة من الداخل  )  ١( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

١٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 



امللكة أنثى كاملة اخلصوبة وهي أم الطائفة ألا تنتج البيض الذي ينشأ منه كل أفراد 
ألا ال تم حبضانة هذا البيض وال رعاية وتغذية النسل الطائفة و لكنها ناقصة األمومة 

وال توجد يف الطائفة إال ، كما أن امللكة تعمل على ربط أفراد الطائفة مع بعضهم  ، الناتج 
 :ملكة واحدة فقط يف أغلب األحوال ومتتاز بالتايل 

 .كُبر حجمها مقارنة بالشغالة  •

 .طول بطنها مقارنة بالشغالة والذكر  •

 . أجنحتها بالنسبة لطول اجلسم قصر •

 .اية بطنها مدببة  •

، وتضع امللكة عدداً كبرياً من البيض يومياً عند وجود املراعي والظروف اجلوية املناسبة 
و تضع يف قاع كل عني سداسية بيضة ،  بيضة يومياً ٢٠٠٠-١٥٠٠حيث تضع من 

 سنوات ٤لكة أكثر من وتعمر امل، واحدة بشكل عمودي وتلصقها باستخدام مادة الصقة 
ولكن السنتان األوىل والثانية تعتربان الفترة اخلصبة اليت تضع فيها امللكة أكرب كمية من 

 .البيض 



أي ِإا ال تنتج بيضاً إال عند فقد امللكة ، ) عقيمة(الشغالة أنثى غري كاملة النمو 
فراد الطائفة حجماً ولكنها تشكل تعترب الشغالة أصغر أ، وتسمى عندئٍذ باألمهات الكاذبة 

  :معظم األفراد املوجودة بالطائفة وتوجد ا مجيع األعضاء الالزمة حلياة الطائفة مثل

 .معدة العسل  •



 مملكة النحل )  ........................................................... تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 
١١

 

 .التركيب اخلارجي لنحل العسل  )   ٢( شكل 
 

 

منظر علوي ومنظر أمامي يبني الشكل اخلارجي لكل من الشغالة وامللكة  )  ٣(  شكل
 . اليمني ِإىل اليسار والذكر من
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١٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 .سليت حبوب اللقاح يف األرجل اخللفية  •

 .غدد الشمع  •

 .آلة اللسع  •

وفيما عدا وضع البيض الذي تقوم به امللكة وعملية التلقيح اليت تقوم ا الذكور فإن 
 :الشغاالت تقوم جبميع األعمال داخل وخارج اخللية وتتمثل هذه األعمال يف التايل 

 -) : يوماً ٢١قوم ا من عمر يوم حىت عمر ت( أعمال داخلية  •
 –٤.  بنـاء األقـراص الشـمعية     –٣.  تنظيف العش    – ٢.  تغذية احلضنة    -١

   ).التكتل( تدفئة اخللية – ٧.  وية اخللية – ٦.  إنضاج العسل –٥. حراسة اخللية 
 -) :يوماً حىت اية عمرها ٢١تقوم ا من عمر ( أعمال حقلية   •

 .مجع الربوبوليس ، مجع املاء ، مجع حبوب اللقاح ، ق مجع الرحي



ذكر حنل العسل أكرب حجماً وبدانةً من الشغالة أو امللكة كما أنه أقل يف الطول من 
وهو ال جيمع ، جسم امللكة وله بطن ذات اية مفلطحة وميتاز بعينيه الكبريتني واملتقابلتني 

كما ال ، مع حبوب اللقاح أو غدد إلفراز الشمع الغذاء من األزهار وليست له سلة جل
لذلك فهو يقضي حياته ، وتتمثل وظيفته يف تلقيح امللكة العذراء فقط ، توجد به آلة اللسع 

 .باحثا عن ملكة عذراء خرجت للتلقيح خارج اخللية ويفقد حياته بعد التلقيح معها 

يت تقوم بتغذيته أو من للذكر لسان قصري يستخدمه لتناول الغذاء من الشغاالت ال
لذلك وعندما ينذر وجود الرحيق يف املواسم ، العيون السداسية املخزن ا العسل يف اخللية 

السيئة فإن شغاالت الطوائف اليت على رأسها ملكات ملقحة متنع الذكور من التغذية على 
اجلوع والربد ويف اية األمر تقوم بسحبهم خارج اخللية حيث يعانون من ، العسل املخزن 

 .حىت املوت ويسمي البعض ذلك مبذحبة الذكور 



 مملكة النحل )  ........................................................... تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 
١٣

 

 .أعمال شغالة حنل العسل داخل اخللية )  ٤( شكل 

 

 

 .دورة حياة حنل العسل )  ٥( شكل 
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١٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :إختر اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات  
 املسافة النحلية عبارة عن املسافة بني قرصني متجاورين وتسع  .١

 .حنلة واحدة فقط -أ
 .حنلتني -ب
 .ثالث حنالت -ج

 تضع امللكة البيض داخل العيون السداسية  .٢
 .وتقوم برعايته وتغذيته -أ   

 .وال تقوم برعايته وتغذيته -ب
 توجد سلة حبوب اللقاح يف األرجل اخللفية لـ .٣

 .الشغاالت - أ
 .الذكور - ب
 .امللكة - ج

 أن بطنها متتاز امللكة عن باقي أفراد الطائفة ب .٤
 .طويل ومدبب -أ

 .قصري ومدبب -ب
 .عريض وايته مفلطحة -ج
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 ١٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 



 يوماً من عمرها فإا تتحول من العمل املنـزيل إىل العمل           ٢١عندما تبلغ الشغالة    
، كما تقوم جبمع املاء الالزم للطائفة       ، احلقلي حيث تتجه إىل مجع الرحيق أو حبوب اللقاح          

صمغ النحل  ( دة الربوبوليس   إضافة إىل مجعها ملادة هامة تستخدمها يف تعقيم اخللية وهي ما          
 ).عكرب ، 


الرحيق عبارة عن مادة سائلة حلوة تفرز من أماكن معينة يف أزهار النباتـات وحتتـوي               

واملعادن والفيتامينات كما توجـد ـا مـواد عطريـة     ) مصدر الطاقة  ( على السكريات   
حة ولون العسل املنـتج     وتكون مسئولة عن تنوع رائ    ، وأصباغ متيز كل نوع من النباتات       

، ويقوم النحل جبمع هذه املادة ونقلها إىل اخللية كي يتم إنضاجها وحتويلها إىل عسل               ، منها  
وال يكتفي النحل فقط برحيق األزهار بل قد يقوم جيمع السوائل احللوة اليت تفرز من غدد                

 النضج أو الثمـار     وقد جيمع النحل إفرازات الثمار الزائدة     ، أخرى يف النبات غري األزهار      
النـدوة  ( كما يقوم النحل جبمع املواد احللـوة        ، اليت جرحت من قبل احلشرات األخرى       

وعند نقص الرحيق يف    ، اليت تفرزها بعض احلشرات نتيجة لتغذيتها على النباتات         )  العسلية
 .األزهار يتجه النحل إىل مجع احملاليل احللوة القريبة منه 


اللقاح عبارة عن جمموعة من اخلاليا ينتجها النبات يف الزهـرة ويسـتخدمها يف     حبوب  

ويقوم النحل جبمعها من أعضاء التذكري يف الزهـرة          ، عملية إخصاب األزهار إلنتاج الثمار      
حيث تزحف النحلة فوق عدد من األزهار فتعلق حبوب         ،عندما يكون حباجة إليها   ) املتك  ( 

 وعندئٍذ تبدأ بتمشيط حبوب اللقاح من على جسمها بواسطة          اللقاح على شعريات جسمها   
 أرجلها وتقوم جبمع حبوب اللقاح هذه على األرجل اخللفية على شكل كتلة يف سلة تسمى 



 نشاط شغاالت حنل العسل خارج اخللية )  ............................... تربية حنل العسل للمبتدئني  ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ١٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .املصادر اليت ميكن للنحل أن يصنع منها العسل  )  ٦( شكل 
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 ١٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

اسية اليت تقـع    بسلة حبوب اللقاح وتنقلها بعد ذلك إىل اخللية لتضعها يف العيون السد           
وتقوم الشـغاالت املنــزلية     ، غالباً يف املساحة احمليطة باحلضنة من أعلى وعلى اجلوانب          

صغرية السن بتفتيت كتلة حبوب اللقاح وكبسها يف قاع العني السداسية مع خلطها ببعض              
ويعترب خبز النحل مصدر غذائي     ، العسل واإلفرازات اللعابية لتصبح ما يسمى خببز النحل         

وهو هام لنمو وتكاثر طائفة النحل كغـذاء        ، ين بالربوتني والدهون واملعادن والفيتامينات      غ
كما يعمل على زيادة معدل عمر الشغاالت       ، بروتيين للريقات والشغاالت يف مقتبل عمرها       

وحيويتها وزيادة السم ا وكل ذلك ينعكس بشكل إجيايب على نشاط امللكـة يف وضـع                
 .ة قوة الطائفة البيض وبالتايل زياد

 


حيصل النحل على كمية كبرية من املاء الالزم حلياته من رحيق األزهار الـذي جيمعـه                
لذلك تقوم الشغاالت جبمع املاء من اجلداول       ، ولكن هذه الكمية غالباً ما تكون غري كافية         

 :ويستخدم املاء أساساً فيما يلي ، أو الربك أو أي مصدر مائي 

 .سل املقدم كغذاء للريقات ختفيف الع •
 .تربيد الطائفة يف الصيف  •
 .تعديل الرطوبة النسبية داخل اخللية  •

 :ويتم ختزين املاء يف اخللية يف األماكن التالية 
 .قمم الرباويز يف عيون صغرية مصنوعة من الشمع و الربوبوليس  .١
 .أغطية احلضنة  .٢
 .ات صغرية جداً داخل العيون السداسية للحضنة املفتوحة على شكل قطر .٣
 ) .النحل اخلازن للماء ( يف معدة العديد من الشغاالت بالطائفة  .٤

 



 نشاط شغاالت حنل العسل خارج اخللية )  ............................... تربية حنل العسل للمبتدئني  ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ١٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 

 .خطوات مجع حبوب اللقاح بواسطة حنل العسل  )  ٧( شكل 
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 ٢٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 

الربوبوليس عبارة عن مادة صمغية لزجة جتمعها الشغاالت من براعم بعض النباتـات و        
الت يف سالت حبوب اللقاح وتنقلها إىل اخللية ليـتم          وتضعها الشغا ، قلف بعض األشجار    

 :استخدامها على النحو التايل 

 .سد الشقوق وتضييق منافذ اخللية  .١
 .صقل وتنعيم األجزاء الداخلة يف اخللية  .٢
 .طالء اجلدر الداخلية للعيون السداسية اخلاصة باحلضنة  .٣
 .تقوية أماكن ترابط القرص  .٤
ة احلجم اليت ال يستطيع النحل إخراجهـا مـن          تغطية أجسام الغزاة امليتة كبري     .٥

 ) .عملية التحنيط ( اخللية 
 .تطهري اخللية ألنه يعمل على قتل امليكروبات  .٦

 .كما يستخدم الربوبوليس كدواء للعديد من األمراض واجلروح اليت تصيب اإلنسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نشاط شغاالت حنل العسل خارج اخللية )  ............................... تربية حنل العسل للمبتدئني  ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٢١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 

 .ل على املاءالنحمنها املصادر الطبيعية والصناعية اليت حيصل  )  ٨( شكل 

 
 

 

   .سمجع الربوبولي )  ٩( شكل 
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 ٢٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :أمام اإلجابة اخلاطئة ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة    ) ✓(  ضع عالمة 

 
 (     ) .يقوم النحل جبمع املواد احللوة من رحيق األزهار فقط        .١
  (     ) .خبز النحل عبارة عن حبوب لقاح معجونة بعسل            .٢
 (     ) .يزداد استهالك املاء من قبل النحل يف االجواء احلارة         .٣
الربوبوليس مادة نباتية جيمعها حنل العسل ويسـتفيد منـها كـل مـن النحـل                          . ٤

 (     ) .و اإلنسان      
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 ٢٤  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 


تظهر يف طوائف النحل أحياناً ظواهر غري مرغوبة قد تؤدي إىل تدهور الطائفة إذا مل 

 :يبادر النحال باختاذ اخلطوات املناسبة حلل مثل هذه املشكلة ومن هذه الظواهر التايل 

 


، ستيالء على ما فيها من عسل السرقة هي مهامجة النحل خللية غري خليته بغرض اال

وهي ظاهرة خطرية يتسبب عنها هالك أعداد كبرية من النحل أثناء القتال الذي ينشب بني 
مما يؤدي إىل ضعف هذه الطوائف ، النحل املهاجم لسرقة العسل والنحل املدافع عن خليته 

تقل فيها مصادر وحتدث ظاهرة السرقة يف األوقات اليت . وقد يؤدي إىل موت امللكة أيضاً 
  .الرحيق وال جتد الشغاالت ما تنشط يف مجعه 

 :األسباب اليت تشجع على حدوث السرقة 
وهذا يؤدي إىل هجوم حنل الطوائـف القويـة         ، عدم تساوي قوة طوائف النحل       .١

 .على الطوائف الضعيفة 
 .ترك اخلاليا مفتوحة ملدة طويلة أثناء الفحص  .٢
ق بعضها حيث يؤدي ذلك إىل انبعاث رائحـة  عدم إحكام وضع أجزاء اخلاليا فو    .٣

 .العسل املوجود ا للخارج فيشجع على هجوم النحل 
 .عدم مراعاة النظافة التامة عند تغذية الطوائف باحمللول السكري  .٤
 .إضافة األقراص الشمعية للطوائف يف أوائل موسم الفيض وا بعض العسل  .٥

 



 الظواهر غري املرغوبة يف الطوائف) ....................................... تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٢٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 . السرقة األسباب اليت تشجع على حدوث )  ١٠( شكل 
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 ٢٦  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

 -:عالمات حدوث السرقة 
 .مساع طنني مستمر نتيجة هليجان حراس الطائفة املسروقة  .١
وجود عسل وبقايا مشع وحنل ميت على لوحة الطريان وحول اخللية وعلى األرض              .٢

وتزيد نسبة النحل امليت مبرور الوقت نظراً لزيادة أعداد         ، نتيجة للمعارك املريرة    
 .النحل السارق 

حل السارق طائراً أمام اخللية املسروقة وهو يعلو ويهبط حبذر وأرجلـه            يشاهد الن  .٣
 .ممتدة إىل األمام حماوالً اقتحام اخللية 

طريان النحل السارق بصعوبة يف هيئة أقواس حيث يكون مثقالً بالعسـل الـذي        .٤
 .سرقه وال يطري يف خط مستقيم كما يف حالة السروح الطبيعي 

ئة كتل صغرية متعلقة بالغطاء اخلارجي وبني أدوار        قد يرى النحل السارق على هي      .٥
والنحل السارق مييل إىل اللسع بشدة خاصة عندما يستنفذ         ، اخللية حماوالً دخوهلا    
 .ما يسرقه من غذاء 

 
 -:طرق منع حدوث السرقة 

ملنع حدوث السرقة جيب العمل على تاليف أسباب حدوثها أما إذا حدثت السرقة 
 :الطرق التالية إليقافها إلحدى الطوائف فتتخذ 

تضييق املدخل وذلك حبشو املدخل بكمية من احلشائش مما جيعل الدخول إليهـا              .١
 .صعباً والدفاع عنها سهالً 

وضع حاجز أمام واجهة اخللية من اخلشب أو الزجاج فيصدم به النحل املهـاجم               .٢
 .ويتكون ممر ميكن للنحل احلارس التجمع فيه ومواجهة النحل السارق 

النحل السارق برذاذ من املاء أو حملول خمفف من ملح الطعـام ممـا خيفـف     رش   .٣
 .هياجه ويكسر حدة هجومه 



 الظواهر غري املرغوبة يف الطوائف) ....................................... تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٢٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .عالمات حدوث السرقة  )  ١١( شكل 
 

 

 .طرق منع حدوث السرقة بدون تغيري مكان اخللية   )  ١٢( شكل 
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 ٢٨  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

 :إذا مل متتنع السرقة يتم تغيري مكان اخللية كما يلي  .٤
 .سروقة يغلق مدخل اخللية امل -أ 

 تنقل اخللية املسروقة من مكاا إىل مكان بعيد وتوضع مكاا خليـة ـا               -ب 
أقراص حتوي قليل من العسل أو ِإناء به حملول سكري حىت يلعقـه النحـل               

 .السارق 
 .بعد فراغ اإلناء ميتنع النحل عن السرقة تلقائيا  -ج 
 .ايل  تعاد بعد ذلك اخللية األوىل إىل مكاا األصلي يف اليوم الت -د  

 


 

