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 دمة عن النحلمق

 Apiologyعلم النحل : 

هووأحد وووح اووأاح األسوويةح لعيعووساح اسعة وواح اأ عووساح اوويوحةجووومحروو عوواحرسأاووأ  ح  أو أاووأ  ح

تح اووو حهيوواسجيح  سووسأاأ  ح ةووعةح اوألووهح اسوجوويح عوواأدسيهجيح  يئ هجوويح راي سجوويح  ل ووع  ح    ووي

   ال جيح  قي  وجيح عالالهجيح دسفساحهعرسوجيحااأليألح ا ح ووجيهجيح امخوافاح  العوفيئةح وجي.

 نبذه تاريخية عن نحل العسل

نألهح اسسهح ةعةح  ومي ساحنمأذ ساحهسسشح  حرأ  فح ا حد ا ح سوأوح نح األسيةح ال ومي سواح

اجمي واح هسموهح اجمي واحايوياحح افوعئح.ح سولحدرحدوهح وعئح الشوع دساح اوسي نساح ةسمهح افعئح سجيحايياحح 

 نحد ع ئحري فاح اوألهحةقأاحرسماهح ا حددمهح  هح ةخاو ح ةوفوين ح و حدئ  وهحأاو حدرسووح األوو ئح الح  وأئح

اسيرهحئ خهحخاساح اوأله.ح اقوحئاتح األفعةيتح ا حدرح اوألهحظجعح ا ح لو حقاهحظجأوح إلنسيرح  هخويح

 ااياساح  ألأوح اجايلحرسأهيًحاـهح ةواعح اوألهح اونسيح اقوةماحأذح  ووح او ح األياواحح نح ي عح لشجيوح امجأ ا

 ااعةاح  حقيو تحآعوسيح د عةقسويح د ورويحمحد ويح اوألوهح امأ وأئح ياسويح و حد عةاويح  عووع اسيح قووحدئخاوهحأاسجويح

درحح(1)شواهحوقومح امسوسمع رح وةثيحرسوح دوةي جيح. هولح اوقأشح امأ أئةح ا ح  ثويوح اميوعةاح اقوةمواح

عوواح دوينأ حةسووأرحرععومح امااواح او حآثويوهمحح4000 اميعةسنحدينأ حةقأ أرحروعرساح اوألهح ويحددثعح نح

 ميحةولح ا حهقوةعهمحلهمسوجيح.ح ةعوح ااسضحدرح جواحهعرساح اوألهحرودتح و ح يوعحثومحقوياح اسون لحروقاجويح

حأا حد وريح.

أذحدوينأ حح Migratory beekeeping  امعهألاواح ةسواعح اميعةأرحد لح نح هاعحرعةقاح اوألياواح

ة سأرحخالةيهمح ا ح أ  يتح ةوججوأرحأاو حد ويا ح اوسوهح و حد   وهح اةوويزح سولحهنهوعح اوايهويتح ااوع ًح

نظع حاو ئح اجأحثمحةع اوأرحرسووحذاودحهوووةجسيحأاو ح اةوميلح سولحهاثوعح يويئوح اع سويح. دوينأ حةسع وأرح

يتح و حأذ ح صاأ حأا ح اسيصماحهاأرحخالةيهمحقوح ائوتحرياسسوهحهأ  عح اع سيحرمقو وح اسيرسح نح اسأ  

ح سفعز نهح.ح دينأ حةوخي رحخالةيحرسوساح ا حشاهحدنيرسبحثمحهطأوتحهعرساح اوألهحرسوحذادحرةاهح األأظح.

  The Development of Apiculture تطور تربية النحل   

 امسوي اححLangstrouthل عةاو ححرسووحدرحددوةوفح ح1851رودحهطأوح اوأليااح و ح اسويامح وويح وياح

 ونححح5/16 ه ح امسي اح او حةوعدجيح اوألهحئ  ميحدمموعحروسنحدقع صوـهح هااوـ حححححBee space    اوألاساحححح

ح ااأصهح.
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  اوو حدعووياحهووي ح الدوةوويجحصوووعحالنجسوووع احد لحخاسوواحذ تحأروويو تح وألعدوواحمح سوولحهفيووهحرووسنح

س جيح عجأااحهو  اجيح  أليجيحح هيلح اخاساحاجويح مسون تح ااع  ةنح سي احنألاساحاموعحأاوييقح لقع صحرا

 Johannes وةوةحعي وتح ا حهطأوحهعرساح اوأله.ثمحها حذاودح خووع عح اسويامح لاموين ح أهويننح جوعن ح

Mehringلعياح اةمس حاقعصح اسسهح  اساحنقأشحامايئئح اسسأرح اسو عساحمح هي حةأ عحح1857عواحح 

