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 مقدمة

عما  دامام يساتوجل التفار  لاو ويتوقا  نجام  تربياة النقا  عما  مذادار مام يبا    أماممكهواية ثم تجد نفسك  أوالقد تبدأ التربية 
عنمية مركزة ودراسة مستفيضة من النمقية النظرية مصقوبة في الوقت نفسو بدراسة عممية وقاد يتاردد الابمن منام جهد و من 
بمان النام   أنظامرة النق  تخوفم من المسمة وكثيرا مم صرفت ه ه الفكرة )الخمطمة( عن النق  عم  تربي اإلقدامفي  أقيمنم

مام تممممنام  إ االهجاوم  إلا النقا  لان يتقفاز  أنعن تربيتو لمجرد الخو  منو والمطمع عم  طبممع النق  وعمداتو يممام جيادا 
المساع صادور بمان  إلا التاي تازعا النقا  وتضاطره  األماورومان  إلينامممو بهادو  وكممام نساي  التصار  مماو كممام يساي  

قركاة  أياة أوفقا  الخمياة  إثنام والضوضم  واالهتزازات التاي قاد تقادد بادون قصاد  بمأليديالقركمت المتيسرة لو كملهمش 
  المسع إل يكون هنمك مم يدعو النق   أنيمكن  سريمة من القركمت المفمجمة لو وخالفو فال أخرى

 واإلجرا اتفي مممرسة مهنة النقم   أوليةيذوم بتربية النق  في القديذة المنزلية كبداية  أنالهموي  أويمكن لممبتدئ 
وعم  الفور  التوجو وبمنته  البسمطة بملتفكير إل المنمسبة وان اكتسمل الخبرة تؤه  من لو مي  شديد  األوقمتالمنمسبة في 

يست بملمكمفة وال تقتمج ال  رأ  مم  كبير والنق  سريع التكمثر مغرية ه ه المهنة ل إربمقممنق  تجمري يدر  بإنشم 
المدد في المواسم التملية  بطبيمتو وان الطممفة الواقدة يمكنهم ان تضمع  نفسهم عدة مرات ك  عمم وبملمنمية يتضمع  ه ا

م  ك  صغيرة وكبيرة فيو ع واإلشرا شؤون منقمو  إدارةيتول  بنفسو  أنصمقل المنق   أنقت  يبمغ ال روة ومن المفيد 
الشخ  آخر  إل يركن في  لك  أندون   ال يتمرن لمث  مشروع كه ا. أنفخير لو  وا 

 نمتا هو مم منهم عديدة فوامد ولكن لمنق  والشمع المس  إنتمج في تنقصر لمنق  االقتصمدية األهمية أن الممرو  منو
 والغ ا  الشغمالت إفراز من سوا  النق  ات منتا من هو مم ومنهم المقمصي  الزراعية، إنتمجية وزيمدة األزهمر تمذيح عن

 ومن (البروبولي ) النق  عس  وغرا  إل  تقولو ال ي الرقيق من الشغمالت تجممو مم نواتا من أو النق ، الممكي وسم
 ه ا.كبيرة مميزات لهم صغيرة كمشروعمت الدولة تشجمهم التي الزراعية الطرود والممكمت في التجمرة أيضم النق  تربية فوامد
 غملبم التي الكيمموية المواد من بدال لمالج األمران والطبيمية النبمتية األدوية إستخدام ف  اآلن كبيرة عممية صقوة وتوجد

 وعم   لك النق  منتجمت من أدوية إنتمج ف  متخصصة شركمت األيمم ه ه ف  ول ا تكونت ضمرة جمنبية آثمر لهم يكون مم
 .الشركمت له ه المطمول إنتمج ف  النقملين بمن تخص  فذد
 

 :المشروع أهداف
المشمريع آلتي تتوا م مع البيمة المقيطة وتوظي  طمقمت الشبمل  نظرا لالقتيمج الشديد لتنمية الري  المصري من خال 

المقمصي   ة إنتمجيةمشروع منتجمت النق  من المشمريع آلتي تسمهم من نمقية أخرى في زيمد في مجمالت مفيدة فإن
  .تدره من قيمة اقتصمدية لصمقل المشروع مم إل الزراعية من خال  عمميمت التمذيح آلتي يذوم بهم النق  بمإلضمفة 

 
 عسل النحل :

وتقويمو لسمم  سميك الذوام ولكي تجمع  هو ممدة عطرية سميكة الذوام قموة الم اق تنتا من جمع النق  لرقيق األزهمر
مرة قدر مقيط األرن قو  خط االستوا   11بين الزهور مسمفة تممد   جرام واقد من المس  فإنهم تنتذ  النقمة كيمو

  بمختال  مصدر الرقيق من قيد وتختم  أنواع المس 
وهنمك عوام  أخرى أيضم تؤثر عم  صفمت المس  مث  نوع التربة  الكثمفة و الذموية المون والم اق والرامقة والذمبمية لمتبمور

 غيرهم ل لك من النمدر تشمبو عينتين من المس  تمممم ولو كمن المصدر الرقيذي واقد والموام  الجوية و
كمم يتأثر لون المس  أيضم  وينتا المون األسمسي لممس  من مكونمت  امبة في المس  من أص  نبمتي مصدره الرقيق

القرارة في موسم الرقيق كمم في المس  الجبمي وعس   درجة بدرجة القرارة قيد يمي  لون المس  لمون الداكن إ ا اشتدت



 
يتميز  المر )قنون( وقد ثبت أن المس  يقتوى عم  كمية كبيرة و متنوعة من الفيتممينمت كمم السدر وقبة البركة و الجبمي

 . أنو يستطيع قفظ مكونمتو الفيتممينية أكثر من الفمكهة أو الخضروات
 يقتوى المس  عم  المواد التملية

 مجموعة سكريات مثل
 -نيجروز -تورانوز -ممتولوز -ارلوز ايزوممتوز -كستوز -ميميزيتوز -رافنيوز -دكستراترايوز -الفركتوز -الجموكوز)

 (........ ميميزيتوز -المينمريبوز -جونتبيوز -نيوتوبملوز -كوجبيوز -مملتولوز
 مجموعة فيتامينات

 -فيتممين ك -9ل - 8ل - 6ل - 5نيمسين ل -4يكوتيك لن -3بمنتوثينيك ل -2ريبوفالفين ل -1ثيممين ل
  البيوتين ها –إل  فيتممين أ  الكبد فييتقو   ال يالكمروتين  -االسكوربيك ج

 مجموعة أنزيمات
 ل اميميز -جموكوز أو كسيديز -أ جموكوسيديز -الفوسفمتيز-الكمتمليز -االميميز -االنفرتيز 

 : مجموعة أمالح معدنية
 سيمنيوم -كمور -سيمكم -بوتمسيوم -منجنيز -يود -كبريت -كملسيوم -صوديوم -ممغنسيوم -الفوسفور -النقم  -القديد

 مجموعة أحماض
 االكسمليك -التمنيك -البيوتريك -الفورميك -الخميك  -المكتيك -الستريك

 :مجموعة بروتينات
 نيكيموبروتين -غموبيمين -البيمين -بيبتون

درجة  22القرارة خمية النق  وه   لمتبمور عند انخفمن درجة القرارة عن القد األدن  لدرجةيمي   الطبيميعس  النق  
 المس  عن النوع اآلخر بإختال  المصدر الرقيذ  مموية وتختم  سرعة ودرجة قرارة تبمور ك  نوع من

 .ماهو شمع العسل؟ وأهم فوائده واستخداماته
  :شمع العسل 

 نمتا من أربمة أزواج من الغدد تذع عمي السطح السفمي لقمذمت  المس  غدي لشغملة نق عبمرة عن إفراز   شمع النق 
 لتغطي جز  من القمذة التملية الشغمالت )االسترنمت( من الثملثة إلي الخممسة ويالقظ امتداد صفممح بمن القمذمت بطن

 الغدد الرابمة التي يظهر عميهم أو  زوج من لتغطي جز  من القمذة البطنية خمصة امتداد صفممح )إسترنو( القمذة الثملثة
 السمم  ال ي يج  عند تمرضو لمجو مكونم شك  الشممية وه ا االمتداد ليكون الجيل ال ي يمتمئ بمإلفراز الغدي الشممي

 ...الشك  تشبو قشر السمك قشور أو صفممح رقيذة بيضموية
 يومم وتنتا المنمق  18 – 12التي يكون عمرهم بين  الشغمالت وتظهر غدد الشمع واضقة في بداية موسم النشمط في

 البمدية الذمممة وعدم الخشبية( شممم بكميمت أق  من المنمق  البمدية )الطينية( ل ا يجل االقتفمظ بملمنمق  ) القديثة
 مية تكونويرجع  لك إلي أن األقرا  المس  األسمسي إلنتمج الشمع تقويمهم لمنمق  قديثة خشبية ألنهم تمتبر المصدر

ويصهر ويصفي. ورغم  فينظ   منهم أمم الشمع  الخاليم البمدية وعند الفرز تهر  األقرا  الستخراج المس  ثمبتة في
عمي أربمة أضمم  إنتمج الخمية الخشبية وتقتمج الشغملة إلي  ربمم يزيد  صغرقجم الخمية الطينية إال أن إنتمجهم لمشمع

 كبيرة من البروتين يمو جرام إلنتمج كيمو جرامم واقدًا من الشمع كمم تقتمج إلي كميةك 8.8قوالي   المس  كبيرة من كمية
% من بروتين جسمهم خال  إفرازات الشمع إ ا 22قوالي  النمتا من هضم قبول المذم  . فذد وجد أن الشغمالت تفذد

 .السكري اقتصرت غ ية النق  عمي الغ ا 
 :الخواص الطبيعية للشمع

 الموجودة الشمع الخمم نظرًا لتموثو ببمن الممونمت فيشفم ، ولكن تظهر ألوان مختمفة  يفرزه النق  أبين ال ي  الشمع
 المقمر، وقمياًل مم يكتسل البنيأو  البرتذملي ، وقد يأخ  المونبني، فيصبح أصفر أو البروبولي   ف  قبول المذم 



 
 تموثو ببمن المنمصر الممدنية، وعند تصنيمو تتبع بمنإل  أزرق، أو أسود، عند  المون األخضر، وقد يتقو  لونو

 الطرق
 .الكيميممية إلزالة ألوانو وتبييضو

 درجة مموية( أو 15.5قوال  ) وشمع النق  لو رامقة زهرية ويكون هشًم سه  الكسر إ ا كمن بمردًا عم  درجة :الرائحة
 درجة 49درجة مموية(، ويصير كملمجينة عم  درجة ) 38 -35قت  ) أق ، ولكنو يكتسل مرونة تدريجية بمرتفمع القرارة

درجة  120) درجة مموية(، وا  ا ارتفمت القرارة عن 65- 64يمتصق بمألصمبع وينصهر عند مم بين ) مموية( ولكنو ال
 .التقم  والتكربن فيبدأ  مموية

 
 :النحل تركيب شمع
جنبراكونتمن -بنتم كوزان -هيدوكربونية مشبمة مث  هيتمكوزان  ممده كيمممية منفصمة عم  مواد 15من قوالي   يتكون الشمع
 .الممدنية ومواد ممونة ومواد عطرية تكسبة المون المميز والرامقة الطبيمية والمواد وجنبركوزان

 .مونتممنين- ميمسين -نيوسيمتين  -كمم يقتوى عم  أقممن قره مث  سبرا تين 
 وفيتممينمت أهمهم فيتممين )م( ومواد ممنمة لنمو البكتري ت والسيد ولينكمم يقتوى عم  الكقوليمت الدهنية والصبغم

 
 :شمع العسل استعماالت

 وعز  األسالك وشمع التطميم ومواد التمذيم وفي صنمعة يستخدم في المديد من الصنمعمت الطبية والمقملي  الطبية
 سوا  الخم  بملبشرة وتشير المخطوطمت الذديمةبمألثمد والسيمرات والجمود وصنمعة الصمبون  النسيا والورنيش الخم 

 عالج الذرو  كمم يستخدم في بمن كمنت الروسبو وهي مم تسم  بملطل الشمبي في عالج المديد من األمران مث 
 كمم الجمدية الذمل والدورة الدموية كمم يستخدم في عالج الذرو  المموثة واألمران الزيوت المطرية مث  البنفسا لتأثيره عمي