عند فقد الطائفة مللكتها ألي سبب من األسباب تبدأ الشغاالت يف تربية ملكات جديدة 
بعد شعورها بعدم وجود امللكة حيث تتم عملية التربية من بيض أو يرقات الشغاالت اليت 

 وقت قفل حيث تغذى بالغذاء امللكي حىت،  أيام واملوجودات بالطائفة ٣عمرهن أقل من 
وإذا مل يتيسر وجود مثل هذه الريقات أو البيض ومل ينتبه النحال لفقد ، البيوت امللكية 

إال أن هذا ، امللكة و إمداد الطائفة مبلكة جديدة فإن بعض الشغاالت تبدأ يف وضع البيض 
البيض ينتج عنه ذكور فقط ألنه غري ملقح وتسمى هذه الشغاالت باألمهات الكاذبة أو 

واستمرار هذه الظاهرة يؤدي إىل فناء الطائفة ًألنَّ مجيع األفراد ، غاالت الواضعة الش
اجلديدة تكون من الذكور فقط وتقل أعداد الشغاالت القدمية تدرجيياً مبوا الطبيعي إىل أن 

 .تندثر كلها 
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 ٢٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .طريقة منع حدوث السرقة بتغيري مكان اخللية  )  ١٣( شكل 
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 ٣٠  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

 -:ه الظاهرة العالمات املميزة هلذ
وجود أكثر من بيضة يف العني السداسية يف حني أن امللكـة ال تضـع إال بيضـة          .١

 .واحدة يف العني السداسية 
مشاهدة البيض ملتصقاً جبدران العني السداسية نظراً لقصر بطن الشغالة الواضعة            .٢

 فتتمكن من وضع البيض يف قاع العـني ، أما امللكة . وعدم وصوهلا إىل قاع العني     
 .السداسية لطول بطنها ووصوهلا إىل قاع العني 

بينمـا يكـون منتظمـاً      ، انتشار البيض دون انتظام وتفرقه يف القرص الشمعي          .٣
وجماوراً لبعضه ويف شكل دائري أو بيضاوي مبتدئاً من وسط القرص عند وجـود     

 .امللكة بالطائفة 
القـرص دون   انتشار حضنة الذكور يف احلاالت املتقدمة وتشغل معظـم فـراغ             .٤

 .انتظام

 -:طريقة التخلص من األمهات الكاذبة 
تنقل اخللية املصابة إىل مكان بعيد ويوضع مكاا خلية جديدة حتتوي على أقراص              .١

 ) .عسل وحبوب لقاح (حضنة صغرية وأقراص غذاء 
وز بشدة ليسقط   ، تفتح خلية الطائفة املصابة وترفع أقراصها الواحد تلو األخر           .٢

عندئٍذ يطري النحل السليم عائـداً إىل مكـان         ، حنل على قطعة قماش     ما فيها من    
خليته األصلية أما األمهات الكاذبة فال تتمكن من الطـريان لثقـل أجسـامهن              

 .وبسرعة يطوى عليهن قطعة القماش ويهرسن بداخلها ،وامتالء مبايضهن بالبيض
 مث تـوزع    متشط حضنة الذكور املوجودة باألقراص بواسطة شوكة قتل الـذكور          .٣

 .األقراص على الطوائف لتنظيفها ولتستخدمها يف نشاطها 
تدخل ملكة جديدة على الطائفة أو تزود ببيوت ملكية أو أقراص حضنة صـغرية             .٤

أو يضم حنلها إىل حنـل طائفـة        ، لتربية ملكات جديدة عند تعذر تزويدها مبلكة        
 .أخرى 
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 ٣١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .ذبة العالمات املميزة لوجود األمهات الكا )  ١٤( شكل 

 

 .طريقة التخلص من األمهات الكاذبة )  ١٥( شكل 
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 ٣٢  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 


و التطريد عبارة عن ، التطريد غريزة طبيعية يف النحل وهو وسيلة لتكاثره وحفظ نوعه 

خروج جمموعة كبرية من الشغاالت من خمتلف األعمار مع بعض الذكور وعلى رأسهم 
بينما خيرج مع باقي الطرود اليت خترج من ، ول امللكة القدمية إذا كان ذلك هو الطرد األ

ويتجه الطرد إىل أقرب ، الطائفة بعد ذلك ملكات جديدة قد تكون ملقحة أو غري ملقحة 
مكان مناسب ليتعلق به لفترة بسيطة حسب الظروف اجلوية مث يغادر إىل مكان آخر 

 .اجلو مناسباً و التطريد ليس له وقت حمدد وحيدث يف أي وقت عندما يكون . جمهول

وبشكل عام فإن السبب الرئيسي ، ختتلف سالالت النحل يف درجة ميلها للتطريد 
للتطريد هو ازدحام اخللية باحلضنة والشغاالت والغذاء حيث يؤدي ذلك إىل عدم التوازن 
يف الطائفة فال جتد امللكة مكاناً لوضع البيض فتضع امللكة البيض يف العيون السداسية 

فيخرج عنها ملكة ) اليت بنتها الشغاالت ( ضنة الذكور ويف بيوت امللكات املخصصة حل
 .جديدة 

 -:عالمات التطريد 

ميكن االستدالل على حدوث التطريد قبل فترة وذلك من خالل عدد من الظواهر غري 
الطبيعية اليت ال ميكن مشاهدا يف الظروف العادية داخل اخللية وتعرف هذه بالعالمات أو 

 :اهر الداخلية للتطريد وهي املظ

امتالء عش احلضنة وازدحام اخللية بالشغاالت ويظهر ذلك على بوابات الطوائف            .١
 .أثناء الليل 

 .وجود عدد كبري من بيوت امللكات   .٢
 .انتشار حضنة الذكور وجتمعها يف أماكن متفرقة على األقراص الشمعية  .٣
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 ٣٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .املظاهر الداخلية للتطريد )  ١٦(  شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        عسل للمبتدئني تربية حنل ال( كيف تصبح حناال ً  

 ٣٤  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

ع امللكة عن وضع البيض وهذا يدل على قرب موعد التطريد وتشاهد وهي             امتنا .٤
 .تتحرك بعصبية وسرعة على األقراص 

ولقد لوحظ أنه قبل عملية التطريد حبـوايل        ، صغر بطن امللكة نتيجة لقلة التغذية        .٥
 .أسبوع تعامل امللكة معاملة غري طبيعية حيث ال يوجه هلا النحل عناية كاملة 

 .الت عن مجع الرحيق وحبوب اللقاح فيقل سروح النحل امتناع الشغا .٦
 .مساع طنني خاص يستطيع النحال معرفته باخلربة  .٧

 
 :طرق إيقاف طرد النحل الطائر 

عند خروج الطرد من اخللية يسمع له صوت مميز ومتتلئ منطقة املنحل بأعداد كبرية من 
حل وهي تندفع وتتزاحم وتشاهد أعداد كبرية من الن، النحل وهو يطري بسرعة بسيطة 

وتنطلق بسرعة من خالل بوابة اخللية وبعد حلظات يكتمل خروج الطرد فيبدأ بعد ذلك 
ويستمر عليه لفترة حسب الظروف ، باحلركة إىل أقرب شجرة أو مكان مناسب ليتعلق به 

لذلك جيب على ، اجلوية مث ينطلق بعد ذلك إىل مسافات بعيدة متنع النحال من اللحاق به 
لنحال حماولة إيقافه بعد اخلروج من اخللية مباشرة حىت يقف يف أقرب مكان لكي ميسك به ا

وميكن إيقاف الطرد بتقليد بعض الظروف اجلوية املتقلبة كالربق ، ويسكنه يف خليه جديدة 
والرعد واملطر والعواصف الرملية وهذه متنع استمراره يف الطريان وبعده عن اخللية فتؤدي 

 :ومن هذه الطرق ، وتعلقه بأقرب مكان مناسب لتجمعه إىل توقفه 

 .إثارة الغبار يف طريقه بقذف حفنة من التراب يف اجتاهه  .١
 .عكس أشعة الشمس املباشرة مبرآة عاكسة على النحل الطائر  .٢
 .رش حنل الطرد برذاذ املاء  .٣
إحداث أصوات مزعجة كالضرب على الصفائح الفارغة أو بواسـطة الطلقـات      .٤

 .النارية 
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 ٣٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 
 

 

 .طرق إيقاف طرد النحل الطائر  )  ١٧( شكل 
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 ٣٦  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

 
 :مجع الطرد 

غالباً ما يتجمع الطرد على فرع إحدى الشجريات أو األشجار وقد يتجمع على سور 
وجلمع الطرد خنتار الطريقة املناسبة لذلك حسب ، أحد احلوائط أو يف جدار أحد املنازل 

جيب حتضري خلية جديدة يوضع ا عدد من وقبل مجع الطرد ، نوع املكان املتجمع فيه 
 .األقراص احملتوية على عسل وحبوب لقاح وحضنة خمتلفة األعمار 

يترك الطرد لفترة بسيطة حىت يتجمع مث يرش بكمية بسيطة من املاء ليهدأ مث جيمع 
 :حسب اآليت 

إذا كان الطرد متجمعاً على فرع شجرة رفيع يقص الفرع املتجمع عليه النحـل               .١
وينتظر فترة قصرية حىت يتجمع النحل الذي قـد         ، طة مقص تقليم األشجار     بواس

 .أزعجته عملية القص 
إذا كان الطرد متجمعاً على فرع شجرة غليظ حيظر مقطف أو صندوق خشـيب               .٢

مث يضرب الفرع الغليظ بضربة قويـة       ، حمكم ويوضع مفتوحاً أسفل طرد النحل       
 .ليه ومفاجئة ليسقط حنل الطرد مجيعه مث يغلق ع

إذا كان الطرد متجمعاً على فرع شجرة عاٍل يصعب الوصول إليه ميكن استعمال              .٣
ويوضـع  ، عود خشيب طويل يركب يف ايته صندوق خفيف الوزن أو مقطـف          

وبواسطة عود خشيب آخر مركب عليه خطاف ميكن هز الفـرع           ، أسفل الطرد   
 .حبيث يسقط حنل الطرد يف الصندوق 

على حائط أو على جذع شـجرة فيحضـر مقطـف أو            إذا كان الطرد متجمعاً      .٤
صندوق خشيب وباستخدام فرشاة ناعمة مبللة باملاء جيمع النحـل إىل الصـندوق      

 .دوء 
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 ٣٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .طرق مجع الطرد)  ١٨( شكل 
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 ٣٨  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

إذا كان الطرد متجمعاً يف مكان من الصعب الوصول إليه بالطرق السابقة كـأن               .٥
حضار صندوق خشيب يوضع بـه      يكون متجمعاً يف جتويف شجرة  فيمكن مجعه بإ        

) حسب املكان املناسب    ( ويوضع أسفل أو أعلى الطرد      ، أقراص حضنة مفتوحة    
 . لفترة حىت يستقر الطرد فيه 

 
 :إسكان الطرد 

بعد مجع حنل الطرد كما سبق ميكن إسكان الطرد بوضعه فوق أقراص اخللية املعدة هلذا 
ى عسل وحبوب لقاح وحضنة خمتلفة يوضع ا عدد من األقراص احملتوية عل(الغرض 
وتترك اخللية حىت يتجمع النحل بكامله داخلها ويستحسن تركها حىت الغروب  ) األعمار

ويستحسن البحث عن امللكة وحبسها حىت مننع هروب ، مث تنقل اخللية إىل املكان املعد هلا 
البحث وعند العثور الطرد وقد يوجد أحياناً أكثر من ملكة يف الطرد لذلك جيب التدقيق يف 

على أكثر من ملكة نقوم حببس كل ملكة على حدة وتترك لفترة داخل اخللية مث تالحظ 
، مرة أخرى حيث تزال امللكات اليت مل يهتم ا النحل وتترك امللكة اليت جتمع حوهلا النحل 

 سراحها وحتبس امللكة ملدة يوم أو يومني وبالذات عندما تكون املراعي غري مناسبة مث يطلق
 .بعد أن تكون قد هدأت لكي تباشر عملها  

 :العناية بالطوائف اليت حدث ا التطريد 

تفحص الطائفة املطردة ويتخلص مما ا من بيوت امللكات باستثناء بيتني أو ثالثة من 
أكرب البيوت حجماً وأحسنها شكالً لينتخب منها النحل ملكة له يف حالة عدم وجود ملكة 

 كما ينصح بالتخلص من جزء كبري من حضنة الذكور وجيب توفري الغذاء .بالطائفة 
ويف حالة خروج أكثر ، للطائفة سواء بإضافة أقراص عسليه إليها أو يف هيئة حملول سكري 

كما يستحسن إزالة ، من طرد من الطائفة ينصح عادة بضم الطرد الثاين إىل طائفته األصلية 
 .جة النحل األقراص الفارغة الزائدة عن حا
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 ٣٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .عملية إسكان الطرد  )  ١٩( شكل 
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 ٤٠  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 

 

 :مضار التطريد 
 .ضعف الطائفة  .١
 .فقدان امللكة األصلية نتيجة لسقوطها على األرض أو تعرضها لآلفات  .٢
 .ضياع وقت النحال يف تتبع الطرود  .٣
 .فقدان الطرد وضياعه عند خروجه يف أوقات عدم وجود النحال  .٤
وغالباً ما يؤدي ذلك إىل      ، ض العسل يربك النحل     التطريد قبل أو أثناء موسم في      .٥

 .حدوث نقص يف إنتاج العسل يف املنحل 

وبالتايل يستحسن منع حدوث التطريد حىت نوفر جهد النحال ونزيد من إنتاج النحل 
لذلك قد نلجأ إىل تقسيم الطوائف عند توفر الظروف املناسبة مثل ، أثناء موسم الفيض 

كما ، ل على تقوية الطوائف وعدم وجود آفات متنع تلقيح امللكات وجود املراعي اليت تعم
أننا قد نلجأ إىل إضعاف الطوائف بأخذ احلضنة الزائدة ووضعها يف الطوائف الضعيفة ونتبع 
هذا األسلوب إذا كنا مقبلني على موسم مجع العسل وبالذات املواسم اليت جيهد فيها النحل 

 .مثل موسم مجع عسل السدر 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 الظواهر غري املرغوبة يف الطوائف) ....................................... تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 

 .مضار التطريد  )  ٢٠( شكل 
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 ٤٢  للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 


 :إختر اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات  
 :من األسباب املشجعة على حدوث السرقة  .١

 .الفحص الطويل للخلية الواحدة -          أ
 . تساوي قوة طوائف النحل يف املنحل -          ب
 .كرية على اخللية أو جبانبها  تساقط بقايا احملاليل الس-         ج
 . اإلجابتني األوىل والثالثة صحيحتان -          ء
 :متتاز الطوائف اليت ا أمهات كاذبة بوجود  .٢

 .بيضة واحدة يف قاع العني سداسية -أ
 . أكثر من بيضة ملتصقة جبدران العني السداسية - ب
 . البيض موزع بشكل عشوائي يف القرص -ج
 .لثانية والثالثة صحيحتان  اإلجابتني ا- د

 :من العالمات الدالة على قرب تطريد الطائفة  .٣
 . زيادة حضنة الذكور يف اخللية -          أ 
 . ازدحام اخللية بالنحل -ب
 . مشاهدة عدد كبري من بيوت امللكات -ج
 . مجيع اإلجابات أعاله صحيحة -د
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 ٤٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 




 ) :األنابيب الفخارية (  اخللية الطينية اليمنية -)أ 
وتصنع من الطني بعد خلطه بروث ، تعترب أشهر اخلاليا التقليدية وأكثرها شيوعاً 

 .احليوانات وختمريه مث تشكيلة وحرقه 

 : اخللية املصنوعة من جذوع األشجار -)ب

 خشبية تقطع من أنواع معينة من األشجار اليت متتاز خبفـة وزـا           وهي عبارة عن ساق   
 .كما متتاز خبشبها املتني الذي يتحمل التنقل ، وسهولة عمل جتاويف ا 

 : اخلاليا اخليزرانية -)ج

وتبطن هذه اخلاليا بالطني املخلوط     ، وهي خاليا أسطوانية تصنع من اخليزران املنسوج        
 .بروث احليوانات 


 : اخلاليا اخلشبية احمللية -)أ

وهي صناديق خشبية مكونة من أربع قطع متساوية يف الطول والعـرض وتوجـد ـا             
وال ميكن التعامل معها إال من خـالل هـاتني          ، وفتحة خلفية فقط    ، فتحة أمامية   :فتحتان  

 .الفتحتني 

 : اخلاليا الكينية -)ب

شاب املستوردة ومتتاز بأن سقفها مكون من شرائح متكـن      وهي خاليا مصنوعة من األخ  
 كما متكن النحال من فحصها بسهولة ومالحظة كل ، النحل من أن يبين أقراصه عليها 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 .اخللية البلدية الطينية  ) ٢١( شكل 

 
 .اخللية البلدية املصنوعة من جذوع األشجار  ) ٢٢( شكل 

 

 
 .اخللية اخليزرانية  ) ٢٣( شكل 
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 ٤٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

وهي مرغوبة من قبل النحالني لتشاها مع اخلاليا التقليدية يف ، نات الطائفة الداخلية مكو
 .كما أا تتصف ببعض املميزات احلسنة املوجودة يف اخلاليا احلديثة ، ضيق احليز الداخلي 

 
 ):خلية الجنستروث (   اخلاليا احلديثة -)ج

من أهم املخترعات اليت سـامهت يف       تعرف خبلية الجنستروث نسبة ِإىل خمترعها وتعترب        
وتستعمل يف الوقت احلاضر على نطاق دويل واسع ومتتاز بإطاراا املتحركة           ، تقدم النحالة   

وهي املسافة اليت يتركها النحل ممـراً      ( املعلقة داخل اخللية مع حفاظها على املسافة النحلية         
ية الجنستروث مـن األجـزاء   وتتركب خل،  سم ٠,٨واليت تقدر حبوايل    ) له بني األقراص    

  :التالية 

مركب عليه لوحة ، وهو عبارة عن إطار خشيب له أربعة أرجل : حامل اخللية  .١
 .طريان مائلة قليالً 

قطعة خشبية مستطيلة هلا حافتان كل منها على سطح من سطحي : قاعدة اخللية  .٢
الع  أض٣ خشبية تركب على ت سدابا٣وكل حافة عبارة عن ، القطعة اخلشبية 

فريكب عليه الباب ) األمامي ( أما الضلع الرابع ، من أضالع القطعة اخلشبية 
 .وتستخدم احلافة املرتفعة صيفاً واملنخفضة شتاًء ، اخلشيب 

واألخرى ، قطعة خشبية هلا فتحتان إحدامها واسعة وتستخدم صيفاً : باب اخللية  .٣
 .ضيقة وتستخدم شتاًء 

 ليس له قاع أو سقف يوضع فوق قاعدة وهو صندوق خشيب: صندوق التربية  .٤
والصندوق له شفة حول حافته األمامية . اخللية مباشرة ويسع عشرة إطارات 

 .واخللفية وهذه الشفة تصمم حبيث يسهل انزالق اإلطارات اخلشبية عليها 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

هو عبارة عن برواز مستطيل الشكل يتكون من أربع سدابات خشبية : اإلطار  .٥
تعمل صندوق التربية لتربية احلضنة وقد يستخدم أكثر من ويس، تثبت مع بعضها 

 .صندوق هلذا الغرض إذا كانت امللكة نشيطة وتضع كميات كبرية من البيض 

 
 .اخللية اخلشبية احمللية  )  ٢٤( شكل 
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 ٤٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 
 .اخللية الكينية  ) ٢٥( شكل 

 
االرتفاع وهي صندوق يشبه صندوق التربية متاماً إال أنه أقل منه يف : العاسلة  .٦

 . وميكن أن يكون بنفس ارتفاعه ويوضع فوقه وهو خمصص لتجميع وختزين العسل
عبارة عن قطعة خشبية مستطيلة أبعادها أبعاد مساحة السطح : الغطاء الداخلي  .٧

العلوي لصندوق التربية أو العاسلة ويوضع فوق العاسلة وله برواز عند قمة 
 للنحل بالتحرك حتته أي فوق قمة مسكه مسافة حنلية واحدة يسمح، اإلطارات 
كما يوجد بوسط هذا الغطاء فتحة صغرية تستخدم عند قطف العسل ، اإلطارات 

بني صندوق ) الغطاء الداخلي ( حيث يركب عليها صارف النحل بعد وضعه 
، التربية و العاسلة فيسمح الصارف برتول النحل إىل أسفل دون رجوعه ثانية 

 عند التغذية بالغذايات البطيئة وذلك بأن تقلب وتستخدم هذه الفتحة أيضاً
 .الغذاية عليها 

ويوضع فوق الغطاء الداخلي ومساحته أكرب من مساحة الغطاء : الغطاء اخلارجي  .٨
كما يوجد بالشفتني األمامية واخللفية فتحتان ، الداخلي وله شفاه ألحكام الغلق 

 .دخول أعداء النحلمتقابلتان للتهوية وتغطى كل منهما بسلك شبكي ملنع 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

وهو عبارة عن قطعة أبعادها هي طول وارتفاع صندوق التربية : احلاجز اخلشيب  .٩
ويستخدم ، وله قمة كقمة اإلطار يتعلق بواسطتها على شفيت صندوق التربية 

 أقراص لتحديد ١٠عندما يقل عدد األقراص يف صندوق التربية أو العاسلة عن 
 . فة التربية احليز الذي يشغله النحل داخل غر

نالحظ أن اخلاليا احلديثة هلا من املميزات والفوائد ما جيعلها أفضل بكثري مـن اخلاليـا      
مثل إمكانية إخراج األقراص وفحصها وبالتايل التعرف على حالة اخلليـة           ، البلدية القدمية   

ـ  تإضافة إىل معرفة حالة امللكة وسهولة إضافة األساسـيا        ، واآلفات املوجودة ا     معة  الش
عالوة على املتعة اليت يشعر ا النحال عند مشاهدة أفراد طائفة النحل أثناء             ، وفرز العسل   

 .أدائها لوظائفها داخل اخللية 
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 ٥٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 

 

 .خلية الجنستروث  ) ٢٦( شكل 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٥١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 


 :أمام اإلجابة اخلاطئة ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة    ) ✓(  ضع عالمة 

 
ا اخلشبية احمللية واخلاليا التقليدية يف صعوبة إجراء العمليات النحلية          تتشابه اخلالي  .١

 (     ) .عليها 
تتشابه اخللية الكينية وخلية الجنستروث يف إمكانية فحصها بسـهولة ومالحظـة             .٢

 (     ) .مكوناا الداخلية 
تستخدم  احلافة املرتفعة يف قاعدة خلية الجنستروث شـتاًء واحلافـة املنخفضـة               . ٣

 (     ) .فاً صي
 (     ) .ميكن للنحل أن مير من خالل صارف النحل يف اجتاه واحد فقط  .٤
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 ٥٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 



جيب على النحال إجراء العديد من العمليات داخل منحله ليضمن منو وتطور طوائفه 
واليت بدورها تعمل على زيادة إنتاج املنحل من العسل وهذه العمليات هامة وجيب عملها 

 .بإتقان



  :أغراض فحص الطوائف 
كن االستدالل على وجودهـا برؤيـة       ومي، مشاهدة امللكة والتأكد من سالمتها       .١

 .البيض أو الريقات أو هدوء النحل 
مالحظة احلضنة وكميتها وترتيب وضعها باخللية حبيث تكون األقـراص احملتويـة        .٢

وهذا الترتيب له أثره الكـبري  ، على احلضنة متجاورة يف منتصف صندوق التربية        
 .يف تدفئة احلضنة ويف تنظيم العمل داخل اخللية 

رف على كمية الغذاء من العسل وحبوب اللقاح ويراعى وضع أقراص الغذاء            التع .٣
 .على جانيب أقراص احلضنة 

 .إضافة أقراص جديدة عند حاجة الطائفة إليها  .٤
 .التأكد من سالمة النحل من اآلفات ومكافحتها فور ظهورها  .٥
تنظيف اإلطارات وجدران اخللية وأرضيتها من زوائـد الشـمع والـربوبليس             .٦

 .وساخ واأل
إزالة املظاهر غري املرغوبة عند مشاهدا مثل حضنة الذكور وبيوت امللكات منعاً             .٧

 .للتطريد 
 
 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٥٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .أغراض فحص الطوائف  ) ٢٧( شكل 
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 ٥٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :األدوات الالزمة لفتح اخلاليا وفحص الطائفة 
 ) : اَألفرول ( مالبس النحال  .١

 فقط ألن النحل سـريع  ويشترط أن تكون نظيفة فاحتة اللون وخمصصة للعمل يف املنحل    
وجيب أالَّ تكون صوفية ذات وبر ألا تضايق النحـل حيـث            ، احلساسية للروائح الغريبة    

 .تعلق أرجله ا 

 :القناع  .٢
ويصنع من السـلك الشـبكي      ،  يستخدم حلماية وجه النحال ورأسه من لسع النحل         
 .املتصل ببعضه البعض بواسطة أشرطة من القماش واجللد 

 : القفازات  .٣
 .تستخدم لغرض محاية أيدي النحال من لسع النحل 

 :املدخن  .٤
 يستعمل التدخني بغرض دئة النحل ألن الدخان يدفع النحل إىل االجتاه حنو العيـون              

 . السداسية اململوءة بالعسل وميأل حوصلته بالعسل مما جيعله أقل ميالً ِللَّسع 

 :العتلة  .٥
دمها مستقيم ويسـتخدم لفصـل أدوات      أح، وهي قطعة من الصلب هلا طرفان حادان        

اخللية عن بعضها واآلخر منحين ويستخدم لفصل األقراص عن بعضها عند وجـود املـواد        
 .الالصقة كالشمع والربوبليس 

 :فرشاة النحل  .٦
 .تستخدم إلبعاد النحل دوء عن األقراص ،  عبارة عن فرشاة ناعمة الشعريات 

 :حامل األقراص  .٧
،  فحصه حىت ميكن للنحال فحص بقيـة األقـراص بسـهولة     يعلق عليه أول قرص مت 

 .وجيب أالَّ حيتوي على حضنة حىت ال تصاب بأذى 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٥٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .أدوات الفحص  ) ٢٨( شكل 
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 ٥٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :طريقة فتح اخلاليا وفحص الطوائف 
جيب ِإجراء الفحص يف اجلو املناسب ففي األيام الباردة نتحاشى الفحص مبكراً وعلى 

صيف ال جيرى عند اشتداد احلرارة حيث تفحص الطوائف مبكراً العكس من ذلك متاماً ففي ال
ويفضل أجراء الفحص يف اجلو الدافئ الصحو وعدم ترك اخلاليا مفتوحة ملدة طويلة حىت ال 

وجيب أن يتم الفحص دوء مع مراعاة ، يتضرر النحل واحلضنة وتالفياً حلدوث السرقة 
ألن ذلك يهيج النحل ، بس الفاحص وجسمه النظافة التامة وعدم وجود روائح عطرية يف مال

 .ويدفعه ِإىل مهامجة مصدر الرائحة مما قد يسبب أضراراً بليغة للنحال 
قبل البدء يف الفحص جيب جتهيز األدوات الالزمة لعملية الفحص ولبس املالبس املخصصة 

على للفحص مث جيهز الوقود ويشعل ويوضع يف املدخن وعند ِإجراء الفحص جيب الوقوف 
أحد جانيب اخللية أو خلفها وعدم الوقوف أمام مدخلها جتنباً إلعاقة حركة دخول وخروج 

 :وتتم عملية الفحص باخلطوات التالية ، النحل 
التدخني دوء على مدخل اخللية مث يرفع الغطاء اخلارجي ويدخن أيضاً على قمة األقراص                .١

 . دأ  من فتحة الغطاء الداخلي ويترك النحل لفترة حىت يه
يرفع الغطاء اخلارجي ويوضع مقلوباً على األرض أو فوق إحدى اخلاليا مث يرفـع الغطـاء               .٢

 .الداخلي ويوضع برفق مستنداً على لوحة الطريان حىت يعود ما علق به من حنل إىل اخللية
يدخن على األقراص تدخيناً معتدالً حىت ال يرتعج النحل مث حيرك احلاجز اخلشيب إذا كـان                .٣

 . إىل أقصى اخللية أما إذا كان عدد األقراص كامالً فيستخدم حامل األقراص موجوداً
 باستخدام العتلة يتم فحص األقراص واحداً تلو اآلخر وجيب أن يتم الفحص فوق اخلليـة                .٤

 .تالفياً حلدوث أي ضرر للملكة عند سقوطها 
 يف وسط اخللية     بعد فحص الطائفة يعاد ترتيب األقراص بوضع القرص احملتوي على البيض           .٥

وتوضع أقراص الغـذاء علـى جـانيب    ، يليه احملتوي على يرقات حديثة مث يرقات كبرية   ، 
 .أقراص احلضنة 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٥٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .طريقة فحص الطوائف  ) ٢٩( شكل 
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 ٥٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 
 :إمداد الطوائف باألساسات الشمعية 

تبذل الشغاالت جهداً كبرياً يف بناء هذه األقراص وتستهلك كمية كبرية من العسـل              
وقد تصل الكمية اليت يستهلكها النحل من العسل لبناء كيلـو         ،  الطاقة لفرز الشمع     لتوفري

 . كيلو جرام من العسل ٢٠جرام واحد من الشمع إىل 

 
 :تثبيت األساسات الشمعية باإلطارات 

 :يلزم لعملية التثبيت توفري األدوات التالية 

مسـننة تسـنيناً   وهي عجلة من املعدن حوافهـا   ) : الدواسة  ( عجلة التثبيت    •
مزدوجاً حبيث يوجد ا جتويف يسهل انزالق العجلة على السلك وهلا يد حديديـة             

 .تنتهي مبقبض خشيب 
وهي عبارة عن قطعة خشبية مستطيلة حبجم اإلطار من الداخل          : لوحة التثبيت    •

 .مغطاة بقطعة قماش 
نة وهو إناء مزدوج اجلدران فيوضع الشمع يف األسـطوا        : إبريق صهر الشمع     •

 .الداخلية بينما يوضع املاء يف احليز بني اجلدارين عن طريق فتحة علوي 

املرحة األوىل تسلك فيها اإلطارات بأسالك جملفنة ، وتتم عملية التثبيت على مرحلتني 
 ، صحىت ال تصدأ  من أجل تدعيم األساس الشمعي حلمايته من الكسر أثناء الفرز أو الفح

 الشمعية وتتم بإدخال فرخ األساس الشمعي يف تتثبيت األساساواملرحة الثانية هي مرحلة 
جتويف اإلطار مع متريره بالتبادل بني األسالك مث يوضع اإلطار على لوح التثبيت املبلل 
مسبقاً باملاء منعاً اللتصاق الشمع به وباستخدام الدواسة الساخنة يتم الضغط على األسالك 

 . لى باقي أسالك اإلطار بنفس الطريقة حىت تغوص يف الشمع وجترى العملية ع



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٥٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .أدوات تثبيت األساس الشمعي . ٣٠رسم توضيحي 
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 ٦٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


تغذية النحل تعين مساعدة النحل يف األوقات اليت يقل فيها خمزون الطوائف الغذائي أو 

ن تغذية وجيب أالَّ يفهم أ. عند الرغبة يف دفعه إىل زيادة نشاطه وتقويته لتأدية وظائفه 
ويطلق على املساعدة اليت يقوم ا النحال . النحل هي شكل من أشكال غش العسل 

وهي شبيهه إىل حد ما بتلك اليت ، لطوائفه يف تقدمي الغذاء الالزم هلا بالتغذية الصناعية 
،  مها التغذية السكرية : وميكن تقسيم التغذية الصناعية إىل نوعني ، يتغذى عليها طبيعياً 

 .غذية الربوتينية والت

 
 :التغذية السكرية : أوالً 

وهي طريقة عملية سريعة ملساعدة الطوائف يف األوقات اليت تنعدم فيها مصادر الرحيق 
كما تستخدم لتشجيع امللكات لوضع البيض ، ويقل فيها خمزون الطائفة من العسل 

، حيق الطبيعية وتنشيط النحل على تربية احلضنة يف الوقت الذي تقل فيه مصادر الر
 :وتوجد ثالثة أنواع من احملاليل السكرية وهي 

 لتر ماء ويسـتخدم     ١كيلوجرام سكر و    ٢ وهي عبارة عن     ١ : ٢حملول سكري    .١
 .يف األجواء الباردة 

 لتر مـاء ويقـدم      ١ كيلوجرام سكر و     ١ وهو عبارة عن     ١ : ١حملول سكري    .٢
 .للطوائف يف اجلو املعتدل 

 لتر مـاء ويقـدم      ٢ كيلو جرام سكر و      ١ارة عن    وهو عب  ٢ : ١حملول سكري    .٣
 .للطوائف يف اجلو احلار 

وحيضر احمللول السكري بإضافة السكر إىل املاء املغلي بعد رفعه من على النـار مـع                
مث يترك ليربد بعد ذلك يصفى بقطعة قماش خمصصة هلذا الغـرض            ، التقليب حىت الذوبان    

  .ويعبأ يف الغذايات ويقدم للطوائف دافئاً



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٦١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .أنواع احملاليل السكرية  )  ٣١( شكل 
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 ٦٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :أنواع الغذايات 
 :الغذاية اخلارجية البطيئة  •

وهي عبارة عن زجاجة هلا غطاء مثقب وتوضع مقلوبة على صندوق ميكن إدخال جـزء    
 .منه داخل اخللية من جهتها األمامية 