والبرد  إنزيممت يمملا الممدة كمم يمملا اإلصمبة بمألنفمونزا يمكن استخدامو في عالج الجيول األنفية ونظمفة األسنمن وبهم
 .والقسمسية الربيمية نتيجة قبول المذم  بملرأ 

 
 :العسل فوائد شمع

 قم  الدري  ووق  أعراضهمالربيع فهي مم تسم   يمكن استخدامو في وقمية المرين من قسمسية الصدر في فترة  -1
 القسمسية الشمع يذوم بملتقسن في قملة أنووق  تدميع المين كمم  -رشح األن   ووق  -مث  فتح األن  الم كوم 

 .تدريجيم ألنو مضمد لمقسمسية
 .الجمدية والذرو  وخمصة الممود منهم مفيد في عالج األمران  -2
 .األنفمونزا عالج لمرن البرد والوقمية من  -3
 .لاللتهمبمت وممنع لنمو البكترية ممدة ممينو وممطفو ومهدمو كمم انو مضمد  يمتبر الشمع  -4
 راقة المس  كمم انو ينظ  األسنمن من الرواسل ويذوي المثة كمم انو يفيد في مذوي لألسنمن ومفيد اللتهمبمت المثة مع  -5

 الممدة قيد انو يريح التذمصمت المموية
 
 

 :المشروع إقامة إلي الحاجة مدى
 في الشبمل طمقمت وتوظي  المقيطة مع البيمة تتوا م التي المشمريع خال  من المصري الري  لتنمية الشديد لالقتيمج نظرا

 الزراعية المقمصي  إنتمجية زيمدة في أخرى نمقية من تسمهم آلتي المشمريع النق  من منتجمت مشروع فإن مفيدة مجمالت
 .المشروع اقتصمدية لصمقل قيمة من تدره مم إل  بمإلضمفة النق  بهم يذوم التي التمذيح عمميمت من خال 



 
 :إقتصمدى كمشروع النق  تربية مميزات من
 .سريمة فيهم المم  رأ  دورة - 1
 .المشروعمت الصغيرة من كثير لربح المموية النسبة تفوق لمربح المموية النسبة - 2
 يتطمل ال فهو جمنبي كمشروع استغاللوفيمكن  طوي  ووقت كبير مجهود إل  النق  تربية مشروع في المم  يقتمج ال - 3

 .الصغيرة المشروعمت تشجع ه ه جمنبهم من والدولة كممال تفرغم
 .منتجمت النق  عم  والطمل المرن عم  وبنم  مستمرة زيمدة في األربم  نسبة - 4
 .الزراعية األخرى لممشروعمت بملنسبة المنق  إلنشم  المطمول المم  رأ  قمة - 5
 .الداخمية والخمرجية األسواق في عملية المس  نق  لمنتجمت التسويذية الشريقة - 6
  ف  تسويذهم يتم طويمة قت  لمدة قفظهم يمكن ( المس  - الشمع ) األسمسية المس  نق  منتجمت - ٧
 

 يجب توافر مجموعة من الشروط لنجاحك في تربية النحل:
 المنق  سوا  كمن صمقبو أو من سيوك  إليو المم . فيمن سيذوم بملمم   في الطبيميوالمي   الشخصياالستمداد  -1
لمدة كمفية ف  إقدى المنمق  القكومية أو األهمية الذريبة من مذر إقممة صمقل المنق  وف   الممميالذيمم بملتدريل  -2

لة األسمسية، وك  مم هو قديد في مجم  تربية النق  ومذمومة اآلفمت و موسم نشمط النق  قت  يمم بمختم  عمميمت النقم
 أمران النق  .

طممفة ف  السنة األول  و لك ليضمن سير المم   12 -5أن يبدأ النقم  بتربية عدد مقدود من الطوام  ال يزيد عن  -3
تذسيمهم ف  الوقت المنمسل أمم إ ا توافرت وليكتسل خبرة وتجربة تمكنو من التوسع تدريجيًم وزيمدة عدد الطوام  ب بنجم 

 دد المرغول من الطوام .الخبرة والدراية بتربية النق  مع توافر بمق  اإلمكمنيمت فيمكن البد  بتربية الم
المم  نقماًل متمرنًم عم  أن يمنقو أجرًا  فيإنشم  منق  فممية أن يشرك ممو  فيخبرة   يإ ا رغل شخ  غير  -4

أن يكون أجرًا عينيًم ال يذ  عن ثمد ) أو ربع ( إنتمج المنق  من عس  وشمع وطرود نق ، كمم يجل  مجزيًم. ويستقسن
ك  الممميمت النقمية قت  يسه  عميو بمد التدريل الكمفي أن يذوم  فيأن يشترك صمقل المنق  مع ه ا النقم  المتمرن 

 بنفسو بك  الممميمت.
ة والسممة الطيبة لمممينة واختيمر المكمن المنمسل إلنشم  المنق  وعم  التخطيط االستممنة بأقد الفنيين من  وى الخبر  -5

رشمده عن األدوات الالزمة  الالزم إلقممة المظالت و مصدات الريم  ووضع الخاليم وك لك لتوجيو صمقل المنق  وا 
 وأممكن شرامهم.

 نشممهم بهم.تنمسل كمية الغ ا  أو المرع  بملمنطذة مع عدد الطوام  المطمول إ -6
 المنطذة مصمدر الرقيق وقبول المذم  مع تممقبهم مث  الموالح، البرسيم، الذطن كممم أمكن  لك. فيأن تتوافر  -٧
 أن يتوفر مصدر لمميمه النذية. -8
قد  التيمكمن سه  المواصالت ويستقسن أن يكون بميدًا عن المسمكن كممم أمكن تفمديًم لممشمك   فيأن يكون المنق   -9

 ، كمم يجل أن يكون بميدًا عن مخمزن المبيدات واألممكن  ات الرامقة الكريهة والبرك والمستنذممت.األهمليتقدد مع 
  جيًم قت  يسه  المم  فيو.يجل أن يخطط المنق  تخطيطًم نمو  -12
 

 إعداد مكان المنحل:
فتقة البمل من الجهة الذبمية آو تسوى األرن الخمصة بملمنق  قت  يمكن وضع الخاليم ف  صفو  منتظمة وتكون 

الشرقية.تزرع مصدات ريم  مث  الكمفور من الجهة البقرية والغربية لقمميتهم من تيمرات الهوا  أو يمم  سورًا آو قمجزًا من 
متر لتغطية المنق  أثنم  الصي  بملقصر  2.25القصير له ا الغرن.يجرى عم  مظالت بمرتفمع منمسل ال يذ  عن 

  من أشمة الشم  وف  نفسر الوقت يمكن إزالة ه ه القصر شتم  لتسهي  وصو  أشمة الشم  إل  الخاليم لقممية النق



 
م بين الخمية واألخرى ويستقسن أن  1 - 2.٧5فتسمعد عم  تدفمة الجو.توضع خاليم النق  تقت المظالت عم  أبممد 

 خاليم الص  السمبق )رج  غرال(. تكون متبمدلة الوضع مع
 

 يار منطقة النحلأوال: اخت
   ه :إن أو  خطوة ف  إنشم  المنمق  ه  اختيمر منطذة المنق . وعم   لك فإن مواصفمت المنطذة المثملية لممنق

 
 :فهي الشروط الواجب إتباعها عند إنشاء المنحل

 مواصفمت المنطذة المثملية لممنق 
  .منطذة زراعية أن يتم في .1
  .المنطذة من المنمق  األخرى أن تخمو .2
 .طممفة 122عدم زيمدة الطوام  الموجودة بو عن  .3
 .لمنق  أن تكون المنطذة همدمة، وبميدة عن مصمدر الضجيا المزعا بملنسبة .4
 .المموثمت أن يبتمد المنق  عن مصمدر التمود قيد أن النق  شره المتصم  .5
في مكمن مظم  في يجل أن يكون  من المفض  أن يذمم المنق  تقت شجرة متسمقطة األوراق، قيد أن المنق  .6

الشتم  فيفض  تمريضو لمشم  مبمشرة، والتي تكون  الصي  لتجنل تمريضو لقرارة الشم  المرتفمة، أمم في
  .كمنت الشجرة متسمقطة األوراق قرارتهم غير قوية، و لك يتم  إ ا

 أن تكون بميدة عن المسمقمت الت  يتم فيهم تطبيق مبيدات اآلفمت. .٧
أن تكون قريبة من مصدر لممم  الم ل. وف  قملة تم ر وجود مصدر لمميمة فإنو يمكن إمداد المنطذة وخمصة   .8

ف  وقت الصي  بأوعية كبيرة ممدنية أو فخمرية مزودة بمواممت خشبية و لك ليذ  عميهم النق . مع مراعمة 
ميمه البرك الراكدة لتجنل إمكمنية اإلصمبة  تجديد ه ه الميمه عم  فترات متذمربة. كمم أنو ال يجل االعتممد عم 

 بمرن النيوزيمم.
 أن تكون سهمة المواصالت.  .9
أن تكون قريبة من مصمدر الرقيق وقبول المذم  المتنوعة. أمم إ ا كمنت المنطذة منزرعة بمقصو  واقد فيمكن   .12

 االعتممد ف  ه ه القملة عم  النقملة المتنذمة.
 ضة ومبتمة و ات هوا  راكد. كمم يجل أن تكون جيدة الصر .أن ال تكون أرضية المنق  منخف .11
من المفض  أن تكون ف  القذو  المفتوقة بقيد يتوافر فيهم مصد شممل  لمريم  وك لك ظ  أثنم  فترة الظهيرة   .12

ن تم ر  لك !مكن إنشم  مصد لمريم  وزراعة نبمتمت متسمقطة األوراق ف  أرضية المنق  مث  أشجمر  ف  الصي  وا 
توت والت  تسمح بمرور أشمة الشم  لمخاليم ف  الشتم  لتدفمتهم كمم تمم  أشجمر التوت عم  تظمي  الخاليم ال

 صيفًم.
أن تكون مداخ  الخاليم متجهة نمقية الجنول أو الجنول الشرق  الستذبم  أشمة الشم  مبكرًا ولتجنل ريم    .13

 الشتم  البمردة.
أن تكون أرضية المنق  ومداخ  الخاليم بهم نظيفة من القشممش والمموقمت األخرى الت  تموق سرو  النق    .14

 ودخولو لمخاليم.
متر تذريبم( لجمع الرقيق إال أن المسمفة  1822يمردة ) 2522نق  المس  يسر  لمسمفمت تص  إل  قوال    .15

متر أى تذريبم واقد كيمو متر.أى أن النق   822مية ه  قوال  الفمملة الت  يجمع منهم الرقيق ليذوم بتخزينو ف  الخ
فدان وتذريبًم فإنو  522كيمو متر أى  2.8يسر  ف  مسمقة فمملة من جميع االتجمهمت تذدر بدامرة نص  قطرهم 

دان الفقسل الدورة الزراعية فإن ثمد ه ه المسمقة تكون منزرعة بملمقصو  المزهر )البرسيم أو الذطن مثال( وألن 



 
 ل لك فإنو: طممفة إلنتمج المس  2: 1المزهر الواقد يتقم  من 

* يتم تذدير عدد الطوام  الت  سيتم إنشم هم ف  المنطذة عم  قسل المسمقة المزهرة المتوفرة فذد يكون عدد 
 خميو ف  المنق  الواقد. 322أو أكثر بقيد ال يزيد مطمذًم عن  122أو  52أو  22الطوام  

كيمومتر ك  ال يتداخ  سرو  النق  من المنقمين ف  نف   2المنق  عن المنق  اآلخر مسمفة  * يجل أن يبمد
 المسمقة المزهرة ويقدد تنمف  عم  نف  األزهمر.