 :الغذاية الداخلية السريعة  •

ساوي مساحة صندوق التربية يوضع فوقه      وهي عبارة عن صندوق من الزنك مساحته ت       
وهو عبارة عن جزئني يصل بينهما ثقب صغري من األسـفل       ، أو فوق العاسلة عند وجودها      

أمـا اجلـزء الصـغري فيغلـق     ، اجلزء األكرب مزود بسدابات خشبية ليقف عليها النحل  ، 
د فـتح الغطـاء   ويعبأ منه احمللول السكري بع، بالسلك الشبكي حبيث ال يصل إليه النحل      

متتاز هذه الغذاية بسعتها لكمية كبرية من احمللول السكري ممـا ميكِّـن             . اخلارجي للخلية   
كما أنه ميكن وضع احمللـول السـكري        ، النحل من نقل احمللول السكري يف فترة وجيزة         

 .بفتح الغطاء اخلارجي فقط 

 :التغذية الربوتينية : ثانياً
 ةن حبوب اللقاح فيمكن االستعاضة عنها باملواد الربوتينيإذا مل تتوفر الكمية الكافية م

النباتية واحليوانية حيث ختلط مع بعضها لتكون خليط يشابه إىل حد ما حبوب اللقاح 
 :ومن البدائل املستخدمة ما يلي، الطبيعية ويطلق عليه تسمية بدائل حبوب اللقاح 

 .جزء واحد لنب فرز جمفف +  أجزاء بالوزن فول صويا ٤ •
 .جزء واحد مخرية جمففة +  أجزاء دقيق فول صويا ٩ •

وجيب أخذ االحتياطات الالزمة لتاليف تلوث األغذية املضافة وكذلك السرقة وذلك 
وسد ، بوضع الغذايات عند الغروب ورفعها يف الصباح الباكر وتغذية الطوائف القوية أوالً 

رياً تنظيف الغذايات باستمرار وأخ، أي منفذ يف الطوائف يعمل على دخول النحل السارق 
 .بعد كل عملة تغذية 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٦٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .الغذاية البطيئة  ) ٣٢( شكل 

 

 .الغذاية السريعة  ) ٣٣( شكل 
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 ٦٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


وجيب أن تكون طوائف ، تعترب الطائفة هي الوحدة اليت يتكون من جمموعها املنحل 

نحل يعترب عيباً يف إدارة كما أن وجود اختالف يف قوة طوائف امل، املنحل متقاربة القوة 
املنحل ألن ذلك يؤدي إىل ظهور ظواهر غري مرغوبة كالسرقة بني الطوائف واليت من 

ولتقوية الطوائف ميكن تزويدها حبضنة ، نتائجها هالك الطوائف الضعيفة يف بعض احلاالت 
ما تزود ك، مقفلة قريبة اخلروج ومبا يتناسب مع كمية النحل املوجود يف اخللية الضعيفة 

 .الطوائف بأقراص العسل وحبوب اللقاح

 
 :أسباب ضعف الطوائف 

 .كرب سن امللكة وبالتايل قلة وضعها للبيض  .١
 .فقدان امللكة  .٢
 ظهور األمهات الكاذبة  .٣
 .التطريد  .٤
 .مهامجة أعداء النحل وانتشار األمراض  .٥
 .التسمم باملبيدات  .٦
 .قلة املراعي  .٧
 .ة تعرض الطوائف لظروف بيئية غري مناسب .٨
 .عدم توفر اخلربة الكافية لدى النحال  .٩

 

، وللحفاظ على طوائف املنحل قوية باستمرار جيب تاليف األسباب املباشرة لضعفها 
كما جيب اختاذ التدابري املناسبة لتقوية الطوائف بعد معرفة أسباب الضعف ويف حالة تعذر 

 .هذه الطوائف نلجأ ِإىل أسلوب ضم الطوائف 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٦٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .باب ضعف الطوائف أس ) ٣٤( شكل 
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 ٦٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


املقصود بضم الطوائف هو إضافة حنل طائفة ضعيفة إىل حنل طائفة أخرى بعد الـتخلص      

وينصح عادة بإجراء عملية الضم يف األوقات اليت يقل فيها سـروح            . من إحدى امللكات    
ية كما يفضل تغذية هذه الطوائف قبل يوم واحد من عمل         ، النحل ويفضل ذلك آخر النهار      

 :وتتم عملية الضم يف احلاالت التالية ،  الضم ألن النحل اجلائع يكون شرساً 
 .وجود طائفة ضعيفة أو أكثر ويتعذر على النحال تقويتها  •
 .عند فقد ملكات إحدى الطوائف وعدم إمكانية تربية ملكات جديدة يف ذلك الوقت  •
 .ريها عند ضعف ملكات إحدى الطوائف وتعذر على النحل واملريب تغي •

 :ومن أجل أجراء عملية الضم جيب القيام بالتايل 
إذا كانت الطائفتان املراد ضمهما يف خليتني موجودتني يف نفس الصف باملنحل ففـي               .١

 سـم يوميـاً   ٦٠-٣٠اليوم األول حترك اخلليتان من صف اخلاليا إىل اخللف مسافة بـني        
 .ماً وتستمر عملية التقريب حىت تصبح اخلليتان متجاورتني متا

فيتم إغالق  ، إذا كانت الطائفتان املراد ضمهما متباعدتني وكل منهما يف صف خمتلف             .٢
أي بعد عودة النحل السارح إىل خليتـه  ، مدخل إحدامها باحلشائش اخلضراء عند الغروب     

وتنقل إىل جوار خلية الطائفة األخرى وتترك مغلقة يومان ينسى النحل أثنائها معامل الطريق              
وهاتان العمليتان هامتان من أجل أن ينسى النحـل مكانـه           ، األوىل  ) خليته  ( ه  إىل مسكن 

 ) .تسمى بظاهرة التعلق باملكان ( األول 
تتم عملية الضم بأن يتم رش حنل الطائفتني مبحلول سكري خمفف مث مجعهمـا فيقـوم                .٣

 يف  تستعمل هـذه الطريقـة    ، النحل بلعق بعضه البعض وال حيدث التحام وتضارب بينهما          
ويـتم  ، اجلو املعتدل ويرى البعض ضرورة حجز امللكة يف قفص قبل عملية الضـم هـذه           

وميكن تعفري النحل بالدقيق بـدالً  ، اإلفراج عنها بعد انتهاء وجناح العملية ضماناً لسالمتها        
من احمللول السكري كما ميكن استخدام التدخني الشديد وكل ذلك من أجل إزالة رائحـة    

 . لكل طائفة النحل املميزة



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٦٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

  .عملية ضم طائفتني متجاورتني ). ٣٥( شكل 
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 ٦٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


) التطريد الصناعي ( التقسيم عملية جيريها مربو النحل دف اإلكثار يف طوائف النحل 

 :وجيرى التقسيم ألحد األغراض الثالثة التالية 
 .وذلك لتعويض الطوائف املفقودة ، إكثار طوائف املنحل  •
 . تقليل فرص التطريد الطبيعي للطوائف القوية العمل على •
 .االجتار بالنحل احلي بإنتاج طوائف صغرية  •

 :وقبل إجراء عملية التقسيم جيب اختاذ اإلجراءات التالية 
 .تغذية الطوائف من أجل زيادة أعداد النحل بالطائفة  •
 .ل جتهيز أقراص مشعية فارغة إلمداد الطوائف بعد تقسيمها لتوفري جهد النح •
تربية ملكات من الطوائف ذات الصفات املميزة وذلك إلدخاهلـا علـى الطوائـف               •

 .اجلديدة منعاً من ضياع وقت النحل يف تربية ملكات جديدة له 

 :تكوين طائفة جديدة من طائفة واحدة قوية 
خنتار طائفة قوية ونقوم بعملية التقسيم يف األيام الصحوة املشمسة وقت سروح النحـل       

جبوار هذه الطائفة خلية فارغة ونأخذ من الطائفة امللكة مع أقراص ا حضـنة              حيث نضع   
وتكون مجيعهـا مغطـاة بالنحـل       ،مغلقة وحضنه مفتوحة وأقراص ا عسل وحبوب لقاح       

وجيب أن يكون   ،ونضعها يف اخللية الفارغة مع تعويض الطائفة األصلية بأقراص مشعية فارغة          
وجيب أن حتتـوى  ،أو العسل أو حبوب اللقاح أو النحل حمتوى اخلليتني متقارب من احلضنة      

)  األوىل(بعد ذلك نسد مدخل اخللية األصـلية    ، اخلليتان على حضنة مفتوحة صغرية السن       
باحلشائش اخلضراء وتنقل إىل مكان آخر وتترك مغلقة حىت يبدأ النحل يف قرض احلشـائش   

 وتترك اخللية اجلديدة مكان اخللية    ،بعد جفافها وخيرج بالتدريج ليتعرف على مكانه اجلديد         
سوف يالحظ أن النحل سرييب لـه       ، األوىل حىت يعود إليها النحل السارح ويزيد من قوا          

لكن يستحسن أن ندخل إىل اخللية ملكـة ملقحـة أو ملكـة        ، ملكة من احلضنة املفتوحة     
 .لكة البيض مث تتابع اخللية حىت تضع امل، عذراء أو بيت ملكي مقفل اختصارا للوقت 



 لعسلرعاية طوائف حنل ا) .............................................   تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٦٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .عملية تقسيم الطائفة إىل طائفتني  )  ٣٦( شكل 
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 ٧٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :إختر اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات  

 :ميكن االستدالل عل وجود امللكة بالطائفة عندما يتواجد بداخلها  .١
 . خبز النحل -أ
 . حضنة مفتوحة -ب
 . شغاالت بالغة -          ج
 .إلجابتني الثانية والثالثة صحيحتني  ا–          د 

 :جيب تغذية النحل باحملاليل السكرية عند  .٢
 . عدم تواجد أزهار النباتات الرحيقية -           أ
 . وجود أزهار النباتات الرحيقية -          ب

 :يف األجواء ) ماء  ( ١) : سكر  ( ٢يستخدم احمللول السكري الذي تركيزه  .٣
 .تدلة  املع-          أ
 . الباردة -          ب
 . احلارة -          ج

 :لتقوية الطوائف الضعيفة جيب أن يضاف إليها حضنة  .٤
 . مفتوحة -أ
 . قريبة األقفال -          ب
 . قريبة اخلروج -          ج

 :يفضل إجراء عملية ضم الطوائف يف  .٥
 . الصباح الباكر -أ
 . عند الظهرية -ب
 لنهار آخر ا-          ج

 



 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٧٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :تربية امللكات طبيعياً 

وتكمن أمهية امللكة يف كمية البيض الـذي  ، امللكة هي أهم األفراد وهي أساس الطائفة      
 :وتقوم الطائفة بتربية امللكات طبيعياً يف ثالث حاالت هي ، تضعه يومياً 

وذلك عند غياب امللكة فجأة حيث تقوم الشـغاالت بتربيـة ملكـة           : اإلحالل   .١
أو من البيض بتقدمي    ، )  يوم   ٢-١( ديدة من يرقات الشغاالت احلديثة الفقس       ج

 .كميات كبرية من الغذاء امللكي للريقات طوال الطور الريقي 
حيث قد تكون كبرية السـن أو       ، وذلك عند وجود ملكة غري مرغوبة       : التغيري   .٢

 .أو مصابة بأحد اآلفات تؤثر على إنتاجها ، أحد أعضائها غري سليم 
 .حلفظ النوع وتكاثره : التطريد  .٣
 


 

 . سنوات ٣ – ٢لتغيري امللكات املسنة باملنحل ويتم ذلك عادة كل  .١
 .لتغيري امللكات غري املرغوبة بسبب صفاا السيئة  .٢
 .لتزويد الطوائف الناجتة عن التقسيم  .٣
 .عند فقد امللكات من الطوائف ألي سبب من األسباب  .٤
 .ملكات حديثة ملقحة للبيع على نطاق جتاري إلنتاج  .٥
 .لالحتفاظ بعدد من امللكات بصفة احتياطية الحتياجات املنحل  .٦

فإذا كان الغرض من التربية احلصول على عدد قليل من امللكات لالنتفاع ا يف املنحل               
فتستخدم الطرق العادية وهي طرق سهلة وال حتتاج إىل خربة كبرية وميكن إنتـاج عـدد                

 .اف من امللكات تفي بالغرض ك



 تربية امللكات) .......................................................... ربية حنل العسل للمبتدئني ت( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٧٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

  

 .تربية امللكات باإلحالل والتغيري و التطريد  ) ٣٧( شكل 
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 ٧٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :مميزات الطوائف اليت ترىب منها امللكات 
تكون ملكاا ذات خصوبة عالية وتقاس اخلصوبة بكمية احلضنة وخلوها من العيـون              -أ 

 .السداسية الفارغة 
 .متاثل الشغاالت يف اللون واحلجم  -ب 
لشغاالت وثباا على األقراص وطول عمرها ونشاطها يف مجع الرحيق وحبوب           هدوء ا  -ج 

 .اللقاح 
 .عدم ميلها إىل التطريد أو السرقة أو مجع كميات كبرية من الربوبوليس  -د  


ويضاف ، تنتخب طائفة قوية يف املنحل وتؤخذ ملكتها ويزال منها كل احلضنة املفتوحة             

حبيـث توضـع   .  أو يرقات صغرية السن من طوائف ذات صفات ممتازة إليها أقراص بيض 
هذه األقراص يف وسط الطائفة وتزال البيوت امللكية اليت تتكون مـن احلضـنة األصـلية                

وبعد عشرة أيـام تكـون   ، وتترك البيوت امللكية اليت تتكون من احلضنة املضافة   ، للطائفة  
ت العذارى فيتم التقفـيص علـى هـذه         بيوت امللكات جاهزة وعلى وشك خروج امللكا      

بعـدها  ، البيوت كل على حدة باستخدام قفص نصف الكرة حىت خترج امللكات العذارى             
  .تؤخذ وتوزع حسب الغرض 


يعتمد إدخال امللكات إىل طوائف حنل العسل على عدد من الشروط الواجب توافرهـا            

 :وهي

 .ة بدون ملكة أن تكون هذه الطائف .١
 .إعدام ما ا من بيوت ملكية واليت تكونت يف غياب امللكة  .٢
 .عدم وجود أمهات كاذبة إذ أنه بوجودها يتعذر إدخال امللكة  .٣



 تربية امللكات) .......................................................... ربية حنل العسل للمبتدئني ت( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٧٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .طريقة تربية امللكات  ) . ٣٨( شكل 
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 ٧٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

عدم وجود حضنة صغرية حيث وجد أن جناح عملية اإلدخال يتم على الطوائف الـيت     .٤
 .ة ال حتتوي على حضنة صغري

لعـدة  ) يف الظـالم  (هدوء امللكة اجلديدة حيث حتفظ امللكة املشتراة يف مكان بعيـد             .٥
 .ساعات حىت دأ أو يزول اضطراا 

هدوء النحل ولقد لوحظ أن النحل عندما يكون يف حالة هيجان شديد ال يقبل دخول                .٦
 .ويكون هائجاً وشرساً عند حدوث السرقة بني الطوائف ، امللكة اجلديدة 

 .فر كمية كافية من الغذاء بالطائفة يسهل من إقبال النحل على امللكة اجلديدة تو .٧
يستحسن أن تكون ساللة امللكة اجلديدة من نفس ساللة النحل املراد إدخـال هـذه                .٨

 .امللكة له 

ولقد لوحظ أن الطوائف القوية متيل ملهامجة امللكة اجلديدة لذلك فإن إدخال امللكـات              
وميكن بعد ذلك ضم الطوائـف إىل       .  إدخاهلا على الطوائف القوية      على النويات أسهل من   

 .طوائف قوية بإحدى طرق الضم السابقة 

إن إقبال الطوائف على امللكات الغريبة ال يتم مباشرة حىت ولو مل يكن ا ملكة لـذلك        
فـرص  (ومن هذه الطرق ما هو مباشر       ، تستعمل عدة طرق إلدخال امللكات إىل الطوائف        

وكذلك منها ما هو غري مباشر وهي اليت يفضلها معظم النحالني لنجاحهـا             ، ) ا قليلة جناحه
  .يف معظم احلاالت 

 
 :الطرق املباشرة إلدخال امللكة 

طريقة التدخني ويتم إدخال امللكة إىل الطائفة مع التدخني دوء من مـدخل اخلليـة                .١
 .وفوق األقراص 

كذا النحل بالدقيق مما يؤدي إىل انشغال النحل        التعفري بالدقيق حيث يتم تعفري امللكة و       .٢
 .بتنظيف نفسه مع امللكة ويتم خالل تلك الفترة اندماج الروائح واإلقبال على امللكة 



 تربية امللكات) .......................................................... ربية حنل العسل للمبتدئني ت( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٧٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 . امللكة إلدخالالطرق املباشرة  ) ٣٩( شكل 
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 ٧٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

غمر جزء من بطن امللكة يف العسل مث تدخل إىل الطائفة فيقوم النحل بلعق العسل من                 .٣
مـع  ، وتعترب هذه الطرق من أجنح الطرق املباشـرة         ، ها ويتعود على رائحتها     بطنها وينظف 

مراعاة غمر اجلزء العلوي فقط من البطن حىت ال تسد الثغور التنفسـية  املوجـودة علـى      
 .جانيب البطن 

 :الطرق غري املباشرة إلدخال امللكات 

 من الـزمن حـىت      الغرض من هذه الطرق حجز امللكات بعيداً عن مهامجة النحل لفترة          
ويف نفس الوقت يقوم النحل بتقدمي الغذاء هلـا        ، يتعود عليها النحل وال تتعرض ألي ضرر        

وتوضع هذه األقفاص وسط أقراص احلضـنة       . واإلفراج عنها تلقائياً أو يفرج عنها النحال        
وتستخدم أقفاص خاصة هلذا الغرض ومن هـذه        ، حيث تتجمع عليها الشغاالت الصغرية      

 :األقفاص 

 )قفص بينتون ( قفص سفر امللكات  •

يعترب من أفضل األقفاص وهو عبارة عن قطعة صغرية مستطيلة من اخلشب ـا ثالثـة                
لتغذيـة النحـل    ) عجينه مكونة من عسل وسكر مطحون       ( جتاويف أحدها ميأل بالكاندي     

 ويسـتخدم لنقـل  ،  شغالة مع امللكة ١٢-١٠بينما التجويفان اآلخران يوضع ما حوايل   
حيث يقوم النحل بِإحـداث     ، امللكات من منطقة ألخرى كما يستخدم يف إدخال امللكات          

 .لتخرج منه امللكة  ) الكاندي ( ثقب يف الغذاء 

 :قفص نصف الكرة  •

يصنع من السلك الشبكي على هيئة نصف كرة ويستعمل يف حجز امللكة مـع بعـض               
، فيها بعض العسل جبوار احلضـنة  توابعها أو مبفردها وذلك على القرص الشمعي يف منطقة      

ويتم اإلفراج عنها بعد يوم أو يومني وذلك برتع القفص أو عمل ثقب يف القرص الشـمعي     
 .وحينئٍذ تدخل الشغاالت إىل امللكة وتقودها إىل اخلارج ، من اجلانب املقابل 



 تربية امللكات) .......................................................... ربية حنل العسل للمبتدئني ت( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٧٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .قفص سفر امللكات  ) ٤٠( شكل 

 

 .قفص نصف الكرة  ) ٤١( شكل 
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 ٨٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :أمام اإلجابة اخلاطئة ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة    ) ✓(  ضع عالمة 

 (     ) . سنوات ٣يستحسن تغيري امللكات اليت يزيد عمرها عن  .١
عند فقد امللكة األصلية للطائفة ترىب ملكات مـن احلضـنة املفتوحـة الصـغرية       .٢

 (     ) .للشغاالت 
 (     ) .ز بصفات ممتازة ترىب امللكات مت الطوائف اليت متتا .٣
 (     ) .شراسة النحل تعترب من صفات الطوائف املمتازة  .٤
 (     ) .يستخدم قفص نصف الكرة لنقل امللكة من منطقة ألخرى  .٥
من الطرق املباشرة إلدخال امللكات إىل الطوائف اليتيمة غمر بطنـها كـامالً يف               .٦

 (     )  .العسل قبل اإلدخال مباشرة 
ات مباشرة إىل الطوائف الضعيفة اليتيمة  اجنـح مـن إدخاهلـا إىل              إدخال امللك  .٧

 (     ) .الطوائف القوية اليتيمة  
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 ٨٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


ال زال اهلدف األساسي من تربية حنل العسل يف اليمن وكثري من البلدان هو احلصول 

ويعترب العسل اليمين وبالذات عسل السدر من أشهر أنواع العسل يف العامل ، على العسل 
 .قاطبة وميتاز بصفاته املرغوبة اليت جعلته يباع بأسعار عالية 

 :طائفة النحل من العسل العوامل املؤثرة على إنتاج 

 .حيث يزيد إنتاج العسل بزيادة قوة الطائفة ، قوة الطائفة  .١
فالنحال البارع يستطيع حتديد بداية موسم الفيض وايته وبالتايل يقوم          ، خربة النحال    .٢

 .بالعمليات املناسبة لطوائفه 
ع من املراعـي    حيث يزيد اإلنتاج بتوفر الغطاء الواس     ، وجود املراعي النحلية املناسبة      .٣

 .النحلية العسلية مثل أشجار السلم  و السدر و الضبه و الظهية 
حيث يقل إنتاج الطائفة بزيادة عدد الطوائف عن احلد املناسـب يف            ، احلمولة النحلية    .٤

 .منطقة الرعي 
فالرياح الشديدة واألمطار والرطوبة الزائدة تؤثر على كمية العسل         ، الظروف اجلوية    .٥

 .ائفة املنتج من الط



موسم الفيض هو الفترة اليت تكثر فيها النباتات الرحيقية املزهرة وتنشط الشـغاالت يف       
لـذلك عنـد    . مجع الرحيق وختزينه يف العيون السداسية بعد معاملته وفرز األنزميات عليه            
زين كمية أكـرب    حلول هذا املوسم جيب جعل الطوائف قوية حىت تستطيع مجع الرحيق وخت           

والطوائف الضعيفة ال تتمكن من االستفادة من موسم الفيض ألن فترة األزهار          ، من العسل   
عادة ما تكون حمدودة لذلك جيب االعتدال يف تقسيم الطوائف وجيب أن يتم التقسيم قبل               

كما جيب العمل علـى     ، فترة كافية من موسم الفيض حىت تستطيع الطوائف استعادة قوا           
 حدوث التطريد ومراعاة اإلقالل من الذكور أثناء موسم الفيض ألا شرهة يف  منع 



 إنتاج العسل........................ ) ...................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٨٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .العوامل املؤثرة على إنتاج طائفة النحل من العسل  ) ٤٢( شكل 
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 ٨٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

،  الذكور وإعدام حضـنتها      دويتم ذلك بالتخلص منها باستعمال مصائ     ، استهالك العسل   
قيح إلدخاهلا مباشرة على الطوائـف      ويفضل االحتفاظ مبلكات احتياطية داخل نويات التل      

اليت تفقد ملكاا أثناء موسم الفيض حىت ال ينشغل النحل عن مجع الرحيق بتربية ملكـات               
وأول العالمات اليت ، وجيب على النحال التنبه إىل وقت األزهار        ، جديدة بدالً من املفقودة     

 أفرزته الشغاالت حديثاً    تشري إىل بدء املوسم وجود بعض قطع الشمع الناصع البياض الذي          
فعندئٍذ يبدأ النحال استعداده هلذا املوسم بإمـداد  ، على قمة العيون السداسية و اإلطارات   

، الطوائف باألقراص الشمعية و العاسالت حىت يستطيع النحل ختزين ما جيمعه من رحيـق               
ىل التطريد وإىل   حيث أن التأخر عن هذه العملية قد يؤدي إىل ازدحام اخللية وميل الطائفة إ             

وعملية إضافة األقراص الشمعية و العاسالت تتوقف على حجـم          ، اخنفاض كمية احلضنة    
ولقد وجد  . الطائفة وتوفر مصادر الرحيق وكذا مدة اإلزهار باإلضافة إىل الظروف اجلوية            

أن إضافة العاسالت قبل موسم الفيض قد يشجع امللكة على وضع البـيض فيهـا لـذلك     
استعمال حاجز امللكات ملنع امللكة من الصعود و اسـتعمال العاسـالت يف             يفضل البعض   
ولَِكن كثري من النحالني ال يفضلون ذلك حيث أن استعماله يعيـق حركـة     ، وضع البيض   

ويفضل عادة إمداد الطوائف باألقراص الشـمعية املمطوطـة         ، النحل أثناء موسم الفيض     
ص بعدد كاف فـيمكن اسـتخدام األساسـات         وإذا مل تتوفر هذه األقرا    ، حسب احلاجة   

إن إضافة العاسالت يكـون دائمـاً فـوق         . الشمعية عندما يصل موسم الفيض إىل قمته        
وميكن تقدير احتياجات الطوائف من أقراص مشعية و عاسالت على ضوء           ، صندوق التربية   

 .املعلومات املتوفرة لدى النحال من السنوات السابقة 


جيب ) وهذا يدل على انتهاء موسم الفيض(بعد اخنفاض ما جتمعه الشغاالت من رحيق 
 تكون العيون السداسية( مجع األقراص الشمعية اليت حتتوي على العسل الناضج فقط 

 وعند، ألن العسل غري الناضج يتخمر بسرعة) احملتوية على عسل مغطاة بالشمع 



 إنتاج العسل........................ ) ...................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٨٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .قطف العسل  ) ٤٣( شكل 
 

 

 .صارف النحل  )  ٤٤( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٨٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

ويتم ذلك ز األقـراص     ، مجع األقراص الشمعية جيب التخلص من النحل املتواجد عليها          
اململوءة بالعسل فوق اخللية مباشرة ليسقط النحل إىل داخلها أو ميكن اسـتخدام صـارف      

، النحل والذي يركب يف الغطاء الداخلي للخلية ويوضع بني العاسلة وصـندوق التربيـة               
حيث يعمل على السماح برتول النحل من العاسلة وعدم عودته إليها ويفضل وضعه قبـل               

 .عملية القطف حبوايل يوم أو يومني 
 


وتتم عملية ، وهي العملية اليت يتم فيها استخراج العسل السائل من األقراص الشمعية 

ن دخول احلشرات إليها الفرز يف حجرة خاصة حتتوى على مجيع أدوات الفرز وحممية م
 .وواسعة ومزودة باملاء واإلضاءة الكافية وتكون سهلة التنظيف 

 :األدوات الالزمة لعملية الفرز 
وتستعمل إلزالة الغطاء الشمعي الرقيق املغطي للعيون السداسـية  : سكينة الكشط   .١

 .اململوءة بالعسل وذلك بعد تسخينها 

القوة الطـاردة املركزيـة ويسـتعمل يف     وهو جهاز مبين على نظرية     :فراز العسل    .٢
 .إخراج العسل من العيون السداسية بعد كشط أغطيتها الشمعية 

 وهي وعاء من املعدن يستعمل أثناء عملية الكشـط السـتقبال            :منضدة الكشط    .٣
حيث جيتمع  ، الشمع واألغطية الشمعية املتساقطة أثناء عملية الكشط واحملتوية على عسل           

 . من صنبور مزود بشبك مينع خروج الشمع العسل أسفله وخيرج

عبارة عن وعاء معدين أسفله صنبور ومركب عليه مصفاة مـن السـلك             : املنضج   .٤
الشبكي ويستعمل املنضج يف ختزين العسل بعد فرزه لتطفو الشوائب وفقاعـات اهلـواء              

 .وميكن كشطها واستقبال العسل النظيف من الصنبور ، وبقايا الشمع على سطح العسل 
 



 إنتاج العسل........................ ) ...................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٨٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .األدوات الالزمة لعملية فرز العسل  ) ٤٥( شكل 
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 ٨٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :وجترى عملية الفرز على النحو التايل 
كشط األغطية الشمعية باستخدام سكني الكشط الساخنة وتتم العملية على منضـدة         .١

 .الكشط حىت يستفاد من العسل العالق ذه األغطية 
سرعة بطيئة مث تتدرج بعـد     توضع األقراص املكشوطة يف الفراز ويدار ب      : فرز العسل    .٢

 .ذلك يف الزيادة وبعد فرز الوجه األول تقلب األقراص من أجل فرز الوجه الثاين للقرص 
يوضع العسل الناتج من الفراز يف املنضج لفترة من أجل التخلص مـن          : تنقية العسل    .٣

 .الشوائب وقطع الشمع وفقاعات اهلواء 
تلف أحجامها تبعاً للطلب وجيب أن تكون     يعبأ العسل يف أواٍن خاصة خت     : تعبئة العسل    .٤

 .األوعية نظيفة وخالية من أي رائحة 
 

ويتم حملياً بيع العسل على شكل سائل أو على شكل أقراص دائرية توضع يف أوعية 
  .خاصة تسمى بالقروف 

 
 
 
 



 إنتاج العسل........................ ) ...................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٨٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .خطوات عملية الفرز  ) ٤٦( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٩٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :ابات إختر اإلجابة الصحيحة من بني اإلج 

 :من عوامل زيادة إنتاج العسل وجود  .١
 . طوائف قوية -أ

 . أمطار غزيرة وقت اإلزهار -ب
 . مراعي حنلية متناسبة مع أعداد الطوائف -ج
 . اإلجابتني األوىل والثالثة صحيحة -د

 :عند زيادة حضنة الذكور يف موسم فيض العسل جيب  .٢
 . إزالتها بشكل كامل من اخللية -أ

 .ادها  تقليل أعد-ب
 . تركها كما هي -ج

 :عند الرغبة يف إزالة النحل من على القرص جيب هز القرص  .٣
 . عند باب اخللية -أ

 . خارج اخللية -ب
 . فوق أقراص اخللية -ج

 :بعد فرز العسل يتم  .٤
 . تعبئته يف عبوات مناسبة -أ

 . وضعه يف املنضج -ب
 :يتم كشط األغطية الشمعية باستخدام سكني الكشط  .٥

 .لباردة  ا-أ
 . الساخنة -ب
 .  الدافئة -ج

 



 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٤٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 




 ) :األنابيب الفخارية (  اخللية الطينية اليمنية -)أ 
وتصنع من الطني بعد خلطه بروث ، تعترب أشهر اخلاليا التقليدية وأكثرها شيوعاً 

 .احليوانات وختمريه مث تشكيلة وحرقه 

 : اخللية املصنوعة من جذوع األشجار -)ب

 خشبية تقطع من أنواع معينة من األشجار اليت متتاز خبفـة وزـا           وهي عبارة عن ساق   
 .كما متتاز خبشبها املتني الذي يتحمل التنقل ، وسهولة عمل جتاويف ا 

 : اخلاليا اخليزرانية -)ج

وتبطن هذه اخلاليا بالطني املخلوط     ، وهي خاليا أسطوانية تصنع من اخليزران املنسوج        
 .بروث احليوانات 


 : اخلاليا اخلشبية احمللية -)أ

وهي صناديق خشبية مكونة من أربع قطع متساوية يف الطول والعـرض وتوجـد ـا             
وال ميكن التعامل معها إال من خـالل هـاتني          ، وفتحة خلفية فقط    ، فتحة أمامية   :فتحتان  

 .الفتحتني 

 : اخلاليا الكينية -)ب

شاب املستوردة ومتتاز بأن سقفها مكون من شرائح متكـن      وهي خاليا مصنوعة من األخ  
 كما متكن النحال من فحصها بسهولة ومالحظة كل ، النحل من أن يبين أقراصه عليها 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 .اخللية البلدية الطينية  ) ٢١( شكل 

 
 .اخللية البلدية املصنوعة من جذوع األشجار  ) ٢٢( شكل 

 

 
 .اخللية اخليزرانية  ) ٢٣( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٤٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

وهي مرغوبة من قبل النحالني لتشاها مع اخلاليا التقليدية يف ، نات الطائفة الداخلية مكو
 .كما أا تتصف ببعض املميزات احلسنة املوجودة يف اخلاليا احلديثة ، ضيق احليز الداخلي 

 ):خلية الجنستروث (   اخلاليا احلديثة -)ج

ن أهم املخترعات اليت سـامهت يف       تعرف خبلية الجنستروث نسبة ِإىل خمترعها وتعترب م       
وتستعمل يف الوقت احلاضر على نطاق دويل واسع ومتتاز بإطاراا املتحركة           ، تقدم النحالة   

وهي املسافة اليت يتركها النحل ممـراً      ( املعلقة داخل اخللية مع حفاظها على املسافة النحلية         
ة الجنستروث مـن األجـزاء   وتتركب خلي،  سم ٠,٨واليت تقدر حبوايل    ) له بني األقراص    

  :التالية 

مركب عليه لوحة ، وهو عبارة عن إطار خشيب له أربعة أرجل : حامل اخللية  .١
 .طريان مائلة قليالً 

قطعة خشبية مستطيلة هلا حافتان كل منها على سطح من سطحي : قاعدة اخللية  .٢
ع  أضال٣ خشبية تركب على ت سدابا٣وكل حافة عبارة عن ، القطعة اخلشبية 

فريكب عليه الباب ) األمامي ( أما الضلع الرابع ، من أضالع القطعة اخلشبية 
 .وتستخدم احلافة املرتفعة صيفاً واملنخفضة شتاًء ، اخلشيب 