بمد مصدر الرقيق عن المنق  كممم زاد استهالك النقمة الشغملة لمرقيق قيد أنهم تستهمك ف  خال  السمعة  كممم* 
 ممميجرام من السكر. 12ان قوال  الواقدة من الطير 

خمية أمم فدان البرسيم أو الذطن فإن إنتمجو من  2: 1* بشك  عمم فإن الفدان المنزرع بملفمكهة ينتا رقيق يكف  لمدد 
 خاليم. 3: 2يق يغط  اقتيمجمت من الرق
 

 ثانيًا: إعداد أرض المنحل:
 تجهيز أرن المنق  كمم يم :بمد أن يتم اختيمر المنطذة الت  سو  يذمم عميهم المنق  فإنو يتم 

 ر بمن أنواع القشرات مث  النم .تنظ  أرضية المنق  من القشممش وال يفض  زراعتهم بملنجي  و لك لمنع انتشم -1
يجل إنشم  مصدات لمريم  قو  المنق  وخمصة من النمقية الشمملية والغربية لقممية الطوام  من ريم  الشتم . ويتم  -2

  لك بطريذتين:
 سيمج قو  المنق  من األلوا  الخشبية. عم • 
 ث  أشجمر الكمزورينم أو الكمفورزراعة بمن النبمتمت كسيمج. م• 
إنشم  مظمة لقممية النق  من قرارة الصي  مع األخ  ف  االعتبمر إزالة أسذ  ه ه المظمة شتمً  لمسمم  ألشمة  -3

 الطرق التملية: الشم  بملمم  عم  تدفمة الطوام  ويمكن إنشم  المظالت بأقد
 إنشم  تكميبمت  ات ارتفمعمت منمسبة يتم زراعة نبمتمت متسمذة عميهم مث  المنل أو المو .• 
 سمقطة األوراق مث  أشجمر التوت.زراعة أشجمر مت• 
 وفرز المس  وتخزين المس  فيهم. توفير غرفة كمخزن ألدوات النق  -4
متر تذريبًم وبين ك  خمية واألخرى  2 قوالييميو  وال يبين ك  ص   يتم تقديد أممكن الخاليم بقيد تكون ف  صفو  -5

 ه  دخو  النق  لخمية غير خميتو.و  Driftingمتر و لك لتذمي  عممية الا  1 قوالي
و لك الستذبم  أشمة الشم  ف  الصبم  البمكر ممم يشجع  الشرقيتر  الخاليم بقيد يكون مداخمهم نمقية الجنول  -6

 الشتم . في  مبكرًا وخمصة قنالمعم  سرو  
 قفظ سجالت عن قملة الطوام . في ضرورييفض  ترقيم الخاليم ترقيمًم متسمساًل. وه ا الترقيم  -٧
قيد ثبت أن ه ا المون يتقم  الموام  الجوية وك لك  الرممديعمدة يتم طال  الخاليم الخشبية من الخمرج بملمون  -8

فإنهم يفضمون المون  المربيقين أن البالد شديدة القرارة مث  الخميا  فيقميمة.  االتسمخ كمم أن درجة امتصمصو لمقرارة
 ضًم.أي الرممدياألبين ألنو عمك  لمقرارة ولو أن ممظمهم قمليًم يمي  إل  استخدام المون 

 
 ثالثا: إجراءات شراء واستقبال النحل:

 ممو: يميد طرود النق  قيد يجل تقديد مم النق  لتوري منتجييجل التممقد أواًل مع مصدر موثوق فيو من  -1
نق   هينوع الطرود وه   -اد تمريخ استالم الطرو  -د    نوع ساللة النق   -جا سمر الطرد. -ل  عدد الطرود.  -أ

 مرزوم أم نوايم بهم أقرا .
 ما هو طرد النحل وما هي مواصفات طرد النحل

إطمرات شممية مغطمة بملنق  بشك  جيد بمإلضمفة  5طرد النق : مواصفمت الطرد المتممر  عميهم(: يتكون الطرد من عدد 



 
 فيويرقمت  قضنوشهور( و اإلطمرات الخمسة عبمرة عن ثالثة إطمرات  3-1إل  ممكة جديدة) لم يمن عم  تمذيقهم من 

 فمت طفيفة قسل الوقت من السنة(.تختم  ه ه المواصفمت اختالأطوار مختمفة + إطمرين عس  نق  وقبول لذم  ) قد 
 :المرزومالنحل 

يذوم بشرا   وال يوهو عبمرة عن طرد نق  + الممكة ويتم تقديد سمره بملكيموجرام ويكون بدون إطمرات شممية نهمميًم )  
 رات شممية مبنية وجمهزة لمنق (.بإطم النق  المرزوم بداًل من الطرود يجل أن تكون الخاليم الخشبية جمهزة لديو ومزودة

 فييمتبر مهم جدًا  وال يوف  ه ا الصدد يجل االتفمق مع منتا النق  بفترة كمفية قب  بداية الربيع لتقديد ميممد االستالم 
سو بداية شهر ممر  أو نهمية شهر فبراير و لك إلعطم  الفرصة لمطرد أن يبن  نف فييفض  أن يكون  وال يبداية الربيع 

أو  ممر  يتم تغ يتهم  فيشهور. فمو تم استالم الطرود  3: 2من  قوالي لك  فيليصبح طممفة قوية. قيد يستغرق 
مصر مثاًل تكون أشجمر الموالح قد أزهرت فتمتبر بمثمبة تغ ية  فيصنمعيًم )بملمقملي  السكرية( وف  خال  شهر أبري  كمم 

وضع البين و لك قب  قمو  موسم  فيمنية صنمعيًم لدفع الممكة عم  االستمرار تنشيطية له ه الطرود ثم يتم تغ يتهم مرة ث
 مصر وهو تزهير البرسيم. في الرميسيالفين 

 ممقوظة: تختم  التوقيتمت السمبذة من بمد آلخر.
ساللة عند قمو  ميممد استالم الطرود يجل عم  النقم  أو من ينول عنو قضور عممية تمبمة الطرود و لك لمتأكد من -1

 النق  المتممقد عميهم مثاًل ه  ه  هجين أو كرنيول  أو إيطملي.
 الصبم  البمكر. فيالمسم  أو  فييجل االتفمق مع أقد وكال  النذ  بقيد تتم عممية نذ  الطرود و لك  -2
 الخاليم. فيعند وصو  طرود النق  لموقع المنق  يجل تغ يتهم تسكينهم  -3

صنمديق السفر يسع الصندوق خمسة براويز(. ه   فيتم إتبمعهم عمدة )قيد تبمع الطرود ي التيوف  مصر فإن الطريذة 
 المسم . فيسبق تقديد مكمنهم ووضمهم فيو و لك عند وصو  الطرود  ال يوضع صنمديق السفر عم  قوام  الخاليم 

ق مع تضييق فتقة المدخ  بقيد وبمد االنتهم  من توزيع صنمديق السفر عم  قوام  الخاليم فمنو يتم فتح بمل ك  صندو 
يتسع لمرور نقمة واقدة قت  يتمود المق  عم  مكمنو الجديد وبمد يوم فإنو يتم إزالة صندوق السفر من عم  قمم  الخمية 

ونذ   الخمرجيووضع صندوق التربية الجديد مكمنو ثم يذوم النقم  بملتدخين عم  صندوق السفر ثم تنزع مسممير الغطم  
صندوق التربية الممد ل لك مع التأكد من وجود الممكة ثم يتم هز بذية النق  الموجود ف  الصندوق فوق  األقرا  إل 

األقرا  ثم يتم تغطية صندوق التربية بغطم  الخمية. ويفض  كثير من النقملين تذديم تغ ية صنمعية)مقملي  سكرية( داخ  
 غ اية جمنبية يتم وضمهم داخ  صندوق التربية.

وبروازان لممس  وقبول المذم ، وتذ  الشغمالت عم  وجهي ك   قضنوبراويز  3براويز منهم  5طرد النق  عبمرة عن 
من ساللة هجين أو  جيدة .ينذ  الطرد من مصدر الشرا  إل  المنق  في صندوق سفر، ويراع   برواز وممهم ممكة شمبة. 

ويتم نهمًرا إ ا كمن الجو بمرًدا.ويراع  أن يكون صندوق السفر مقكًمم قت  ال عند نذمو أن يتم النذ  ليال إ ا كمن الجو قمرًّا، 
يتسرل منو النق  أثنم  النذ ،وتثبت الصنمديق في سيمرة النذ  قت  ال تنذمل بسبل المطبمت أو الفرام ،وقت  ال ُيفتح 

 الغطم .
ممقور الطولي لمسيمرة، قت  ال يهر  النق  ل كمم يجل أن ُتر  الصنمديق بقيد يكون المقور الطولي لمصندوق موازًيم

 المفمجمة. بين البراويز في قملة الفرام 
 

 الوقت المناسب لشراء طرود النحل
  يتم شرا  الطرود في أي وقت من موسم الرقيق، ولكن يفّض  أن يتم شرا  الطرود في بداية الموسم.

 
 إسكان الطرود



 
براويز فمرغة )بدون نقا (.  5الخشبية تقت المظمة، وك  خمية بهم  فتوضع الخاليميكون المنق  ُممدًّا قب  وصو  الطرود؛ 

كمن مصدر النق  عم  ُبماد  صنمديق الطرود يوضع ك  طرد فوق خمية خشبية، ويترك مقبوًسم لمدة يومين إ ا عند وصو 
م  بمااد أن يكاون النقاا  قاد تمااود األصامي. قااد تفاتح الصانمديق قاارل المسا كيمااومترات؛ ألن النقا  قااد يماود لمنقمااو 4أقا  مان 

الجديد. يمكن ترك الصندوق فوق الخمية عدة أيمم يسر  خاللهم النقا  ويماود،ثم ياتم إساكمن كا  طارد فاي الخمياة  عم  مكمنو
نخاارج البراويااز واقاادا  نفااتح غطاام  صااندوق الطاارد. نفااتح غطاام  الخميااة. نرفااع صااندوق الطاارد ماان فااوق الخميااة. التااي تقتااو.

نغطي الخمية، ونادع بمبهام  نرّج الصندوق مذموًبم فوق الخمية ليسذط النق  الواق  عم  الجدران. في الخمية. فواقدا، ونضمهم
 مفتوًقم

 
 المنحل؟ إنشاء* ما هي شروط 

النبمتمت المزهرة التي يستمد منهم النق   يستقسن ان يكون اختيمر موقع المنق  قريبم من القذو  والبسمتين قيد تتوفر
كم( من  3- 2ل المذم  وان التكون ه ه المصمدر الغ امية بميدة عن قدود دامرة والتي ال نريد قطرهم عن )الرقيق وقبو 

 المنق .
كااي يتساان  لمنقاا  جمااع اكباار مقصااو  ماان المساا  كماام  األخاارىعاان المنمقاا   اإلمكاامنويراعاا  ان يكااون المنقاا  بمياادا قاادر 

(مترًا وتسور بساور عما  32نمطق المزدقمة بملسكمن بمم اليذ  عن )يفض  ان يكون بميدا بمدا كمفيم عن الطرق المممة والم
المكامن مساتوية  أرضايةتكاون  أنارتفمع منمسل لمنع القيوانمت والكالل او الذطط وغيرهم من الدخو  والمبد بملخاليم عما  

مساامفة قااوالي )متاار(وان تذاامم فااوق الخالياام مظااالت كمفيااة  وأخاارىلقفااظ تااوازن الخالياام وفااي صاافو  منتظمااة وبااين كاا  خميااة 
الشام  مان اجا  التدفماة ويالقاظ  أشامة إلا تتمارن الخاليام  أنوفي الشتم  يجال  صيفم الالهيةالشم   أشمةلقمميتهم من 

الغارل  وأتكون منمف هم متجهة نقو الجنول الشرقي تجنبم مان الريام  الشاديدة التاي تهال مان الشامم   أنعند وضع الخاليم 
ماان المياامه الطبيمياااة الجمريااة والبااد مااان االهتماامم بتااوفير غرفاااة )مخاازن( لقفاااظ  يكااون هناامك ماااورد أن أيضاااموماان الضااروري 

يكاون بميادا جادا  أناختيامر موقاع المنقا  يجال  أننا كر  أنوك لك الجرا ات عممياة فارز المسا  وعموماًم ال يفوتنام  األدوات
التابن كاي اليكاون المنقا  عرضاة لمقراماق التاي كثيارا ممتنشال وتادفمهم  وأكادا قطال ال أكوام التي تتجمع فيهم األممكنعن 

موقاع المنقا  عناد االختيامر بميادا عان مصامدر الوقاود وآبامر  إبممديجل  أيضم أخرىالريم  بسرعة ه ا من جهة، ومن جهة 
الذطاامرات قيااد  خااال  ماارور عاان خطااوط السااكك القديديااة و لااك لتجناال االهتاازازات فااي االرن المصاامفي وبمياادا أوالاانفط 

هجاارة المكاامن  إلاا ياادفع النقاا   أوتضااطرل الطواماا  ويختاا  عممهاام مماام يااؤثر عماا  نشاامطهم وبملتااملي عماا  مقصااو  المساا  
 وبه ا نفذد الخاليم ولن نجني مم كنم نصبو اليو سوى صنمديق خشل فمرغة.