واألخرى ، قطعة خشبية هلا فتحتان إحدامها واسعة وتستخدم صيفاً : باب اخللية  .٣
 .ضيقة وتستخدم شتاًء 

 ليس له قاع أو سقف يوضع فوق قاعدة وهو صندوق خشيب: صندوق التربية  .٤
والصندوق له شفة حول حافته األمامية . اخللية مباشرة ويسع عشرة إطارات 

 .واخللفية وهذه الشفة تصمم حبيث يسهل انزالق اإلطارات اخلشبية عليها 
هو عبارة عن برواز مستطيل الشكل يتكون من أربع سدابات خشبية : اإلطار  .٥

عمل صندوق التربية لتربية احلضنة وقد يستخدم أكثر من ويست، تثبت مع بعضها 
 .صندوق هلذا الغرض إذا كانت امللكة نشيطة وتضع كميات كبرية من البيض 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 .اخللية اخلشبية احمللية  )  ٢٤( شكل 

 
 

 
 .اخللية الكينية  ) ٢٥( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ٤٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 
االرتفاع وهي صندوق يشبه صندوق التربية متاماً إال أنه أقل منه يف : العاسلة  .٦

 . وميكن أن يكون بنفس ارتفاعه ويوضع فوقه وهو خمصص لتجميع وختزين العسل
عبارة عن قطعة خشبية مستطيلة أبعادها أبعاد مساحة السطح : الغطاء الداخلي  .٧

العلوي لصندوق التربية أو العاسلة ويوضع فوق العاسلة وله برواز عند قمة 
 للنحل بالتحرك حتته أي فوق قمة مسكه مسافة حنلية واحدة يسمح، اإلطارات 
كما يوجد بوسط هذا الغطاء فتحة صغرية تستخدم عند قطف العسل ، اإلطارات 

بني صندوق ) الغطاء الداخلي ( حيث يركب عليها صارف النحل بعد وضعه 
، التربية و العاسلة فيسمح الصارف برتول النحل إىل أسفل دون رجوعه ثانية 

 عند التغذية بالغذايات البطيئة وذلك بأن تقلب وتستخدم هذه الفتحة أيضاً
 .الغذاية عليها 

ويوضع فوق الغطاء الداخلي ومساحته أكرب من مساحة الغطاء : الغطاء اخلارجي  .٨
كما يوجد بالشفتني األمامية واخللفية فتحتان ، الداخلي وله شفاه ألحكام الغلق 

 .دخول أعداء النحلمتقابلتان للتهوية وتغطى كل منهما بسلك شبكي ملنع 
وهو عبارة عن قطعة أبعادها هي طول وارتفاع صندوق التربية : احلاجز اخلشيب  .٩

ويستخدم ، وله قمة كقمة اإلطار يتعلق بواسطتها على شفيت صندوق التربية 
 أقراص لتحديد ١٠عندما يقل عدد األقراص يف صندوق التربية أو العاسلة عن 

 . فة التربية احليز الذي يشغله النحل داخل غر

نالحظ أن اخلاليا احلديثة هلا من املميزات والفوائد ما جيعلها أفضل بكثري مـن اخلاليـا      
مثل إمكانية إخراج األقراص وفحصها وبالتايل التعرف على حالة اخلليـة           ، البلدية القدمية   

ـ  تإضافة إىل معرفة حالة امللكة وسهولة إضافة األساسـيا        ، واآلفات املوجودة ا     معة  الش
عالوة على املتعة اليت يشعر ا النحال عند مشاهدة أفراد طائفة النحل أثناء             ، وفرز العسل   

 .أدائها لوظائفها داخل اخللية 



 خاليا النحل) .......................................................... للمبتدئني تربية حنل العسل ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٤٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 

 .خلية الجنستروث  ) ٢٦( شكل 
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 ٥٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :أمام اإلجابة اخلاطئة ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة    ) ✓(  ضع عالمة 

 
ا اخلشبية احمللية واخلاليا التقليدية يف صعوبة إجراء العمليات النحلية          تتشابه اخلالي  .١

 (     ) .عليها 
تتشابه اخللية الكينية وخلية الجنستروث يف إمكانية فحصها بسـهولة ومالحظـة             .٢

 (     ) .مكوناا الداخلية 
تستخدم  احلافة املرتفعة يف قاعدة خلية الجنستروث شـتاًء واحلافـة املنخفضـة               . ٣

 (     ) .فاً صي
 (     ) .ميكن للنحل أن مير من خالل صارف النحل يف اجتاه واحد فقط  .٤
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 ٩٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 



اجم طوائف حنل العسل األعداء املفترسة واملتطفلة من حشرات وطيـور وحيوانـات      
هذه اآلفات تتسبب يف ضعف الطوائف      ، كما تصاب الطوائف بعدد من األمراض       ، أخرى  

 .نتيجة للفقد اهلائل ألفرادها 


 :ذئب النحل  .١

االفتراس لنحل العسل وينتشر يف املناطق الرملية ويزداد        يعرف بذئب النحل ألنه كثري      
عند هطول األمطار   ( يف الفصول احلارة وبالذات عند توفر رطوبة مناسبة يف الترب الرملية            

لذلك يستحسن عدم وضع املناحل يف املناطق الصحراوية عند تواجد هذه اآلفة            ، ) اخلفيفة  
ا قد متنعه من احلصـول علـى احتياجاتـه          بشكل كبري ألا تعيق خروج النحل لدرجة أ       

حيث قد حيبس النحل أحياناً لعدة ساعات وبالـذات بـني السـاعة             ، الضرورية من املاء    
العاشرة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر وقد حيجز النحل يف خالياه حىت غروب الشمس              

األمـاكن ذات التربـة     وبالتايل جيب تغيري مكان املنحل ونقلـه إىل         ، عند اشتداد اإلصابة    
تقـوم اإلنـاث   ، احلصوية أو املناطق الصخرية إذا مل تنفع طرق املقاومة اليت ستذكر الحقاً       

بلدغ النحلة وختديرها واستخراج معدة العسل ونزع كتليت حبوب اللقاح مـن أرجلـها              
وذئب النحل  ، وحتملها بعد ختديرها إىل عشها املوجود حتت سطح األرض إلطعام صغارها            

ستطيع مجع أعداد كبرية من النحل كما ميكن أن يصطاد ملكة النحـل إثنـاء خروجهـا             ي
 .للتلقيح 

 :طرق املقاومة 

ميكن استخدام الطرق التالية للمقاومة ولكن إذا مل تكن ذات جدوى فيستحسن نقـل              
 .املنحل يف أسرع وقت 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٩٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .ذئب النحل  ) ٤٧( شكل 
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 ٩٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

يا حبيث متتد من أعلى اخللية حىت األرض        استخدام أسالك من املعدن وتوضع أمام اخلال       -أ 
وتدهن مبادة الصقة من أجل صيد الذئب وتزال عندما تزداد أعداد النحل يف السـلك وال          

 . تستخدم هذه الطريقة إال عندما حيجز النحل يف خالياه بشكل كامل تقريباً 
 .وضع أواٍن مملوءة باملاء أمام بوابات اخلاليا حىت يسقط فيها ذئب النحل  -ب 
تغطية اخلاليا من اجلهة األمامية بشبك بالستيكي ذي فتحات صغرية متنع مرور ذئـب              -ج 

حبيث يترك جمال للنحل للخروج والدخول من خالل فتحة جانبية يف هذا            ، النحل و النحل    
الشبك ويراقب الشبك حىت إذا اصطاد عدد من ذئاب النحل يتم قتلها رسـها داخـل                

 احملتجز يف الشبك وتستخدم الطريقتان  األخريتان عندما         الشبك ويتم إطالق سراح النحل    
أي يف األوقات اليت تكون فيها أعداد ذئـب         ، يتواجد ذئب النحل مع النحل أمام اخلاليا        

 . النحل بسيطة وال توقف حركة النحل السارح 
 
 :دبور البلح .٢

يؤدي يف  حيث  ، يعرف أيضاً بالدبور الشرقي وهو من أشد اآلفات خطراً على املناحل            
بعض املناطق إىل إحنباس النحل يف خالياه وذلك عندما تكون أعداده كثيفة وقـد يهـاجم                

وتـبين  ، اخلاليا الضعيفة ويقتحمها وتزداد أعداده خالل الفترة من أغسطس حىت ديسمرب            
الدبابري أعشاشها من الطني على هيئة عيون مستديرة كبرية احلجم يف فجـوات احلـوائط               

الوديان وتزداد بالقرب من البساتني حيث اجم وتتلف أزهار ومثار هذه           وشقوق اجلسور و  
ويف الغالب تتواجد الدبابري يف املناطق اجلبليـة وينـذر وجودهـا يف املنـاطق               ، البساتني  

 .الصحراوية أو الساحلية 

 
 :وتتم باآليت : مقاومة الدبابري 

 القدمية املوجودة حـول     إعدام امللكات عند ظهورها وميكن البحث عنها يف األعشاش         -أ 
 .املنحل ملسافة كيلومتر واحد 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٩٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 

 .دبور البلح  ) ٤٨( شكل 
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 ٩٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

صيد الشغاالت بواسطة شباك اجلمع املستعملة يف مجع احلشرات أو باستعمال املصائد             -ب 
 .اجلاذبة املخصصة لذلك 

 .تضييق مداخل اخلاليا  -ج 
 .تسميم أعشاش الدبابري باملبيدات أو حرقها بعد الغروب  -د  

 
 :ان الشمع ديد .٣

ويسميها النحالون الِعثَّة وهي نوعان صغرية وكبرية  ويأيت الضرر من الريقـات وهـي               
وتقوم الريقـات يف  ، عبارة عن أطوار غري كاملة لفراشات تطري وتنتقل من مكان إىل مكان     

 بداية حياا بالتغذية على القرص الشمعي مث تعمل أنفاقاً يف مجيع االجتاهات وتفرز خيوطـاً              
وتؤدي اإلصابة إىل عرقلة نشاط النحل مما يؤدي إىل هجرته من           ، حريرية تغطي ا األنفاق     

 .خالياه

 
 :طرق املقاومة 

جيب أن تكون اخلاليا حمكمة الغلق وخالية من الشقوق وجيب تنظيفها وإعدام ما ا               -أ 
 .من بيض أو يرقات أثناء الفحص 

 .جيب عدم رمي قطع الشمع يف املنحل  -ب 
 .قراص الشمعية الزائدة عن حاجة النحل إزالة األ -ج 
 .ضم الطوائف الضعيفة  -د  
تبخري األقراص املخزونة بوضع الكربيت على اجلمر من أجل صعود ثـاين أكسـيد     -ه 

  .٣متر/ جم ١٠٠الكربيت القاتل للريقات وذلك مبعدل 
 .استعمال بعض أنواع البكترييا الضارة بريقات اآلفة وغري الضارة باإلنسان  -و  

 
 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٩٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 

 .دودة الشمع ) ٤٩ ( شكل
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 ٩٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :قمل النحل  .٤

 مـم   ٠,٧٥ مم وعرضها    ١,٥وهي حشرة غري جمنحة تتميز بلوا األمحر البين وطوهلا          
واجلسم مغطى بشعريات عديدة وطوهلا أكرب من عرضها على عكس الفاروا اليت تقارا يف              

ة التعلـق  تستقر هذه احلشرة غالباً فوق الصدر وعملي، احلجم ولكن طوهلا أقل من عرضها      
هذه تسبب قلقاً للشغالة وامللكة مما يؤدي إىل اضطرابات امللكة وقلة نشـاطها يف وضـع                

حيث تقوم احلشرة بترك منطقة رأس العائل ومتد أجزاء فمها إىل فم الشغالة وتقوم              ، البيض  
 .بامتصاص الغذاء وعند انتهائها تعود ثانية إىل الصدر 

 :املقاومة 

باستعمال التدخني بأوراق التبغ اجلافة وذلك بوضعها بني قطعـة         تعاجل الطوائف املصابة    
القماش املستخدم يف املدخن على أن توضع قطعة من الورق على قاعدة اخللية حبيث يتجمع           

علـى امللكـة مباشـرة      كما ميكن التقاط القمل من      ، عليها القمل املتساقط ويؤخذ ليعدم      
 .باستخدام عود ثقاب به كمية بسيطة من العسل 

 
 :النمل  .٥

يقوم النمل مبهامجة طوائف النحل للتغذية على العسل ويسبب تلفاً للبـيض والريقـات      
ولوقاية الطوائف من اإلصابة به تنظف األرض من احلشائش والـيت تعمـل           ، وقلقاً للنحل   

 . يف أواٍن ا ماء كما توضع أرجل اخلاليا، كمأوى له 

 
 :فراشة السمسم  .٦

وتقَاوم بتضـييق   ، تدخل الفراشات خاليا النحل ومتتص العسل       ، حشرة كبرية احلجم    
 .مداخل اخلاليا واحلفاظ على النحل قوياً 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ٩٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .قمل النحل أثناء تواجده على شغالة حنل العسل  ) ٥٠( شكل 

 

 .النمل  ) ٥١( شكل 

 

 .فراشة السمسم  ) ٥٢( شكل 
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 ١٠٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

  :الطيور .٧
يعترب طائر الوروار من ألد أعداء النحل حيث يعمل على وقف سروح النحل وبالتايل يفقد               
النحل املواد الالزمة حلياته مثل املاء والرحيق كما يفقد النحال حمصول العسل الذي أعـد               

وهو مير باليمن يف شهر مارس وأغسطس وتزيد مشـاكله يف مواسـم       ، الطوائف من أَجله    
 حيث مينع امللكات العذارى من اخلروج للتلقيح كما يقلل من العسل املنتج عندما              التطريد

وملقاومته ميكـن اسـتخدام الشـباك أو        ، يتواجد يف مواسم مجع العسل وبالذات السدر        
األصوات املرتفعة ولكنها أساليب غري عملية عند ازدياد أعداده  وقد وجـد أن املقـالع                

كما أن الصقور أو أي شيء ميكن تعليقـه  ، الوسائل السابقة واحلجر ختيفه بشكل أَكرب من      
 .يف السماء خييف الطائر 


يصاب حنل العسل بأمراض يف أطوار حياته املختلفة تسـببها الفريوسـات والبكترييـا            

  :والفطريات وكائنات أخرى ومن أهم األمراض ما يلي

 :حلم الفاروا  .١

والذكر واألنثى بيضاوان الشكل ميكـن رؤيتـهما        ، ع من احللم    يسبب هذا املرض نو   
 مم وعرضها   ١,١وغالباً ما تشاهد األنثى ولوا بين وهلا مثان أرجل وطوهلا           ، بالعني اردة   

كما تتغذى على النحـل     ، وهي تتغذى على احلضنة وبالذات حضنة الذكور          ،  مم   ١,٦
تعمل على امتصاص دم النحلـة وتنقـل هلـا    البالغ حيث تشاهد عالقة بالصدر أو البطن و 

ومن مظاهر اإلصابة مشاهدة النحل يزحف أمام اخلاليـا         . أمراض خطرية مثل شلل النحل      
  .وأجنحته مشوهه وبالذات الذكور 

 

 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١٠١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 
 

 .طائر الوروار  ) ٥٣( شكل 
 
 

 

 .أنثى حلم الفاروا وهي على عذارى النحل وأثرها على أجنحة الشغاالت  ) ٥٤( شكل 
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 ١٠٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :املقاومة 
 .إزالة حضنة الذكور املقفلة  -أ 

التدخني على اخللية باستخدام التبغ أو أوراق الكافور مـع وضـع أوراق مدهونـة                -ب 
 .بالفازلني أسفل األقراص اللتقاط احللم و إخراجه من اخللية 

توجد العديد من املواد الكيميائية مثل األبيستان والبايفارول واالنتيفار وهي عبارة عن             -ج 
 تعلق يف اخللية مبعدل شرحيتني لكل خلية تعلق يف الثلث األول والثلث األخري مـن                حشرائ

وهي ضارة بالنحل على املدى البعيد وتبقى يف العسل لذلك ال تستخدم إال بعـد               ، اخللية  
 .قطف العسل 

 
 :تكلس احلضنة  .٢

 وهو مرض فطري يصيب يرقات النحل يف املناطق الباردة وبالذات عند توفر الرطوبـة             
ولكن النحل يزيلـها  ، ويعمل على حتول احلضنة املفتوحة إىل قطعة كلسية بيضاء يف البداية       

وأَحسن طريقة للتخلص منها هي نقل النحـل إىل         ، وتالحظ عند بوابات الطوائف املصابة      
  .مراٍع مناسبة تزيد من قوة الطوائف

  مرض النوزميا .٣
على األرض كما قد يالحظ وجود      من أعراض هذا املرض مشاهدة الشغاالت وهي زاحفة         