 
 
 

 * لماذا يشكل الشتاء خطرا على النحلة؟
المنق  هي التي  إعالمالخاليم السميمة الذوية هي وقدهم التي تمد عممم من  أن إل نسترعي انتبمه النقملين  أنيذتضي 
وتكون مصدرا لمتكمثر وتقسين النس  وتذوية الطرود ودعم الخاليم الضميفة والنهون  األعدا وتسيطر عم   األمرانتذموم 

ال يقتوي عم  غير ه ا النوع من الخاليم وقيد  أنبتغمة والمنق  يجل بملمنق  وهي وقدهم التي تمطي النتمما الجيدة الم
الستذبم  موسم  وتجتمز المرقمة بمستذرار واستمدا بأممنهي وقدهم فذط تتقم  برودة فص  الشتم  ومهمم كمن قمرصم تمر 

يل جسم النقمة الدقيق يجممهم ترك أنالربيع بنشمط وقيوية والتشتية هي قيمم المربي بتهيمة النق  لتقم  برد الشتم  قيد 
 اإلنسمنهو القم  عند  شديدة الشمور بملبرد الن جهمز التنف  لديهم لي  مركزيم مجممم في مق  ممين من جسمهم كمم

والقيوان ب  يدخ  الهوا  من الثغرات الست في البطن والثالد في الصدر فيمأل المنمف  ثم يتوزع في الشمل فيتخم  



 
لم يكن ينمسل مم تذتضيو موجبمتهم الصقية ل لك التخرج النقمة من الخمية طوا   إ افيو  السيئ أثره جسمهم بكمممو ويترك

نمممدة البرد   تبذ  مجتممة في الخمية كتمة واقدة متراصة تمنع القرارة من التسرل. وا 
 
 كيف يمكن تهيئة البيئة المناسبة للنحل؟ 
مشااكال كتمااة مكااورة  يبمضااوالجااو كمماام تاازاقم  الباامرد وكمماام ازدادت باارودةالنقاا  ماان القيواناامت  ات الاادم  أنماان المماارو  -

باملطوارئ فملنقماة البرياة فاي الطبيماة تساتغني عان  أصايبتلمم  اإلنسمن أسيرةمتداخمة لقفظ درجة القرارة ولو لم تكن النقمة 
 األعادا تمر  مم يصمح لهم ومم اليصمح وتدرك كي  تختمر الموقع الا ي يصاونهم صايفم وشاتم  ويجنبهام  ألنهم إجرا اتنمك  

ناوفر لهام مام  أنفمام عمينام اال  تادخمنم وفرضانم سيمساتنم عميهام أننامالتي تهدد كيمنهم..ه ه هي سيمسة الخمية في الطبيماة وبمام 
هممالجمنل  وعدم تجمه  ه ا اإلمكمنقدر  إليوتطمح  لاو  أنهامومتنمساين  أفضاملنمهو فض  مان  إليهمخدممتنم  أن ضمنين لووا 

رادتهامبذيت قرة طميذة في الطبيمة الختمرت بقريتهام  نخطاو  أنعميهام ولا لك عمينام  أفضاملنمبيماة مالمماة تنمشاهم تفاوق كا   وا 
 إتباامعنااتممم منهاام القاا ر فااي فملنقمااة قاا رة ول فااي كيفيااة قمميااة قملهاام أسااموبهمالنقمااة نفسااهم ونتبااع  الخطااوات التااي تخطوهاام

اسااتوجل  وا  االخطااوات التمليااة وهااي التأكااد ماان قااوة الخالياام وموازنااة المنقاا  وتوقيااد الخالياام الضااميفة بضاام كاا  خميتااين مماام 
نشمطم لوضع البين وموازنة الغ ا  ال ي يتضمن الرقيق وقباول  األكثر ك  ثالد خاليم بخمية واقدة واختيمر الممكة األمر

كغام باين رقياق وعسا  ورفاع الخزانامت الفمرغاة وساد الشاذوق  ٧ -6جمياع الخاليام ا  يفتارن تارك لكا  خمياة مان  المذم  باين
 الخمرجية لمخاليم وتغميفهام بمامدة األغطية إقكممالجمنبية مع تضييق فتقة الخمية الخمصة بدخو  وخروج النق  والمم  عم  

قكممممدنية مطمية بمون ابين  سام لضاممن عادم سامم  تاأثير  15تكون بمرتفمع اليذا  عان  أنعم  كراسي الخاليم  أرج  وا 
عما  الخمياة مان  والتاأثيرالمجم  لمريم  البمردة والتيمرات المفمجمة مان المارور  إفسم عم  الخمية وك لك عدم  األرنرطوبة 
 أوالشاام  الدافمااة  ألشاامةخاامرج الظاا  لتمريضااهم  إلاا نذاا  الخالياام ماان تقتااو  أوظاا  المنقاا   إزالااةوماان الضااروري  األسااف 
تكاون  أنمصدات ريح تكون واجهتو نقو الشااااام  وبميد عان تيامرات الهاوا  البامردة عما   أوموقع دافئ مقمط بسور  اختيمر

 بهم. اإلضراروعدم تجممو تقت الخاليم تالفيم من  إليهممرتفمة قميال ومقمطة بسمقية لتسريل ميمه المطر  األرضية
 

 اإلنتاجية
  :منتجمت أخرى منهم يسي له ا المشروع هو إنتمج عس  النق  إال أن له ا المشروعاإلنتمج الرم

  ( البروبولي  ) غرا  النق  - سم النق    - قبول المذم   - الغ ا  الممكي  - الشمع –  .المس 
 .طرود النق   - إنتمج الممكمت -  .إنتمج الطرود_ 

 
 

 :النحل مشروع تربية
 إنتمجفي  الطبيمّية لخمّية النق  بسبل قيمتهم الغ امّية، واستخداممتهم المالجّية، والتوّسع عم  المنتجمتنظرًا الزديمد اإلقبم  

قشرة النق  من زيمدة غّمة المقمصي  الزراعّية  مرّكبمت المس ، وارتفمع المممد الممدي النمتا عن تربية النق ، ومم تسببو
 النق  عم  نطمق واسع، وه ه المنتجمت هي: المس ، والهالم الممكي، وقبولتربية  % فذد انتشرت32كمًم ونوعًم أكثر من 

 .المذم ، وصمغ النق ، وسم النق 
 :فوائد العسل

 استممدة القيوّية والنشمط، ويذّوي الجهمز المصبي، ويسمعد األطفم  عم  النمو، ويذّوي المس  غ ا  طبيمي، يسمعد عم 
 .واألمران الخبيثة ، ويمملا الجرو  الممتهبة، واألمران الصدرّية،جهمز المنمعة، ويمملا التهمل الذولون

 



 
 :تمييز العسل الخالي من الغش

كتمبو القيوان أّنك لو  المهتمين بمنتجمت النق  الخبرة لتمييز المس  النذي من المغشوش، و طر الجمقظ في يممك كثير من
يتفّش ولم يختمط بمألرن والترال فهو الصقيح، وأجوده  ولمقطرت قطرة عم  وجو األرن فإن استدار كمم يستدير الزمبق 

 .ال هبي
 

 :الكريم النحل في القرآن
بيوتًم ومن الشجر وممم يمرشون * ثم كمي من كّ  الثمرات  قم  تممل : )وأوق  رّبك إل  النق  أن اتخ ي من الجبم 

 منم  إّن في  لك آليةمن بطونهم شرال مختم  ألوانو فيو شفم  ل فمسمكي سب  ربك  لاًل يخرج
  .(111المممدة اآلية  لذوم يتفّكرون(.)سورة

 
 :اإلزهار مواسم

 -الذطن -أنواع من النبمتمت، وهي: أشجمر الموالح يهمنم أن نشير إل  أن المس  المنتا في مصر، يتم إنتمجو من ثالثة
بين شهري أغسط  وسبتمبر، ويزهر البرسيم مم تمك النبمتمت، قيد يزهر الذطن فيمم  البرسيم، وتتبمين أوقمت اإلزهمر في

  .شهري مميو ويونيو، أمم الموالح فيكون إزهمرهم في شهر أبري  بين
ألوانهم، قيد يكون عس  الذطن أكثرهم دكمنة فملمون فيو  وبملنسبة ألنواع المس  النمتجة عن تمك النبمتمت، فهي تختم  في

األصفر الفمتح،  ملمون ال هبي والرامقة الذوية، وأخيرًا فمس  البرسيم يمي  لونو إل الموالح فيتميز ب يمي  إل  البني، أمم عس 
عدا أن عس  الذطن يتميز عن النوعين اآلخرين  ولكن تتشمبو األنواع الثالد إل  قد كبير في خواصهم ومكونمتهم، فيمم

  .بزيمدة نسبة المممدن فيو
 :تنبيهات للمربين

 .من مغمدرة الخمّية خشية تسممو بهم نع النق عند رش المبيدات القشرية يم
  .ممم يقرم النق  من رقيذهم المطري ال تقصد النبمتمت البرّية قب  إزهمرهم،

  .، فمبتمد عن المنمق اإلنتمجنذ   إّن كثرة الخاليم في منطذة مم يؤدي إل 
 :عاّمة معلومات

 .المنتا  هنمك عالقة بين عدد الشّغمالت في الخمّية وبين كمّية المس
 .سنوّيمً  كغ من المس  الصمفي 22تنتا الخمّية الممدّية قوالي 

ومتوّسط إنتمج  أسمبيع في الربيع، وثالثة أشهر في الشتم  متوّسط عمر ممكة النق  أربع سنين، ومتوّسط عمر الشّغملة سّتة
 .زهرة 122 و 52تنتذ  الشّغملة خال  رقمة جمع الرقيق بين  .مممذة من المس  1،5قيمتهم  الشّغملة خال  فترة

 :النحل تكوين خلّية
تجتمع فتذسم األعمم  بينهم فبمضهم يمم  الشمع، وبمضهم  أدرك األقدمون تركيل مجتمع النق  فذم  الجمقظ: والنق 

  .مس البيوت، وبمضهم يستذي المم  ويصّبو في الثذل ويمطخو بمل يمم  المس ، وبمضهم يبني
 

 :من تتكون طائفة النحل
الوقيدة هي وضع البين، ولهم آلة لسع ال تستخدمهم  ممكة واقدة، وهي األنث  الخصبة الوقيدة في الخمية، ووظيفتهم  -1

  .إال في قت  الممكمت المنمفسة لهم
قت  يفذ ، وتغ ية رعمية البين  ويوجد بملخمية آال  من الشغمالت، وهي إنمد عذيمة تذوم بجميع األعمم  من -2

  .وتخزينو، والدفمع عن الخمية وتنظيفهم، وتغ ية الممكة بملغ ا  الممكي اليرقمت، وبنم  األقرا  الشممية، وجمع الغ ا 
والظرو  الجوية المنمسبة..  كمم يوجد بملخمية عدد من ال كور، وتظهر ه ه ال كور في الخمية عند توافر الغ ا  -3



 
  .وال تستطيع الذيمم بأي عم  آخر، وال تممك آلة لسع ،(ذيح الم ارى )الممكمت القديثةووظيفتهم الوقيدة هي تم

 الشتم  تذوم بذت  جميع ال كور في نهمية موسم الرقيق، بقيد تخمو الخاليم تمممم من ال كور في جدير بمل كر أن الشغمالت
 :للمشروع الهامة القياسية المرغوبة الصفات

 :الملكة -1
 .جيدا * لذيقهم  البين وضع انتظمم*   عملية الفذ  * نسل  البين وضع و * ط  * خصبة

 :الشغاالت -2
 المس  استهالك في * اقتصمدهم  السرو  فترة * طو   طويمة قيمتهم * فترة  المذم  لقبول * جممعة  لمرقيق * جممعة

 .لمسرقة الشغمالت مي  * قمة لمتطريد الشغملة مي  * قمة البروبولي  لجمع المي  * قمة
* تقم   * هدو  الشغمالت  * انتظمم بنم  الشمع وقف  الميون المسمية بإقكمم * قمة مي  الشغمالت لتكون ممكمت كم بة

 * عدم توهمن الشغمالت  * مذمومة لألمران  الظرو  الجوية
 

الخلية من األجزاء  ركبتصنع الخاليا من خشب يتحمل الظروف الجوية، ويطلى من الخارج فقط بلون رمادي، وتت
 :التالية

 .الطيران قمم  الخمية: لو أربع أرج ، ومثبت فيو لوقة -1
 .الجهتين سم(، ولهم قوا  من1.5الذمعدة: يفض  أن تكون سميكة ) -2
 .براويز 12صندوق التربية: وهو الصندوق السفمي؛ قيد ترب  القضنة، ويسع -3
 .لمتهوية الصندوق، وبو فتقةغطم  داخمي: من الخشل الرقيق بمسمقة  -4
صندوق عس ، ويفص  الغطم  الداخمي  صندوق المس : يخص  لممس ، وقد يضم  لمخمية الواقدة أكثر من -5

التربية )قمجز الممكمت عبمرة عن سمك يسمح بمرور الشغمالت  المقتوي عم  قمجز ممكمت صندوق المس  عن صندوق
 .)الممك وال يسمح بمرور

 .لقممية الخمية من المطر ي: يصنع من الخشل، ويثبت فوقو طبذة من الزنكالغطم  الخمرج-6
 .كبيرة لمصي ، وفتقة ضيذة لمشتم  البمل الخشبي: قطمة خشبية مستطيمة، بهم فتقة -٧
 .سمك صمل وشمع أسم  برواًزا يثبت بهم 22البراويز الخشبية: -8
 

 :بعض أنواع النحل
ومن ه ه األنواع األربمة : نوعمن يميشمن بريًم في  apis أنواع تتبع الجن  أربمة تم تصني  أنواع النق  في المملم إل 

 : آسيم ولم يستأنسم قت  اآلن رغم المقموالت التي أتخ ت ل لك .. وه ان النوعمن همم جنول شرق
 : النحل الكبير

الصخور المرتفمة أو األشجمر المملية ويميش في البيمة البرية بين  - وينتشر ه ا النوع في الهند والصين وسيالن وجموا
ويبمغ  . سم بقيد يكون لك  طممفة  ات قجم واقد 5 - 12م { وسمك 1× م  1.5 ات قجم كبير }  قيد يبني أقراصمً 

الجز  المموي من الذر  . والقضنة في  كيموغرامًم قيد يخزن المس  في 22-15متوسط إنتمج الطممفة الواقدة من المس  
ويتص  ه ا النوع من النق  بملنشمط في جمع الرقيق كمم أن خرطومو  { } ه ه الصفة تختم  من نوع آلخرالجز  األسف  

الطبمع ولسمة  يسمعده في جمع رقيق األزهمر المميذة في الغمبة والمقمصي  الزراعية . غير أنو شر  { ممم ٧طوي  } 
 . الشغملة تسبل ألمًم كبيراً 

 : النحل الصغير



 
من الهند ويميش في األممكن الذميمة اإلرتفمع كمألشجمر ولك  طممفة قر   ع في ممليزيم وبورمم وجموا وجز ينتشر ه ا النو 

والنق  وديع ولسمو  القجم ك  اليد وينتا كمية قميمة من المس  المرغول في منمطق إنتمجو لذيمتو المملية واقد صغير في
 . استمنمسهمم وتربيتهمم في خاليم إلنتمج المس  وهمم أمكنخفي  فآلة المسع ضميفة . أمم النوعمن اآلخران فذد 

 : النحل الشرقي
واليمبمن وسومطرا وقجمو ممتد  . ويني عدة أقرا  لمطممفة الواقدة في  وينتشر ه ا النق  في الصين والهند والفمبين

 . وهو همدئ غير شر  ولكنو شديد المي  لمتطريد والسرقة تجوي  األشجمر
 : النحل الغربي

البرية سوا  في فجوات الصخور أو تجموي  األشجمر في منمطق أوروبم وأفريذيم  وينتشر في بالد كثيرة من المملم في البيمة
مجموعمت قسل  3إل   وتختم  سالال ت النق  الغربي قسل المنمطق النق  الجغرافية وقد أمكن تذسيم سالالتو - وآسيم

 . المنمطق
  .النق  المصري والسوري واإليطملي والذبرصي والتركي الدافمة { : ومنوالنق  األصفر } المنمطق  -
 . النق  الكرنيزلي والذوقمزي النق  السنجمبي } المنمطق البمردة { : ومنهم -
أفريذيم { : ومنهم النق  اإلنجميزي واأللممني والفرنسي والسويسري والهولندي  النق  األسود } شمم  غرل أوروبم وشمم  -

المنطذة فنق  المنمطق الممتدلة  أفريذيم التونسي . وقد لوقظ أن هنمك عالقة بي ألوان النق  والمنمخ السممد في  وشمم
بهم الغيوم . وقد أمكن لإلنسمن التهجين بين بمن السالالت لزيمدة  يصير لونو أفتح من نق  المنمطق البمردة والتي يكثر

منمطق البالد  يمي سرد ألهم السالالت التي استخدمت عم  نطمق تجمري فيلألنواع المقمية . وفيمم  الصفمت المميزة
 . المربية المختمفة من داخ  المجموعمت الثالد السمبذة

 : النحل المصري -1
  األبين وآخر البطن لونو أسود المون : أصفر وقو  البطن قمذمت من الزغل-
 . القجم : صغير -
 . النمي  لجمع اليروبم  - المس مميزاتو : الشغملة نشيطة في جمع  -
إنتمج عدد كبير من  -تكوين األمهمت الكم بة  -تمي  لمتطريد  -الصغير  إنتمجهم قمي  لقجمهم -عيوبو : الشغملة شرسة -

 . ال كور
 : النحل السوري-2
 . مصفر وتقمط بخط أسود ليموني عميهم زغل المون : القمذمت البطنية األول  لونهم أصفر-
  صغيرة مث  المصري والغنممي أكبر قجمًم ولونو أغمق -أو السيفمني  السيمفي -: يختم  في النوعين المنتشرين القجم -
 . مميزاتو : نشيطة في جمع الرقيق وخمصة الغنممي-
 يمي  لمتطريد -شر   -موسم األزهمر  متأخر في -الميول : غير إقتصمدي لوضع البين -
 : النحل اإليطالي -3
صفرا  مقمطة بشريط أسود وبمقي لون القمذمت أسود واألرج  بنية المون .  بطن الشغمالت قمذمتهم الثالد األول  : المون-

  . لونهم أصفر  هبي والممكمت
 .- قوي -كبير  : القجم -
ودة اليتأثر بملموام  الجوية وقموم لمرن القضنة ود -أثنم  الفق   اليتقرك كثيراً  -وديع  -مميزاتو : نشيط قوي -

 . ينتا شممًم أبين -اليجمع اليروبم  إال قمياًل  -لمتطريد  قمي  المي  -الشمع 
عدم اتذمن الشغمالت لتغطية  -موسم تنمق  الرقيق وتمرضهم لممفونة  إنتمج قضنة كبيرة في -عيوبو : ميم  لمسرقة  -

 . بملشمع األقرا  المسمية
 : النحل القبرصي-4



 
برتذملي وعم  الجسم شميرات صفرا  وعم  نهمية الصدر من أعم  بذمة  القمذمت الثالد األول المون : الشغملة لون -

 . صفرا  هاللية
  { القجم : مث  النق  المصري } صغير-
 . والممكة عملية إلنتمج البين -اليمي  لمتطريد  -الجوية الذمسية  يتقم  الظرو  -نشيط  -مميزاتو : مقصو  عم  -
  . في تغطية المس  لذمة سممكة الغطم  الشممي ردئ- الشراسة وخطر عم  من قولوعيوبو : شديد  -
 : النحل األفريقي-5

 . قيمي الشمر المون : تتمد ألوانو وأكثرهم انتشمرًا األصفر
 . القجم : صغير جداً 

 . بسرعة تأقممهم مع الظرو  البيمة الجمفة من الساللة المفضمة لمتهجين قيد تت  : مميزاتو
 ..- مقصو  متوسط -عيوبو : شر  

 : النحل الكرنيولي -6
 . وعم  نهمية قمذمت البطن زغل أبين فضي { بني ممم  لإلصفرار } المون : المون سنجمبي-
 . القجم : كبير القجم-
 - جممع ممتمز لممس  -مدافع قوي عن الخمية  -اآلفمت واألمران  يذموم -مميزاتو : همدئ غير عصبي شديد الهدو  -

مبكر في  - اليمي  لمسرقة -الشمع النمتا أبين نمصع  -قمي  الجمع لميروبمي  -المقيطة } البرد {  يتأقمم عم  الظرو 
نتمجهم من القضنة متنمسل -ممتمز لمذطمعمت  -جمع الرقيق   . مع كمية الرقيق الممكة بيمضة وا 

  . عيوبو : المي  الشديد لمتطريد -
 : النحل التونسي-7
  الشمر والممكة سودا  أيضمً  : الشغمالت النذية لونهم أسود وقميمة المون-
 . القجم : صغير -
 . الظرو  الجوية البمردة والمقصو  من المس  وفير والشغملة قوية تتقم  -مميزاتو : الممكة خصبة  -
  غير مذموم لألمران - ميم  لمتطريد وجمع اليروبم  -عيوبو شر   -
 

 :الخشبّية الخلّية
األشجمر المجّوفة، ثم استخدموا الخاليم الخشبّية القديثة وهي عبمرة  استخدم المربون في الممضي الخاليم الطينّية، وجزوع

لقممية الخمّية  مقمو  عم  أربع قوامم، لو قمعدة خشبّية سميكة، وغطم  مقكم مكسي بطبذة ممدنّية عن: صندوق خشبي
بين الصندوقين شبك ممدني يسمح بمرور  تربية، وصندوق لممس ، ويفص من المطر، ويوجد داخ  الصندوق صندوق لم

 .منهمم عدد من البراويز الخشبّية الشّغمالت وال يسمح بمرور الممكمت، وبداخ  ك 
 

 :المنحل
الخشبّية، ويستقسن اختيمر المكمن المنمسل لممنق  بميدًا عن الضجيا والغبمر  يتكّون المنق  من عدد كبير من الخاليم

وبقيد يمكن الوصو  إليو  واالسطبالت، بجوار البسمتين والمروج الخضرا  والسفو  الجبمّية قيد تكثر الزهور، والمداجن
 .بسهولة

وضمهم تقت أشجمر متسمقطة األوراق بقيد تقميهم من أشّمة الشم  في  وتوضع الخاليم الخشبّية تقت المظاّلت، ويمكن
  .إليهم في الشتم ألشّمة الشم  بملوصو   الصي ، وتسمح

 .تكون المسمفة بين الخاليم نقو متر واقد وتوّزع الخاليم داخ  المنق  بقيد



 
 

  :غذاء النحل
أزهمر  البرّية كملزعتر والذصمين، وأزهمر األشجمر المثمرة كملميمون والمشمش والتّفم ، وعم  يتغ ى النق  عم  رقيق الزهور

الغ ا  خال  فص  الشتم  لمنق  مقمواًل سّكرّيًم  ينم، ويذّدم النّقم  في قملة نذ األشجمر القرجّية كملزيزفون والسدر والك
  .اثنين من األّو  وواقد من الثمني مكّونًم من السّكر والمم  بنسبة

ّن توّفر الغ ا  بملكمّيمت المنمسبة  .%32 كمًم ونوعًم بنسبة تزيد عم  اإلنتمجيؤدي إل  زيمدة  وا 
 

 المساحة و الموقع
  :بمآلتيتتميز  2م1٧5يقتمج المشروع آلي مسمقة قوالي 

 أن تكون منطذة غنية بملمقمصي  الرقيذية والمذمقية.  
 يسه  الوصو  أليهم.  
 بميدة عن االهتزازات.  
  منطذة غير مزدقمة بملمنمق 

 الخامات
  :الخمممت الالزمة لممشروع مقميم قيد تضم ف  مجموعهم تتوافر

   كرنيول (طرود النق  ) نق.  
  خمممت تغ ية تنشيطية ) مقملي  سكر نذ(  
  خمممت تنمية )أفرخ شمع نق  نذ. ( 
   ورقية -ممدنية  -زجمجية ) خمممت تسويق ) مستمزممت تمبمة وتغمي. 
 