براز النحل على اإلطارات وذلك نتيجة حلدوث خلل يف اجلهاز اهلضمي بسـبب إصـابته               
حبيوان أويل صغري ال يرى بالعني اردة يسمى بالنوزميا وينتقل املـرض أثنـاء التغذيـة أو                 

 املـرض   وبالتايل جيب العناية بأدوات التغذية والشرب كمـا يقـاوم         ، الشرب أو الرياح    
 . باستخدام مركب الفيوماجلني أو املضادات احليوية 



 آفات حنل العسل............   ) .........................................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١٠٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

حلضنة شغاالت  مصابة مبرض تكلس ) يسار ( وجانيب ) ميني ( منظر علوي  ) ٥٥( شكل 
  .احلضنة

 

أعراض اإلصابة مبرض النوزميا حيث يظهر براز حنل العسل على اجلهة  ) ٥٦( شكل 
 ).يسار ( علوي لإلطارات وعلى السطح ال) ميني ( األمامية للخلية 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ١٠٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :أمام اإلجابة اخلاطئة ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة   ) ✓(  ضع عالمة 

 
 (     ) .ينتشر ذئب النحل بكثرة يف املناطق الصخرية   .١
صيد ملكات دبور البلح عند ظهورها تعترب طريقة فعالة ملقاومة الدبور يف املناطق               .٢

 ا اليت ينتشر.(     ) 
 (     ) .متتاز اخلاليا احلديثة بإمكانية مقاومة ديدان الشمع ا  .٣
 (     ) .تزداد أضرار ديدان الشمع يف الطوائف القوية  .٤
 (     ) .مييز قمل النحل عن الفاروا أن القمل طوله أكرب من عرضه على عكس الفاروا  . ٥
     ) .( فراشة السمسم فراشة صغرية تشبه فراشة ديدان الشمع  . ٦
 (     ) .يستحسن إكثار امللكات يف األشهر اليت مير فيها طائر الوروار باليمن  . ٧
 (     ) .من مظاهر إصابة النحل بالفاروا مشاهدته يزحف على األرض وأجنحته سليمة  . ٨
وجود قطع صغرية بيضاء إىل رمادية برميلة الشكل عند بوابات اخلاليا أو داخـل العيـون              . ٩

 (     ) .وجود مرض النوزميا السداسية يدل على 
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 ١٠٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 




حنل العسل يستفيد من األزهار يف احلصول على الرحيق وحبوب اللقاح دون أن حيدث              
أي أضرار ذه األزهار بل على العكس فهو يلعب دوراً كبرياً يف تلقيح األزهار وبالـذات                

ام يف الوقت الراهن حيث تنعدم امللقحات األخرى واليت قضي عليهـا بسـبب اسـتخد              
املبيدات لذلك فنحل العسل يعترب أنسب وسيلة إلجراء هذه العملية بسـبب القـدرة يف               
التحكم فيه ونقله من مكان إىل آخر باإلضافة إىل القدرة على توجيهـه لتلقـيح حماصـيل      

 . معينة

من املالحظ أن تلقيح األزهار هام جداً لزيادة اإلنتاج ألن حنل العسل ينقـل حبـوب                
اء املذكرة يف الزهرة إىل األعضاء املؤنثة وبالتايل حيدث منو للثمرة الناجتـة            اللقاح من األعض  

وتوجد أشجار معينة ال ميكـن      ، من هذه الزهرة كما حيدث تطوراً ممتازاً لصفاا وحجمها          
كما ، أن تثمر بشكل اقتصادي إال يف وجود التلقيح بواسطة احلشرات مثل أشجار التفاح              

 حتتاج إىل تلقيح مثل برتقال أبوصرة يزداد حجمها وتتميز مثارهـا            أن بعض الفواكه اليت ال    
 .عندما تزور حنل العسل أزهارها 

 


ومنها ما يزيد مـن قـوة       ، املراعي النحلية كثرية جداً ومنها ما ينتج منه النحل عسالً           
ـ  واملراعي النحلية منها الذي ينمو بصفة برية بعد سقوط األمطا، الطوائف    ور ومنها مـا ه

أشجار حراجية تزهر بشكل جيد يف أوقات معينة من السنة عند حصوهلا على احتياجاـا               
كما أنَّ بعض املراعي تنمو نتيجة للجهد املبذول من قبل املزارع مثـل أشـجار            ، من املياه   

 .الفاكهة واحملاصيل واخلضار بأنواعها 



 املراعي النحلية .......................................   ) ................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١٠٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

  .أعضاء التأنيث والتذكري يف الزهرة ) ٥٧( شكل 

 

 .عملية تلقيح النحل لألزهار  )  ٥٨( شكل 

 

  .املزروعاتفائدة حنل العسل يف زيادة إنتاج  )  ٥٩( شكل 
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 ١٠٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :أوالً املراعي النحلية املزروعة 
وهي النباتات اليت يقوم اإلنسان بزراعتها واالعتناء ا من أجل احلصول على مثارها أو              

عينة من السنة ولكون أغلبـها يـروى بامليـاه          وتزهر يف أوقات م   ، أي أجزاء نباتية أخرى     
اجلوفية لذا فهي مصدر ثابت للرحيق وحلبوب اللقاح وميكن أن يعتمد عليها النحال لكوا              
تزهر سنوياً ويف وقت حمدد ولفترة معينة على عكس املراعي النحلية اليت تنمو بصورة برية                

ولكن رغم هذه امليـزة يف  ، بت حيث تعتمد على هطول األمطار وبالتايل فهي مصدر غري ثا  
املراعي النحلية املزروعة إال أا تعترب مراٍع غري آمنة حيث حتدث خالهلـا مشـاكل بـني                 
النحالني واملزارعني وبالذات عند استخدام املبيدات حيث متوت أعداد كبرية من النحـل             

 خاليـاهم يف هـذه      لذلك فالنحالون ال يضعون   ، نتيجة لزيارا للبساتني املعاملة باملبيدات      
 .املراعي إال عند انعدام املراعي النحلية الربية نتيجة لشح األمطار 

 
 :املراعي النحلية الربية : ثانياً 

وهي املراعي اليت تنمو طبيعياً دون تدخل اإلنسان ومنها ما هو معمـر مثـل السـدر                 
ـ          ، والسمر والسلم    ، ا و القرمـل     ومنها ما هو حويل وينبت بعد هطول األمطار مثل العلق

ومنها ما قد ينتهي جمموعه اخلضري يف موسم اجلفاف وتبقى جذوره حية لتنبت من جديـد         
ختتلف مناطق وجود هذه النباتات     . مكونة جمموع خضري عند هطول األمطار مثل احلرمل         

باختالف التضاريس حيث متتاز املناطق الصحراوية بوجود نبات العلقا كما متتـاز املنـاطق     
واملناطق املنخفضة ااورة هلا بوجود أشجار العلب والسمر و الضبيان كمـا متتـاز       اجلبلية  

كما توجد بعـض    ، القيعان املنتشرة يف املرتفعات بوجود أشجار الطلح وحشائش احلرمل          
النباتات اليت تنمو يف بيئات متعددة مثل حشيشة الزغف والـيت تنتشـر يف املرتفعـات و                 

 . وية املنخفضات واملناطق الصحرا



 املراعي النحلية .......................................   ) ................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١٠٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .أنواع متعددة من املراعي النحلية   ) ٦٠( شكل 
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 ١١٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

إن املراعي الربية هي العمود األساسي للنحالة املتنقلة حيث بتوفرها تزداد قوة النحـل              
لذلك جيب على النحال املتنقل أن يلم بأنواع النباتات الربية وبالذات تلك            ، ويزيد اإلنتاج   

نحل وينمو بشكل سريع مثل نبات  العلقـا يف املنـاطق     النافعة للنحل واليت ينشط عليها ال     
كما جيب على النحال أن يلـم مبواعيـد         ، الصحراوية و نبات احلرمل يف املناطق املرتفعة        

أزهارها واملناطق املنتشرة فيها بكثافة وكميات األمطار املناسبة لنموها حىت اإلزهار وذلـك      
 من مثل هذه النباتات حيث أن األمطـار         لكي يكون لديه تصور مسبق بإمكانية االستفادة      

 .البسيطة قد ال تعمل على استمرار منو النبات حىت مرحلة اإلزهار 

 
 :العوامل املؤثرة على املراعي النحلية 

األزهار حساسة جداً ألي تغري يف الظروف اجلوية أو ألصابتها باآلفـات أو لتعرضـها               
من رحيق وحبوب لقاح تعترب هامـة إلنتـاج         وكون األزهار وما حتويه     ، للمواد الكيميائية   

، العسل وتقوية طوائف النحل فإن تدهورها يؤثر سلباً على قوة املناحل وعلـى إنتاجهـا                
لذلك جيب على النحال أن يلم ولو بشكل بسيط بالظروف اجلوية واآلفات املؤثرة علـى               

الطوائف إىل مراٍع  األزهار حىت يتمكن من عالج املوقف قبل أن تتأثر الطوائف وذلك بنقل             
 .أخرى مناسبة 

 : الظروف اجلوية –أوالً 
  :الرياح .١

للرياح تأثري على األزهار خيتلف حسب املناطق وكذلك حسب االجتاه القادمـة منـه              
فنجد أن الرياح الشمالية الشرقية يف املناطق املعتدلة القريبة من الصـحراء تعمـل         ، الريح  

دي إىل تبلوره على األزهار وعندها ال يستفيد النحـل          على إزالة الرطوبة من الرحيق مما يؤ      
 .من هذا الرحيق إال عند نزول الندى على هذه األزهار 



 املراعي النحلية .......................................   ) ................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١١١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .الظروف اجلوية املؤثرة على املراعي النحلية  ) ٦١( شكل 
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 ١١٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 :الرطوبة اجلوية  .٢
زيادة الرطوبة اجلوية وبالذات عند سقوط الندى يؤثر سلباً على األزهار حيث يؤدي 

 .ابتها باألمراض الفطرية إىل إص
 :الغيوم  .٣

تعمل الغيوم على حجب أشعة الشمس الالزمة لألشجار فيؤثر ذلك على إفراز الرحيق             
 .أي إن وجود الغيوم يعين قلة الرحيق يف األزهار وبالتايل قلة العسل املنتج ، 
  :األمطار .٤

ـ             ار وانتشـار   تعمل األمطار على غسل الرحيق من األزهار وقد تؤدي إىل تدمري األزه
 ) .املناطق الساحلية ( األمراض عليها وبالذات يف املناطق اليت متتاز بارتفاع الرطوبة ا 

 : اآلفات –ثانياً 

تصاب النباتات الربية حبشرات تسبب تدهورها وبالتايل فقد كبري يف املراعي النحليـة             
 .ة ومن اآلفات اليت تصيب هذه املراعي احلشرات املسببة للندوة العسلي

 : املبيدات -ثالثاً
رش املراعي النحلية باملبيدات يؤدي اىل القضاء على أعداد كبرية من النحـل وعـدم               

 : االستفادة منها لذلك جيب القيام بالعمليات التالية لإلقالل من أضرار املبيدات 
نقل الطوائف اليت تأثرت بفعل املبيدات إىل مكان آمن به أزهار غنيـة ألن هـذه                 .١

 .لن تعود إىل حالتها الطبيعية إال بعد زمن طويل مع العناية بتغذيتها صناعياً الطوائف 
عند تسمم احلضنة والنحل احلاضن نتيجة لتغذيته على حبوب اللقـاح املسـمومة         .٢

بالطائفة جيب نقل الطوائف إىل مكان آمن والتخلص من األقراص احملتوية على حبوب لقاح              
 . ساعة وجتفيفها ٢٤اهلا إال بعد وضعها يف املاء ملدة وكذلك األقراص الفارغة وعدم استعم

 .ضم الطوائف الضعيفة بفعل  املبيدات أو تقويتها مع التغذية املركزة  .٣



 املراعي النحلية .......................................   ) ................تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

١١٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .عملية نقل الطوائف من املراعي املعاملة باملبيدات  )  ٦٢( شكل 
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 ١١٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :اإلجابة اخلاطئة أمام ) × ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة     ) ✓(  ضع عالمة 

 (     ) .زيارة حنل العسل ألزهار النباتات يؤدي إىل تلفها  . ١
 (     ) .تعترب املراعي النحلية املزروعة مراعي آمنة  . ٢
 (     ) .يفضل وضع النحل على املراعي الربية بعد هطول األمطار   . ٣
 (     ) .زيادة الرطوبة اجلوية تعمل على تلف األزهار  . ٤
 (     ) .مة يزيد إنتاج الرحيق وبالتايل العسل يف األيام الغائ . ٥
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 ١١٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 




وهي مهنة شيقة وصعبة يف آن واحد ، إنَّ تربية النحل مهنة ال حتتاج إىل رأَس مال كبري 
وتربية النحل . حيث أن العمل مع النحل مستمر طوال العام ،  صرب إىلولذلك فهي حتتاج 

فس النحالون عليها إلرضاء الذي يتنا( يف اليمن تعتمد على الترحال والبحث عن املراعي 
وقبل أن تبدأ رحلتك مع النحل جيب التنبه . ونقل طوائف النحل إليها ) رغبات املستهلك 

 :إىل اآليت 

 الكتساب اخلربة العملية واملمارسة     ١٠ – ٥البدء بعدد قليل من الطوائف حبدود        .١
 فِإنَّ طوائفه تتكاثر    و إذا ما اتبع املريب األصول الصحيحة      ، امليدانية يف هذا اال     

كما أن اخلسارة اليت    . وخالل هذا التدرج تزداد خربته وجتربته       ، مومساً بعد آخر    
كما . قد حتصل نتيجة لألخطاء اليت يرتكبها النحال يف بداية خربته تكون حمتملة             

أن النحال بعد ذلك ميكن زيادة طوائفه حسب الرغبة واإلمكانات وليس مهمـاً             
ألن الطوائف القوية هي املهيئة     . ل بل األهم قوة هذه الطوائف       عدد طوائف النح  

جلمع العسل كما أن لديها قدرة على مقاومة اآلفات املختلفة اليت تصيب النحـل      
 .يف اخلاليا الضعيفة 

وخيتلف ذلك من منطقة ِإىل أخرى تبعـاً        ، اختيار الوقت املناسب لبدء املشروع       .٢
ويفضل أن يكون ذلـك  . عي النحل الرئيسية للظروف اجلوية ومواعيد تزهري مرا    

وميكن البدء قبل شهرين أو ثالثة أشهر من موسـم تـزهري            ، يف مارس أو أبريل     
وذلك إلعطاء الطوائف فترة كافية لتصـل قوـا إىل          ) العلب  ( أشجار السدر   

 .الذروة قبل حلول موسم إنتاج العسل 
ون موقعاً للمنحل يف معظم أوقات      إن املنطقة اليت ختتار لتك    : اختيار موقع املنحل     .٣

 :السنة جيب أن تتوفر فيها عدد من الشروط  أمهها 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١١٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 . الشروط الواجب توفرها يف موقع املنحل  ) ٦٣ (شكل 
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 ١١٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

أن تكون بعيدة عن الطريق العام واملنازل واألماكن اآلهلـة بالسـكان           -١
 .كاملدارس واألسواق 

ار وأمـاكن إلقـاء     أن تكون بعيدة عن حظائر الدواجن ومزارع األبق        -٢
 .القمامة 

أن تتوفر يف املنطقة النباتات املزهرة اليت متد النحل بالرحيق وحبـوب              -٣
 .اللقاح يف فترة بقاء طوائف النحل فيها 

 .أن يتوفر مصدر دائم للماء النقي  -٤


منحل واملوقع املناسب لل، بعد التفكري اجليد لبدء املشروع من حيث حتديد عدد اخلاليا 

 :فِإنَّ اخلطوات األوىل تتلخص يف ، وبعد أن تتخذ قرارك بشأن املوعد املناسب 

 :توفري متطلبات املنحل : اوالً 
حددنا يف الباب اخلامس األدوات اليت حيتاجها النحال عند قيامه بعمليات النحالة 

ألدوات الالزمة فعلى النحال املبتدئ أن يقوم بتوفري األدوات األساسية وخاصة ا، املختلفة 
 .العتلة و الفرشاة ، القناع ، للفحص مثل املدخن 

 :خاليا النحل : ثانياً 

) الكينية، الجنستروث (يفضل استخدام اخلاليا اليت يستطيع النحال أن يرى ما بداخلها 
واليت بدأ النحالون باِإلقبال عليها واستخدامها بعد أن أدركوا ميزاا املتعددة واليت من 

  :أمهها

إمكانية فتحها وفحصها بسهولة واإلشراف على مجيع حمتوياا مع عـدم إزعـاج      .١
 .النحل 

 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١١٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 )كينية ، الجنستروث ( مميزات اخلاليا احلديثة  ) ٦٤( شكل 
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 ١٢٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 .إمكانية القيام جبميع عمليات النحالة والسيطرة على نشاط النحل ا  .٢
 الكاذبة و التطريـد ممـا   إمكانية التعرف على الظواهر غري املرغوبة مثل األمهات      .٣