 المستلزمات الخدمية:  
 زراعة مصدات ريم  من أشجمر الكمفور.  
 السيسبمن والتي تمتبر مصدرا مسمعدا لقبول  البيضم  أو إقممة سور من النبمتمت المزهرة قو  المنق  مث  البدليم

  .المذم 
 الشرق ال  الغرل بمرن قوالي  تجهز أرن المنق  بقرثهم وتسويتهم جيدا وتذسم األرن ال  مصمطل من

  .مترين
 عم  شك  تكمعيل قت  تتسمق عميهم  م2.5:  2إقاممة مظالت بمرن مترين من المراين الخشبية بمرتفمع من

  .أو تغط  بملقصير ت المو  أو المنل إلعطم  ظ  طبيمي أثنم  الصي نبمتم
 الزهور والزينبيم والرزدا وعبمد الشم   زراعاة المسمقمت بين المصمطل بأشجمر متسمقطة األوراق مث  رجمة

 . )نشمط المنق  والكملنديوال الشممية أثنم  موسم الركود )عدم
   شغي  الممداتفولت لإلنمرة وت 222مصدر ميمه وكهربم.  

 
 :أدوات النّحال 

 :الخاليم إل  األدوات التملية يقتمج الذممم عم  تربية النق  وفق 
 .ا ممط  سميك يذي من لسممت النق  1
  .قنمع من الشبك الدقيق لموجو ا 2
 .ا قفمزين من الجمد 3



 
 .النق  ا مدخن لتهدمة 4
 .ا سكين لتقريك البراويز الخشبّية 5
 .من فوق أقرا  المس  إلزالة النق ا فرشمة  6
 

 :فحص الخاليا
فص  الشتم ، و لك  عم  النّقم  إجرا  فق  لمخاليم مّرة كّ  أسبوع في فص  الربيع والصي ، وكّ  شهر في يجل

 الممكّية خشية التطريد، أو إلضمفة براويز جديدة، وتنظي  لالطممنمن عن وجود الممكة في الخمّية، والتخّم  من البيون
ممظم النق   الخاليم، قيد يكون المّيتو، ويفض  الوقت المقصور بين الضق  والمصر لمذيمم بفق  الخمّية من القشرات

 .في القذو 
 :نقل الخاليا

قب  سبمة آال  عمم عم  نذ  الخاليم في مراكل نيمّية من جنول الوادي إل   جرت عمدة النقملين المصريين الذدام 
الجبم  إل  سهو  تهممة قيد يزهر  المبّكرة، وال يزا  مربو النق  في جبم  السروات بنذ  الخاليم منطمبًم لمزهور  شمملو،

 .شجر السدر في فص  الشتم ،
 

 :الكبيرة تقسيم الخلّية
يأخ  خمسة أقرا  بمم عميهم من نق  وبين لم يفذ  بمد  إ ا القظ النّقم  ازدقمم الخمّية يذوم بتذسيمهم، و لك بأن

 مغطمة بشبك دقيق لمتهوية، ويبمد الصندوق عن الخمّية األصمّية ثالثة أّيمم، وسنجد في صندوق مغمق لو فتقةويضمهم 
الممكمت، ثم نفق  األقرا  ونطممن عم   النق  في الخمّية التي لي  بهم ممكة، يذوم ببنم  بيوت ممكّية وسينتا عددًا من

 .ندوق في خمّية خشبّية كمممةالص وجود ممكة في الصندوق، وفي ه ه القملة نفر 
 

  :ضم الخاليا الضعيفة
فيستطيع ضّم الخاليم إل  بمضهم ووضمهم في خمّية  إ ا ال قظ النّقم  وجود خاليم ضميفة، أو خاليم فشمت في إنتمج ممكة

  .واقدة
 :الضم طرق
 .بملدقيق بملتمفير -   .الشديد بملتدخين    - .الجرامد ورق بإستخدام - 

 عراك يقدد فال بمن مع الطممفتين نق  بمدهم التي يمتذي الفترة طو  بل   ل الجرامد ورق إستخدام ه  الطرق وأفض 
 ه ه توضع ثم مسممر بواسطة رفيمة ثذوبم الجرامد ورق بثذل النق  وتتم بين

 صندوق ويوضع ممكتهم إعدام بمد الضميفة الطممفة ثم تنذ  الجيدة الممكة بهم التي الطممفة أقرا  فوق الغرول عند الورقة
 نق  فيبدأ الخمية غطم  يوضع ثم المثذول الصق  ورق تربيتهم أعم 

 المضمومتين الطممفتين تصبح الثذول خال  ومن األقرا  السفمية نق  ال  لموصو  الورق قرن  لك بمد المموية الخمية
 .لمطممفتين  3 قوال  وبمد – األقرا  وضع وينظم الورق بذميم تزا  أيمم 4واقدة، 

 
 المطلوبة خط اإلنتاج و المعدات

 النحالة عمليات
  :المنحل العمليات األساسية في

 إعداد الطوام  لجمع - -ضم الطوام   -تشتية النق   -النق   تغ ية -فق  الطوام   -تثبيت األسمسمت الشممية 
  .التمبمة -وتنذية  فرز الشمع -عممية الذشط والفرز والتصفية والتمبمة  -استخراج األقرا   -المس  



 
  :هي ويمزم ل لك مجموعة من الممدات

صنمديق سفر ونذ   -إبريق صهر الشمع  -مدخن  -النقملة  أدوات -أدوات فق  الخاليم  -أدوات تغ ية  -أدوات فرز 
  .يدوية أدوات -مصيدة دبور  -النق  

 
 :تثبيت شمع األساس في البراويز الخشبية-1

الميون السداسية عم   األسم ، وهو عبمرة عن شمع نق  يتم صهره وتقويمو إل  رقممق مث  الورق، وتطبعشمع  يتم شرا 
 .النمقيتين

ثم إدخم  شمع األسم  "خم  خال " مع السموك  -كمم في الشك  -البراويز يتم شد سمك صمل مجمفن مع تثبيتو في
السفمي لمخشبة  (، ثم ندخ  طر  شمع األسم  في المجرىنستخدم عجمة التثبيت لغرز السمك في الشمع المشدودة )وقد

البراويز في الشتم  وتضم  لمخاليم الذوية؛ قيد  المميم لمبرواز، ويثبت بصل شمع منصهر في ه ا المجر.. تجهز ه ه
 .الميون السداسية فوقو متبمم الميون المطبوعة عميو يذوم النق  بمط ه ا الشمع أو ببنم 

 
 :الخاليا فحص-2
الممد  في الخري ، ويمكن أن يفق  مرة ك   م فق  خاليم النق  مرة ك  أسبوع في الربيع والصي ، بينمم يذ  ه ايت

االطممنمن عم  وجود الممكة وهدم البيوت الممكية التي لو تركت ألنتجت ع ارى  شهر في الشتم .. الغرن من الفق  هو
من الفرز إ ا كمنت  زيد من البراويز  ات شمع األسم  أو النمتجةالتطريد، وك لك من أغران الفق  إضمفة الم تؤدي إل 

 .إلخ… الضميفة الخمية قوية أو إضمفة براويز قضنة من خمية أخرى لتذوية الخاليم
 

 :وقت الفحص
ممم يسه   التمسمة صبمًقم قت  الثملثة عصًرا، و لك قت  يكون النق  الجّممع الشر  في القذ ؛ يتم الفق  من السمعة 
 .الريم  لفق ، ويجل تجنل الفق  في أثنم  هطو  المطر أو البرد الذمر  أوا

الخمية، ويدخن بهدو  عم  فتقة البمل، ثم يرفع الغطم  الخمرجي ويدخن، ثم  يذ  الفمق  عند أقد جمنبي :طريذة الفق 
هنمك خطًرا من القريق،  مفمدهم أنقمياًل، ثم يزي  الغطم  الداخمي ويبدأ الفق .. الدخمن يؤدي رسملة لمنق   ينتظر

بطنهم استمدادا لمهجرة؛ ممم يجم  النق  غير قمدر عم  المسع  وبملتملي تمتهم الشغمالت كمية كبيرة من المس  وتختزنهم في
 .امتالمو بسبل

سك البرواز من البراويز؛ ألنهم تكون ممتصذة بملشمع، ثم يم يمسك النقم  بملمتمة )أو السكين( في يده اليمن  ويقرك بهم
 خمرج الخمية، وينظر فيو من الجهتين، ثم يضمو بجوار الخمية مستندا عميهم، أو يضمو في منتصفو بيده اليسرى ويرفمو

 .األخرى صندوق فمر  مجمور )و لك إلفسم  مكمن داخ  الخمية(، ويوالي فق  البراويز
الممكية تؤدي إلي التطريد، وبيوت ال كور تؤدي  فملبيوتهدم البيوت الممكية وبيوت ال كور: وه  من أهم مهممت الفمق ؛ 

تمتهم المس  دون أن تذوم بوظيفة مفيدة، ويمكن تمييز البيت الممكي بسهولة؛ فهو  إلي إنتمج أعداد همممة من ال كور التي
يزهم قب  تغطيتهم فيمكن تمي أمم بيوت ال كور؛ -كمم في الشك  –ومدل  ألسف ، ويشبو الفو  السوداني غير المذشور كبير

 .غطم  بيوت الشغمالت غير بمرز بمتسمع فتقتهم، وبمد التغطية ببروز الغطم  كملذبة، بينمم
المسمعدة؛ فيتم إزالة  يذوم النق  بك  الوظمم  بمم فيهم النظمفة، ولكن الخاليم الضميفة تقتمج لبمن :تنظي  الخمية

 .الشممية الزوامد القشرات الميتة من األرضية وكنسهم، كمم يتم إزالة
بملقضمنة والمس ، ويراع  أن أقرا  القضمنة تكون في  التممية: يتم إضمفة أدوار عموية عند امتال  أقرا  الدور السفمي

 .المذم  عم  الجوانل المنتص ، وأقرا  المس  وقبول
 



 
 :الطوائف تقسيم -3

ويالقظ أن التذسيم ال يتم إال إ ا كمنت الخاليم قوية الطوام ،  يتم بهد  زيمدة عدد طوام  المنق  أو بهد  بيع ه ه
الطممفة زاد  التنبيو عم  أن التذسيم سو  يؤثر عم  إنتمج المس ؛ ألنو كممم زاد عدد النق  في ومزدقمة بملنق ، ويجل

نتمج ممكة  .جديدة اإلنتمج، كمم أن النق  سينشغ  في بنم  البيوت الممكية وا 
خروج النق  بإقكمم، والميزة في صندوق السفر هي  صندوق سفر مقكم المنمف ، ويتم غمق فتقةوتقتمج عممية التذسيم إلي 

إقكمم اإلغالق فسيدخ  الهوا  لمنق . والخمية التي سيتم تذسيمهم يجل أن تكون  وجود فتقة تهوية مغطمة بملسمك، فرغم
األق  ممي  ببين لم  ون أقد األقرا  عم يجل أن يك -وبهم أقرا  بين.. نأخ  خمسة أقرا  بمم عميهم من نق  قوية

خروج أي نقمة ممنمه خروج ك  النق  وعودتو إلي  ونضمهم في صندوق السفر مع إقكمم غمق الصندوق؛ ألن -يفذ  بمد
 .خميتو األصمية
مكة في ندري ه  الم السفر في مكمن، يفض  أن يكون بميدا عن الخمية األصمية بمدة أمتمر.. يالقظ أننم ال يوضع صندوق

النق  ال ي لي  لديو ممكة سيذوم ببنم  بيوت ممكية  صندوق السفر أم في الخمية األصمية، ولي  له ا أهمية كبيرة؛ ألن
 .الممكمت قو  بمن البين وينتا عدد من

مية نسي خميتو األصمية، واعتبر الموقع الجديد خ يظ  النق  في صندوق السفر مقبوسم مدة ثالثة أيمم، يكون خاللهم قد
ثم نتركو لمدة أربمة أيمم أخرى، ثم نفق  األقرا .. لو كمن ممهم الممكة األصمية  لو.. نفتح بمل الخمية بمد ثالثة أيمم

لم تكن ممهم الممكة  لديهم مشكمة، ويتم استبدا  صندوق السفر بخمية خشبية، ونضي  لهم أقرا  فمرغة. أمم إن فمي 
البيوت عدا أكبر بيت أو بيتين، وبمد أسبوع آخر تخرج    النقم  عندم  هدم ك فسنجد الكثير من البيوت الممكية، وعم

بنقم ؛  طممفة جديدة. وفي مهنة النقملة يمتبرون من يجيد التذسيم نقمال، ومن ال يجيده لي  الم را  وتتمذح ويصبح لدينم
 .فهي أهم عمميمت النقملة بال شك

أل  من النق  الشغملة، مع عدد قمي  من ال كور لتمذيح  122إل   52 عدده من والنق  الموجود في أي طممفة قد يص 
في اليوم في موسم  بيضة 1522بمإلضمفة إل  رأ  الخمية ونمني بهم الممكة التي تضع البين، وال ي يص  إل   الممكة،
  .الربيع

 : ضم الطوائف  -4
فإنتمج خمية  موسم الرقيق قت  يزيد المقصو ؛األقيمن يذوم النقم  بضم الطوام  الضميفة، خمصة في  في كثير من

مث  اجتيمز الشتم ؛ فملخاليم الضميفة لن تجتمز  واقدة قوية أكبر من إنتمج خميتين ضميفتين، كمم يتم الضم ألسبمل أخرى
 ت الكم بةلدينم طممفة فذدت ممكتهم وفشمت في إنتمج ممكة جديدة، فتظهر بهم األمهم الشتم  ببرده وقمة رقيذو، أو قد يكون

قدى وسمم  الذضم  عم  ه ه األمهمت الكم بة تكون بضم) ه ه الطممفة إل  طممفة  شغمالت تضع بيضم غير مخصل( وا 
 .أخرى قوية تذوم شغمالتهم بذت  األمهمت الكم بة

مكتين، قت  أضم  الم -أوال -طرق عديدة لمضم، ولكن الطريذة التي نجقت ممي هي طريذة أوراق الجرامد؛ قيد يتم هنمك
سم، ثم نقم  صندوق الخمية  5مثذوبة بضمة ثذول بمسممر  ويرفع غطم  الخمية  ات الممكة، وتغط  األقرا  بورقة جرامد

 ونضمو فوق صندوق الخمية األول ، أي أن ورقة الجريدة تفص  الصندوقين عن بمضهمم، فال األخرى التي قتمنم ممكتهم
 .ببمن يتذمت  نق  الطممفتين؛ ألنهم لن يتصموا

أيمم يكون  3فرمونمت )رامقة( الممكة إلي النق  اليتيم، فيتخ هم ممكة لو، وه ا األمر يمزمو  والميزة في الثذول أنهم تنذ 
 .واقدة فذد أصبقوا خمية ..النق  خاللهم قد وسع الثذول، وانتذ  من أعم  ألسف ، وبملمك  في سالم

 
 مقاومة اآلفات واألعداء

الزرزور، والفمران، والضفمدع، والسقملي، والبر ، والمنمكل، والدبور  :من األعدا  الطبيمية، مث لمنق  قمممة طويمة 
أخطر األعدا    مل النق ، وال بمل السمرق، والنم ، وقم  النق ، وفراشة السمسم، وفراشة الشمع، ولكن األصفر، وقشرة



 
 .بال منمزع همم طممر الوروار ودبور البمح

أن تكون  الخمية الذوية ال نخش  عميهم من أية آفة؛ فملنق  قمدر عم  صّد ك  ه ه األعدا ، بشرط أنويجل اإلشمرة إل  
النق  خمرج الخمية؛ فملدبور ال ي يجرؤ عم   الخمية قوية.. وخطورة دبور البمح وطممر الوروار تتمث  في أنهمم يصيدان

دا، ومن قوانين النق  أن الدبور إ ا خرج قيم من إقدى كمنت الخمية ضميفة ج دخو  خمية النق  لن يخرج قيم إال إ ا
نمم يذترل الدبور من بمل الخمية ويخط  أقد قرا  الخاليم؛  .البمل ويطير بو بميدا فه ه خمية مذضي عميهم ال مقملة. وا 

منهم خمط مبيد به ا الدبور، كمم أن هنمك طرقم عديدة لمذمومتو،  ويجل بداية عدم إنشم  المنمق  في المنمطق الموبو ة
في مقالت  ووضمو بملذرل من الخاليم )فه ا الدبور يأك  المقم( أو بمستخدام مصميد لمدبمبير تبمع قشري مع لقم سمك

ويمتهم الطممر الواقد مممت النق  في اليوم، كمم  النقملة. أمم الوروار فهو يهمجر في جممعمت، ويهدد المنمق  في الربيع،
 عجيبة وقدرة عم  الطيران والمنمورة م همة، وال قيمة لمنقم  في مذمومتو. ولكن النق  قوة إبصمر يصيد النق  في الجو؛ فمو

 .لو قي  كثيرة وطريفة، وكم تمنيت أن أسج  ه ه القي  بكمميرا فيديو
 

 :مقاومة النحل للوروار
 نق  الرامح والغمدي، وبمجردطممر( عم  المبمني واألشجمر المقيطة بملمنق ، ويمتهم ال 122– 52يقط سرل الوروار )

عس  أن ييم  الوروار من قمة  شمور النق  أن الوروار بملخمرج؛ فأو  إستراتيجية دفمعية هي عدم الخروج من الخاليم،
 .أن يخرج لجمل المم  والغ ا  لمخمية؛ فيخرج ولكن بتكنيك منظم الصيد فيرق ، فإ ا لم يرق  خال  ثالثة أيمم ال بد لمنق 

األزهمر، ولكن في ه ه  يسر  النق  في السمعة التمسمة؛ قيد يكون الجو صقوا، ويكون الندى قد تتطمير من الممدةوفي 
الوروار رؤيتو، ويقص  عم  المم  والرقيق، ولكنو ال يمود  عم  القملة االستثنممية يسر  مع انبالج الفجر قت  يتم ر

لكثرة  في وقت واقد، فيصمل الصيد لتم ر الرؤية، كمم تزيد فر  النجمةبمد غرول الشم  ويمود  لمخمية أثنم  النهمر، ب 
فيهمجم طيور الوروار، فأي طممر يذترل من  إ ا مرت األيمم ولم يرق  السرل، يرمي النق  بآخر سهم في جمبتو؛ .المدد

، ولكن نذطة ضمفو في طويمة.. ولمممم فإن الريش يقمي طممر الوروار المنق  يهمجمو سرل من النق  ويطمرده لمسمفة
 .المسع، وعندمم يّتبع النق  ه ا التكنيك ال يمبد أن يرق  سرل الوروار عينيو؛ ل لك يفر من

 
 :مقاومة األمراض

لم  أخطرهم هو مرن "الفمروا"، وهو أقد أمران القضنة، يسببو أكمرو   يصمل النق  بملمديد من األمران،
 .جردةيمكن رؤيتو بملمين الم )عنكبوت(. بملكمد

البملغة، وتمت  دمم هم، أمم ال كور فال تتغ ى مطمذم.. وتضع األنث   تتطف  أنث  الفمروا البملغة عم  جسم الشغمالت
 .النق ، وعندمم يفذ  بين الفمروا يتغ ى عمي يرقمت النق ، فتتمفن وتموت بيضهم عم  يرقمت

التركيل  مي يفرز من النم ، ويوجد ضمنه ه اآلفة هو قمن الفورميك )قمن النمميك(، وهو قمن طبي وعالج
منضغطة الجوانل؛ قت  يمكن وضمهم  الطبيمي لممس .. توضع كمية من ه ا القمن في عبوة بالستيك أو زجمج تكون

القمن فيذضي عم  الفمروا بينمم يتقممو النق ، ويالقظ أن النق   بين األقرا ، ويتم ثذل غطم  ه ه المبوة قت  يتبخر
ويستمر  عميو يجل تسميكو من وقت آلخر، كمم يجل أن يوضع المالج لك  الخاليم في وقت واقد، ، وبنم يسد ه ا الثذل

 .يومم 15لمدة 
 

 العسل تغذية النحل وفرز
 :تغذية النحل
صيفم وشتم ، إنمم  مصر ال يقتمج النق  ألي تغ ية صنمعية؛ فال تخمو المنمطق الزراعية من مصدر الرقيق في بالد مث 

الشتوية؛ ألن الجميد لديهم يغطي ك  شي ، بينمم نقن لدينم  لنقملون في أوروبم وأمريكم الشمملية وروسيم إلي التغ يةيمجأ ا



 
عن زهور  وزهور المشمش والخوخ والبرقوق والموز والكمثري وزهور الكمفور والكمزورنيم، ه ا فضال في الشتم  زهور الفو 

الشتوية وال في بذية الفصو  بملطبع، ب   الجسور، فمي  هنمك أي ضرورة لمتغ يةالقشممش النممية بين المزروعمت وعم  
سرعمن مم يتخمر، فيسبل لمنق  إسهمال ودوسنتمريم، ويؤدي إل  هالك أعداد  إن لمتغ ية أضرارا جسيمة؛ فملمقمو  السكري

نمم يمجأ النقملون إل  التغ ية في الشتم  كبيرة من ألن النق  يقو   كنوع من الغش؛ -وأيضم في الصي  -النق ، وا 
 .المقمو  السكري إل  عس ، كيمو سكر يمط  كيمو عس 

خمو الخمية من المس  أو  بمن القمالت تقتمج الخاليم إلي تغ ية، خمصة الخاليم الضميفة، أو إ ا القظ النقم  ولكن في
المم  دون الغميمن ويضم  السكر مع  مم ، يسخن1 : سكر 2انتشمر السرقة بين الطوام ؛ فيذوم بتقضير مقمو  سكري 

ليمونة لمنع التسكر، وعندمم يبرد المقمو  يمبأ في أكيم  نميمون ويوضع في الخمية  التذميل المستمر قت  ي ول وتمصر
 .ثذبو بإبرة رفيمة مع

إزالة المقمو   من أن المقمو  لم يس  فيغرق الخمية، ويجل ويجل متمبمة فق  الخاليم بمد التغ ية ك  سمعتين؛ لمتأكد
 - فو  -أجزا  )دقيق 3قد تخمر. وهنمك بدام  لقبول المذم ، أهمهم عبمرة عن خميط من  بمد عدة سمعمت؛ ألنو يكون

عم  قمم األقرا  عم   (، وجز  من خميرة البيرة، وجز  لبن فرز مجف  يتم عجنهم بمقمو  سكري مركز، وتوضعصويم
 .ال تج  بسرعةهيمة رقممق، وتغط  بورقة بالستيك قت  

 
 :فرز العسل

في صدره، ويفرز عميو المديد من اإلنزيممت، ثم يضمو في الميون  يجمع النق  الرقيق في قويصمة خمصة ب لك
رقيق مختوم(.. ) بملتهوية عميو قت  يص  إل  درجة تركيز ممينة؛ فيذوم بتغطيتو بطبذة رقيذة من الشمع السداسية، ويركزه

الشممي بملطرد المركزي بمد كشط الغطم   المس  المختوم، ويتم استخال  المس  من الذر  يذوم النقم  بجمع أقرا 
 .الرقيق ال ي يختم المس 

يبمع عم  ه ه القم ،  المبتدمون، ال ين ال يممكون فراز طرد مركزي، يمكنهم تذطيع قر  المس  بملسكين، وهو الهواة
السمم . أمم إ ا أراد االنتفمع بذر  الشمع الفمر  أو إ ا  أغم  من المس خمصة إ ا كمن الشمع جديدا )أبين المون(، وهو 