 .يسهل التعرف عليها والتخلص منها 
إمكانية التعرف على امللكة بسهولة والتأكد من وجودها وسـالمتها واسـتبدال             .٤

 .امللكات الضعيفات أو املسنات مبلكات جديدة 
 .سهولة اكتشاف اإلصابة باألمراض واآلفات وإمكانية معاجلتها  .٥

 :شراء النحل : ثالثاً 

 الطوائف ةء النحل يف وقت مبكر حىت يكون لدى النحال وقت كايف لتهيئيفضل شرا
ملوسم إنتاج العسل لكي حيصل على مقدار من العسل يف اية املوسم يعوضه عن بعض 

 .املصاريف 

ومن املستحسن على النحال املبتدئ أن يصطحب معه حناالً متمرساً عند شراء النحل 
كما ميكن شراء النحل من أحد . حل من مظهره ألن النحال يستطيع احلكم على الن

 .األشخاص املوثوق م 

 :نقل النحل : رابعاً 

ان نقل النحل من مكان إىل آخر تعد عملية فنية دقيقة يتوقف عليها سري العمل يف 
 :الطوائف املنقولة ولذلك جيب اختاذ االحتياطات التالية 

ص األخـري مـن طرفيـه       رص األقراص يف إحدى جوانب اخللية وتثبيت القـر         .١
 . مبسمارين 

تثبيت أجزاء اخللية احلديثة ببعضها بشكل جيد مع عدم ترك أي جمـال خلـروج               .٢
 .النحل 

 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١٢١ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .االحتياطات الواجب اختاذها عند نقل النحل  ) ٦٥( شكل 
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 ١٢٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 يفضل أن تتم عملية النقل يف الليل حيث يتم غلق مداخل اخلاليا بعـد عـودة                 .٣
 .مبادة طاردة للنحل ) لوحة الطريان(خلاليا النحل كما ميكن رش مداخل ا

تنقل اخلاليا بواسطة سيارة أو أي وسيلة نقل أخرى قليلة االهتزاز ويفضل السري              .٤
 .ببطء خاصة يف الطرق غري املعبدة 

تفتح مداخل اخلاليا بعد الوصول ويفضل سد مداخل اخلاليا بقليل من احلشائش             .٥
النحل بتوسيع فتحة املدخل والتعود علـى     اخلضراء ملدة يوم أو يومني يقوم بعدها        

 .املكان اجلديد 

 :حتويل النحل من اخلاليا البلدية : خامساً 

إذا مت شراء النحل يف خاليا بلدية فِإنَّ ذلك يتطلب نقله إىل خاليا خشبية ويف هذه 
 :احلالة يستعان بنحال لديه خربة جيدة ِإلجراء العملية اليت تتم وفقاً ملا يلي 

 :طوائف النحل من اخللية التقليدية إىل خلية الجنستروث حتويل  . أ
إنـاء  ، سكينة حادة   (جتهيز خلية الجنستروث واألدوات الالزمة للنقل        .١

واسع باإلضافة إىل مواد الربط أما شرائح خشبية أو سـلك جملفـن أو         
 " .ربل " حزم مطاطية 

ليـة  تبعد اخللية البلدية التقليدية مسافة نصف متر وتوضـع مكاـا خ    .٢
 .الجنستروث الفارغة حبيث تكون قريبة من اخللية البلدية 

) مـؤخرة اخلليـة  (يدخن على اخللية املراد نقل حنلها من الفتحة اخللفية    .٣
 .ويعمل ذلك على دفع النحل إىل مقدمة اخللية 

باستخدام السكني تنـزع األقراص الواحدة تلو األخر وتثبـت هـذه            .٤
ويـتم تثبيـت    . ا بواسطة الفرشاة    األقراص بعد إبعاد النحل العالق      

وذلك ) مثبتاً بقمة اإلطار  (األقراص حبيث يكون اجلزء املقطوع إىل أعلى        
 .باستخدام الشرائح اخلشبية مع الدبابيس أو السلك أو احلزم املطاطية 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١٢٣ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .حتويل طوائف النحل من اخللية التقليدية إىل خلية الجنستروث  ) ٦٦( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ١٢٤  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

ال نقل األقراص من اخللية ز هزاً شديداً ليسقط         بعد التأكد من استكم    .٥
 ) .الجنستروث(ما ا من حنل على اخللية اجلديدة 

تغطى اخللية اجلديدة بالغطاء الداخلي واخلارجي وحيكم وضع أجزائهـا           .٦
 .فوق بعضها 

إجراء الفحص يف اليوم التايل أو بعد أيام للتأكد مـن وجـود امللكـة                .٧
 .عية باحمللول السكري ويفضل إجراء التغذية الصنا

 : حتويل طوائف النحل إىل اخلاليا الكينية  . ب

وجترى عملية النقل بإخراج ثالث سداسيات خشبية من الناحية األمامية للخلية الكينية 
تنـزع األقراص من . إلجياد فراغ مناسب لتسهيل عملية النقل وتفادي حدوث السرقة 

ات اخلشبية للخلية الكينية مث مترر األحزمة اخللية البلدية كما سبق وتثبت على السداب
املطاطية حول القرص املقطوع بعد ذلك تستكمل عملية النقل وفقاً للخطوات اليت اتبعت 

 .عند نقل النحل إىل خلية الجنستروث 

 :االحتياطات الواجب مراعاا عند إجراء عملية حتويل النحل 

 : إىل اخلاليا اخلشبية احلديثة يراعى ما يلي )التقليدية(لتحويل النحل من اخلاليا البلدية 

يفضل إجراء عملية التحويل بعد الظهر حىت إذا ما ظهرت حالـة سـرقة بـني                 .١
أما إذا مت النقل يف الصباح فِإنَّ السـرقة تسـتمر           ، الطوائف تنتهي عند الغروب     

 وجيب سرعة إاء عمليـة ، طوال اليوم وتفقد الطوائف أعداداً كبرية من أفرادها     
 .النقل عند ظهور السرقة 

يفضل تغذية مجيع الطوائف باحمللول السكري عند القيام بعملية النقل ملنع حدوث             .٢
 .السرقة أو تقليلها 

 .تصفية أرض املنحل من بقايا العسل وفتات الشمع فور االنتهاء من عملية النقل  .٣
 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١٢٥ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .الكينيةاخللية حتويل طوائف النحل من اخللية التقليدية إىل  ) ٦٧( شكل 



 حممد حسن إمساعيل املداين. م، حممد سعيد خنبش . د.أ)                        تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 ١٢٦  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

العناية بالطوائف املنقولة بتغذيتها وتزويد الطوائف املنقولة إىل خاليا الجنستروث           .٤
باألقراص الشمعية ووضعها حبيث تكون بالتبادل مع األقراص املنقولة من اخلاليـا   

 .البلدية 
 
 


ث تسمح حبرية توضع اخلاليا يف صفوف منتظمة وعلى أبعاد متساوية وجيب وضعها حبي

وعادةً تكون املسافة بني . الطريان وتعطَى كذلك حرية كافية لقيام النحال بأعماله املختلفة 
وجيب أن تكون مائلة قليالً إىل األمام ليسهل التخلص من احلشرات ) متر٢-١(اخلاليا 

اميع كما ميكن أن توضع اخلاليا يف جم. امليتة بداخل اخللية وليسهل التخلص من الرطوبة 
أو قد يستعمل حامل مشترك لعدة خاليا ويفضل ، وتوضع اخلاليا على حوامل مستقلة 

) الزيت احلارق(يف أوعية ومتلئ هذه األوعية بالزيت ) أو احلوامل (وضع أرجل اخلاليا 
، حلماية الطوائف من النمل وجيب أالَّ يكون مدخل اخلاليا يف االجتاه الذي ب منه الرياح 

م اخلاليا مما يساعد على حفظ سجالت لطوائف املنحل ترصد فيها حالة ويفضل ترقي
وهذه السجالت تفيد النحال يف إجراء العمليات املطلوبة يف . الطوائف ونشاط امللكات 

 .وقتها املناسب وهي ضرورية لتربية امللكات 


ملهامجة أصدقائه من النحل خملوق ضعيف زوده اهللا سبحانه وتعاىل بسالح قوي ليس 

النحالني واهلواه ولكن للدفاع عن بقائه واحلفاظ على منتجاته من سطو العابثني واحليوانات 
لذلك فعلى النحال أن يكون هادئاً يف تعامله مع النحل وأن يتبع الطرق . األخرى 

  رعاية الصحيحة إلجراء العمليات النحلية يف وقتها املناسب وأن يلم باألساليب العلمية يف

 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١٢٧ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .وضع اخلاليا باملنحل  ) ٦٨( شكل 
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 ١٢٨  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

 

وفيما يلي بعض التعليمات اليت نراها . الطوائف واليت أوضحناها يف األبواب السابقة 
 :مهمة يف خلق صداقة حقيقية مع النحل 

إجراء الفحص الدوري يف األوقات املناسبة للتعـرف علـى حالـة الطوائـف               .١
 .ومتطلبات النحل 

منذ وقت مبكر ملوسم إنتاج العسل واالستعداد جيداً لعملية نقل          إعداد الطوائف    .٢
 .الطوائف 

 .التنبه ملواسم تكاثر النحل والعمل على زيادة أعداد الطوائف بشكل تدرجيي  .٣
 .يفضل مالزمة النحالني األكثر منك خربة لتفهم منهم  .٤
جعل هذا الكتاب دليالً لك يف رحلتك مع النحل وحاول االطالع على كتـب               .٥

 .خرى لزيادة معارفك أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كيف تبدأ رحلتك مع النحل) ............................................ تربية حنل العسل للمبتدئني ( بح حناال ً  كيف تص
 

١٢٩ ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي–مركز حنل العسل 

 

 .شروط احلصول على إنتاج جيد من العسل  ) ٦٩( شكل 
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 ١٣٠  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 


 :إختر اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات الثالث  

 :عند البدء بتربية النحل يفضل البدء بـ  .١
 . خلية ١٠٠٠-٥٠٠) ج( . خلية ١٠٠-٥٠) ب( . خاليا ١٠-٥) أ(
 : دء املشروع مع النحل هو الوقت املناسب لب .٢
 . قبل تزهري أشجار العلب بأسبوع) ب( . يف موسم تزهري أشجار العلب) أ(

 .قبل تزهري أشجار العلب بشهرين على األقل ) ج( 
 : عند نقل طوائف النحل من مكان إىل آخر يفضل أن تكون العملية  .٣
 .يف الليل ) ج( .عند الظهر ) ب( .يف الصباح الباكر ) أ(
لية اليت من خالهلا ميكن السيطرة على نشاط النحل والتعرف على املظاهر غري             اخل .٤

 :املرغوبة واكتشاف اإلصابة باألمراض ومعاجلتها هي اخللية 
 ) .الكينية، الجنستروث (اخلشبية  ) أ(
 ...) .، جذوع األشجار ، الطينية ( البلدية  ) ب(
 .مجيع أنواع اخلاليا ) ج(

البلدية إىل اخلشبية احلديثة يفضل أن تتم عملية        لتحويل طوائف النحل من اخلاليا       .٥
 : التحويل 

 .يف الليل ) ج( .بعد الظهر ) ب( .يف الصباح الباكر ) أ(
 

 
 



 التسميات احمللية الشائعة يف جمال تربية حنل العسل)                             تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 ا جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجي– مركز حنل العسل 
١٣١




 تسميات أخرى صعدة امة شبوه حضرموت االسم ق
  النوب النوب النوب النوب النحل ١

 عبيد عبيد،عرن فحرور جهورة ذكر النحل ٢
، عنسب،عكوان
 حجشي،حذري

 األمري،سلطان،أم أب اليعسوب،أمبو أبو أبو ملكة النحل ٣

   صويب وابص البيض ٤
و،صيب،صوب

 لد
 حيل دود دود عطف مروب يرقات صغرية ٥
 ولد،حوى دود حوى حلب حاوي يرقات كبرية ٦

   عفن ناطح، حلب  حضنة مغلقة ٧
ولد ،ولد مغطئ

ديدان ،ناضج
 مغطاه 

 قناطب بيوت ملكات ٨
 ،انبوبة
 مقول

  
 ،األصبع،خبري

 أنف،مطايب
   ِكرب،كبس دق كرس حبوب لقاح ٩

 بكور،جهم،حمر يفرع يفرع يفرق يفرق يطرد/لتطريدا ١٠
 دوبلي جبح جبح،عود جبح جبح خلية بلدية ١١
 املعسال يدبس،يقطع يدبس،خيفي يدبس يدبس جين العسل ١٢

 فرز العسل فرز العسل ١٣
تصفية 
 العسل

 ينسل 
،  تصفية العسل

هرس ،مز العسل
 العسل

 نقل النحل نقل النحل ١٤
نقل  
 النحل

  يشد ينجع

  يرعى يربه   سروح النحل ١٥



   التسميات احمللية الشائعة يف جمال تربية حنل العسل)                           تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  

 وت للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرم–                                           مركز حنل العسل 
١٣٢ 

 تسميات أخرى صعدة امة شبوه حضرموت االسم ق
 الضيط دبر قاصف،وساد الوساد احلراف ذئب النحل ١٦
  دبر،حرب حدابري ذبر ذبر دبور البلح ١٧

 بامسطار طائر الوروار ١٨
صائد 
 النحل

 زعبل،صراع صنج،ورور حوقل،ورور

 عمره،صفافة   العثثه عثه ديدان الشمع ١٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املراجع)                                                                            تربية حنل العسل للمبتدئني ( كيف تصبح حناال ً  
 

 الوم والتكنولوجي جامعة حضرموت للع– مركز حنل العسل 
١٣٣


 

النحل يف إنتـاج العسـل وتلقـيح         ) ١٩٩٨( أسامة حممد جنيب    ، األنصاري   .١
 .  صفحة ١٣٩٢. مصر ، جامعة اإلسكندرية ، كلية الزراعة . احملاصيل 

، مركز النشر العلمـي     . تربية حنل العسل     ) ١٩٩٦(  حممد   معبد املنع ، احلفين   .٢
 . صفحة ٥٩١. السعودية ، جدة ، د العزيز جامعة امللك عب

منشأة املعارف  . آفات وأمراض حنل العسل      ) ١٩٩٨( عصمت حممد   ، حجازي   .٣
 . صفحة ٤٩١. مصر ، اإلسكندرية ، 

، جامعة عـدن    .حنل العسل والنحالة يف اليمن       ) ١٩٩١( حممد سعيد   ، خنبش   .٤
 . صفحة ٢٠١. اليمن ، عدن

مركز عبـادي   . ية و إنتاج العسل يف اليمن       ترب ) ١٩٩٤( حممد سعيد   ، خنبش   .٥
 . صفحة ٢١٩. اليمن ، صنعاء ، للدراسات والنشر 

، محـص  ، دار املعـارف  . أمراض النحل وآفاته  ) ١٩٩١( دارم عزت  ، طباع   .٦
 . صفحة ١٤٤.سوريا 

 ٦٨٥،دار املعرفة اجلامعيـة    . عامل النحل    ) ١٩٩٤( حممد عباس   ، عبد اللطيف    .٧
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والصالة والسالم  ، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا        ، احلمد هللا الذي هدانا هلذا      

 .على سيدنا حممد وعلى أله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين 
 :وبعد 

فله احلمد والشكر    وقد       ، فإننا متكنا من إمتام هذا الكتاب بعون وتوفيق من اهللا           
 عن الكتب الصادرة يف     ءدر املستطاع استخدام أَسلوب مبسط خمتلف بعض الشي       حاولنا ق 

حيث مت إقران الكتابة باألشكال والرسومات التوضـيحية جلميـع عناصـر            ، هذا اال   
 .لتحقيق الغرض الذي من أجله مت تأليف الكتاب . الكتاب

ة أردنا ـا    وحنب أن ننوه هنا أن ما ورد يف هذا الكتاب ما هو اال قطرات يسري              
فإن أحسنا فـإن الفضـل هللا رب        . الوصول اىل الغاية اليت رجوناها من نشر هذا الكتاب          

ولكننا نطلب من قراء هذا الكتاب واملنـتفعني      . وإن أسأنا فذلك درب العاجزين      ، العاملني  
أو أن يعذرونا فـإنَّ أعقـل       ، به أن ينبهونا ألي أخطاء قد وردت وهلم منا الشكر والثناء            

بل نعترف أن ما جنهل     ،  أن كل خطأ سهو جرى به القلم         لوال نقو ، الناس أعذرهم للناس    
 .وما متام العلم إال ملن علّم اإلنسان ما مل يعلم ، أكثر مما نعلم 
 

 
   ٢٠٠٤  فرباير –سيئون 

 
 

 املؤلفان
 