 فال منم  من فرز المس  بفراز طرد مركزي. وهي عممية بسيطة، خمصة -بسبل كثرة استممملو -كمن الشمع أسود المون
 .في وجود الفرازات الكهربية التي ال تتطمل بمجهود بدني

سفمي(؛  مرغة إل  الخاليم، ويجمع المس ، ويوضع في المنضا )وعم  مستطي  لو صنبوراألقرا  الف بمد فرز المس  ُتممد
بد من تصفيتو من خال  شمش أو  فتطفو الشوامل وقطع الشمع، ونقص  عم  المس  الرامق من الصنبور السفمي، وال

 .التسويق قممش رقيق، ثم يمبأ من أج 
 

 :الةــالعم
فيمكن استغاللو كمشروع جمنبي فهو ال يتطمل تفرغم  ق  ال  مجهود كبير ووقت طوي مشروع تربية الن فيال يقتمج المم  

  .فرد لممم  2المشروعمت الصغيرة وعم   لك يقتمج المشروع ال  عدد  كممال والدولة من جمنبهم تشجع ه ه
 

   جدول العمالة :
 

 1 السنة
 

 العدد الوظيفة م

متوسط  
األجر أو 
الراتب 
 الشهرى

مميزات 
مادية 
 أخرى

المجموع 
 الشهرى

األجر  أو 
 الراتب السنوى

 6،522 522   522 1 مشر  1



 

 13،222 1،222   522 2 فراز 2

 10،500 1،500 0 1،000 3 المجموع
 

 :التسويق و المبيعات
 التسويذية لمنتجمت نق  المس  عملية ف  األسواق الداخمية والخمرجية الشريقة.  
   الوقت المنمسل فيقفظهم لمدة طويمة قت  يتم تسويذهم  المس ( يمكن -األسمسية )الشمع منتجمت نق  المسا.  
 المقم  المتخصصة  -من خال  المشروع نفسو   -تجمر الجممة    .مقالت السوبر ممركت  :قنوات التسويق-  

  .شركمت التوزيع والتمبمة
 
 

 المراجع:

 شبكة اإلنترنت -

 مقابلة بعض المربيين  -

 متخصصةمراجع  -

 فريق اإلدارة الزراعية بالصندوق -
 

 معلومات عن األصول الثابتة

 
 

     



 

 
 مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل

 خلية 100مشروع منحل عسل بطاقة   
 جميع المحافظات     
 جديد     
 فردية  
 شمع -غذاء ملكات  -عسل نحل   
 الكلفة بالجنيه المصروفبند   

 1،222.22 رسوم ترخي  تشغي   
 122.22 رسوم توصي  الهمت   
 322.22 تدريل الممممين قب  التشغي   
  1 1،400400 
 466.6٧ االستهالك السنوى  
 3 استهالك  عم   )سنة(  
  

 رصيد م التأسي  السنوى
قيمة  -م التأسي  
 دفترية

االستهالك 
 السنوى

صمف  م 
 التأسي 

1 1,422.22 466.6٧ 933.33 
2 933.33 466.6٧ 466.6٧ 
3 466.6٧ 466.6٧ 2.22 
 

 اسم األصل
العمر االنتاجى 

 لألصل

قيمة األصل 

المستعمل فى 

نهاية مدة 

الدراسة )نسبة 

من القيمة 

 الدفترية(

عدد الوحدات 

من نفس 

 األصل

سعر 

 الوحدة

سعر 

االستحواذ 

االجمالى 

بالجنيه 

)القيمة 

 الدفترية(

االهالك 

 -السنوى 

 ثابت

صافى القيمة 

الدفترية فى 

نهاية مدة 

 الدراسة

 020222 0222 02222 011 011 %1 01 خلية خشبية

 000222 0222 02222 051 011 %1 01 طرد نحل 

 008,0 500 0222 05 011 %1 8 علبة شمع

 2 02 002 051 0 %1 5 فراز يدوى 

 2 02 022 011 0 %1 5 منضج

 2 022 0222 5 011 %1 5 جانبيةغذاية 

 2 02 022 011 0 %1 5 أدوات بالستيك ومعدن

 2 00 52 01 6 %1 5 مدخن وعتلة وقناع

 2 5 02 05 0 %1 5 مسامير رأحجام مختلفة

 2 0 00 05 0 %1 5 سكينة كشط

 2 0 02 01 0 %1 5 عجلة تثبيت شمع أساس

 2 0 00 05 0 %1 5 بنزة

  7 1% 
  

2 2 2 

  8 1%     2 2 2 

 0508,0 00650 050562         المجموع العام

  مستلزمات االنتاج المباشرة وغير 
 1 السنة:     المباشرة:

 اسم المستمزم والمواصفمت الخمصة بو
الكمية الالزمة 

لتقذيق 
 المبيممت

الكمفة  وقدة الذيم 
 المجموع لموقدة

 10،000 5222.22 طن 2 سكر

 200 222.22 وقدة الذيم  1 فمفوليت(عالج فمروا ) 

 500 522.22 وقدة الذيم  1 وقود ومصمري  أخرى

 10،700       المجموع العام



 
 المصروفات العمومية واإلدارية:

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى البند م

 1،720 ,3،45 5،1,7 5،1,7 فوائد القرض 2

 2 2 2   االيجمرات 3

 2 2 2   مصروفمت فرز المس  4

 3،993 3،632 3،322 3،222 النذ  واالنتذمالت  5

 2 2 2   م الضيمفة  6

 5،963 5،963 5،963 5،963 اهالك األصو  الطويمة األج  ٧

   46٧ 46٧ 46٧ استهالك م التأسي  8

 11،685 13،518 14،916 14،616 المجموع الممم  
 
 
 
 

 قائمة الدخل التقديرية:
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة  البيان

 2٧4،884 223،122 181،124 14٧،222 المبيعات

 18،956 15،666 12،94٧ 12،٧22 تكلفة مستلزمات االنتاج

 25،955 23،595 21،452 19،522 تكلفة العمالة

 229،9٧4 183،859 146،٧2٧ 116،822 مجمل األرباح 
وجدت االيرادات االخرى  ان 

         )تضاف(

 11،685 13،518 14،916 14،616 المصروفات العمومية واالدارية 

 218،289 1٧2،342 131،٧91 122،184 صافى الدخل قبل الضرائب

 2 2 2 2 الضرائب 

 218،289 1٧2،342 131،٧91 122،184 صافى الدخل بعد الضرائب
 
 
 
 
 
 
 

 بعض مؤشرات الربحية

 
 
 

   



 

 %83.66 %82.40 %81.01 %79.46 األربم هممش مجم  

 %79.41 %76.35 %72.77 %69.51 هممش صمف  األربم 

المصروفمت منسوبة ال  
 %4.25 %6.06 %8.24 %9.94 المبيممت

 60294 54813 49830 45300 عدد الوقدات المتوقع انتمجهم

هممش مجم  ربح الوقدة ف  
 4 3 3 3 المتوسط

ف  نذطة التممد  بملوقدات 
 3064 4030 5066 5669 المتوسط

 
 تكلفة البدء فى المشروع  -االستثمارات المطلوبة للبدء 

 خلية 100مشروع منحل عسل بطاقة 

 جميع المحافظات 

 جديد 
 فردية

 شمع -غذاء ملكات  -عسل نحل 

     
 12شهرى ) أول سنة التكاليف التشغيلية فى أول سنة

 ش(
مدة 
 الدورة

األموال 
المطلوبة  فى 

 الدورة
مستلزمات االنتاج أخذا فى االعتبار  -احتاجات رأس المال العامل 

 3,567 4 892 10,700 الحد األدنى لمخزون المستلزمات آخر المدة
 6,500 4 1,625 19,500 العمالة -احتياجات رأس المال العامل 

عن  المصروفات العمومية واالدارية -احتياجات رأس المال العامل 
 أول سنة ) غير شاملة االهالك واالستهالك والفوائد والعمالة(

3,000 250 4 1,000 

الحد األدنى للنقدية بالخزينة والبنوك والمطلوب االحتفاظ بها )ان 
         وجد(

         الحد األدنى للمخزون )ان وجد(
 11,067       االجمالى العام لتكاليف التشغيل

          
 1,400       مصروفات ما قبل التشغيل )التأسيس(

 56,690       التكاليف االستثمارية المطلوبة )االصول الثابتة(
 69,157       المجموع العام لالستثمارات ورأس المال العامل

          
 17,289       رأس المال من الشركاء )نسبة المساهمة(

 51,868       القرض المطلوب
 



 
 جدول القرض والفائدة وأقساط السداد

 

 خلية 022مشروع منحل عسل بطاقة 

2 

 جميع المحافظات

2 

 جديد

 فردية

 شمع -غذاء ملكات  -عسل نحل 

 %02         سعر الفائدة المطبق:

 معلومات عن القرض 
   مالحظات   البند     

   سنوى %01 فائدة القرض 

   سنة 3 مدة السداد

   سنة 0 السماحمدة 

   سنة 0 مدة القرض

   سنة 0 سنوى -القسط يدفع شهرى 

   شهر 00 عدد أشهر السنة

   من المساهم والمقرض %011 اجمالى رأس المال المستثمر

   من اجمالى ت بدء التشغيل %05 نسبة المساهمة من قبل المستفيد

   من اجمالى ت بدء التشغيل %0, نسبة القرض

   من اجمالى ت بدء التشغيل %1 منحة

              

 رصيد القرض القسط
الفائدة 

 سنوية
القسط 

 السنوى

المجموع 

السنوى 

القسط 

 +الفوائد

 مالحظات القسط الشهرى

              

1 508868       1   

 فى السنة االولى 230 58087   58087 508868 0

 السنة الثانيةفى  08873 008276 078081 58087 328578 0

 فى السنة الثالثة 08701 018727 078081 38258 078081 3

2 1 08701 078081 018108 08585 
فى السنة 

 الرابعة

    058561 508868 678208 58601   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 ملخص المالمح الرئيسية للمشروع المقترح

 

 خلية 200مشروع منحل عسل بطاقة  المشروع )ا كر اسم المشروع(     
   اسم المستفيد

 جميع المحافظات المقمفظة الت  يذع بهم المستفيد
   الق  أو الذرية -المركز 
   المنوان

 جديد جديد( -قملة المشروع )قممم 
 فردية ...(-مسمهمة  -تضممن  -الشك  الذمنون  )منشأة فردية 
 غير خاضع خمضع(غير -الموق  من الضرامل )خمضع 

 شمع -غذاء ملكات  -عسل نحل  أو الخدممت )مخرجمت المشروع ( -المنتجمت و
 مالحظات  

       3 فرص العمل المتوقع تحقيقها
   69,15٧ اجممل  االستثممرات المطموبة )رأ  المم  + الذرن(

   1٧،289 رأ  المم  )قذوق الممكية( والمطمول من المستفيد

   %25.22 المسمهمة من المستفيدنسبة 

   51,868 قيمة الذرن المطمول

   4 مدة الذرن بملسنة

   1 مدة السمم  المطموبة

   4 مدة الدورة االنتمجية )ان وجد( بملشهر

   3 متوسط عدد الدورات / السنة )ان وجد(

       45،322 سنةأو الخدممت المتوقمة بملوقدات ف  أو   -عدد الوقدات المتوقع انتمجهم 

   14٧،222 قجم المبيممت المتوقع   بملجنيو ف  أو  سنة

   116،822 مجم  األربم  ف  أو  سنة

   122،184 صمف  األربم  ف  أو  سنة

       66،324 أو الخدممت المتوقمة بملوقدات ف  آخر سنة -عدد الوقدات المتوقع انتمجهم 
   338،65٧ قجم المبيممت المتوقع ف  الدراسة  بملجنيو ف  آخر سنة 

   28٧،1٧1 مجم  األربم  ف  آخر سنة

   2٧6،815 صمف  األربم  ف  آخر سنة

         نقطة التعادل بالوحدات

   622،263 %(25صافى القيمة الحالية عند سعر الخصم المطلوب )

   2.36 متوسط فترة االسترداد

   IRR 182.22%معدل العائد الداخلى 

 