 ومح10يزح لعيعيتح اةمسساح ةن ئحأنوي اح نح اسسهحمحلرح اوألوهحةسووجادح ججأئح اوألهح ايوحةاياهح  حرو

ح1865عوواححVon Hruschka محشمعحمحثمحآه حرسوحذاودح اسويامح اومسوأوح وأرحهع شوايحح1 سهحالنويجح

 ايوح خوععح وخنح اوألوهحعوواححMoses Quinby ايوح خوععح ع زح اسسهحثمح ل عةا ح أعسسحدأةوا ح

قوهح اوألهحرياااعةتحااأليألح ا ح اسسوهحمح  نوو حعوايدسنح ااةومح.ثومحقوياحروججوياحروالح نح ماساحح1870

Binghamروطأةعح هألسسنح اموخنحمح هسواعحهيلح افوعةح اسيعح ايها حااوألياواح.ح رسووحذاودحح1873عواحح

همح خوع عح ااثسعح نحدئ  تح اوأليااح  نوةعتح ااوبح  امجالتح اخيصاحرياوألوهحمح دصواألتحهعرسواح اوألوهح

  امجنح انو  ساح امعرألاح و ًح.ح ن

 األهمية االقتصادية لتربية نحل العسل :

هسواعحنألااح اسسهح نحدنفعح د  وهح األةوع تحاسنسويرح قووحذدعهويحاح و ح اقوعآرح ااوعةمحهسظسمويحح

 هأصووهح إلنسوويرح اوو حهوويلح األقووي يح اسوويرقاح سوموويحئواح اوألووهحمحشوويئلحرف وواجيح اوو ح إلنسوويرحأاةووهنجيحمح 

حههثسعلح اااسعح  حزةيئةح اوخهح اقأ  ح. وهح اااعوح  حنأ   ح العوساللح انو   ح امخوافاح  عجحدهمس

 هسواعح ووجيهجيح نح سلح اقسماح اسي  سواح انو   ح ووحرعقح العوساللحأ اميحدينتحهعرساح اوألهحح

مح  نن اوهح اماويرحح انو  و اي حةجبح الهومياحرجي ح افوععح ونح إلنوويجحمح  افأ  وح ايوي ساح  ح امقياح ل لح

 اال يحرهح.ح منحدهمح لغع  ح او حةعر ح نحد اجيح اوألهحهأح عوساللحو سيح لزهيوحإلنويجح أ ئحغي  سواح

اسنسيرح هاقسححدزهيوح اوايتحانةيئةح امأليألح   حذ كح سيهماحداسعةح  ح وهح ةويدهحنقو ح اوسيةواح و ح

ح اسيامحد ياحهن ةوح اسايرح امسومعح.

ونيح و ح يوعحدرح اجوأح ويعوبحاوعرسواح اوألوهحروأ لح اسوياحدمويحدرح امأليصوسهح  نح سنح األظح ووح

 امويعااح نةوعحهعرسواح اوألوهح  وهح اظع جح اع سقساح وسوئةح  وسيقااح.حاي حةجبح اسمهح ا ح عوساللحهيلح

 ةيدهح اوألياسنح  الهومياحروسأةيح امووجيتح اوألاساح امخوافاح و حةقاهح انو عح ا حهعرساح اوألوهح خيصواح

دمويحدرح اوألوهح و ح يوعحالح.حعوـفوع عح انو  واح لخوريامقيونواحردرح اعرحح اسي وح وجيحد ا حريفاح ي اح 

ةييبحريل ع  ح اوو حةيويبحرجويح و حد ورويح د عةاويحمحاوي حةجوبح اوجوأ حروعرسواح امااويتح و ح ل ويدنح

 وع  ح او ح مسوعحاويوةعح اماايتح امموويزةح اخياسواح ونح ل يوو ًح انو  ساح اموسنااح و حهياحح يعح

 جيتح اسيامح.ح  اوألهح اميعوح ايوحةعر ح  ح يعح ويحآالجح اسووسنحةسواوعح اميوووح لعيعو حااةومعحمح

 اسمهح ا ح سنح عوسالاهح هألسسنحعالاوهح و حةاأرح يووو ًحداسوع ًح ا حهعرسوهحةجبح ا ح اقي مسنحايادح
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سوويح لزهوويوح  اووأبح ااقووي حإلنووويجحااوووخهح اقووأ  ح. ةماوونح اوساسووعح وونحهعرسوواح اوألووهحرهنجوويح عوووساللحو 

ح أليصسهحغي  ساح دخعوحصوي ساح.

 هسواعحهعرساح اوألهح نح يويئوح إلنوويجح انو  و ح اوو حهوووحدوري ويًحداسوعةح و ح ووةح  سونةح.حدمويحح

 وو ح وويامح اموويلح وونحغسعهوويح وونح امةوويوةعح القويوويئةاحزو  وو حهومسوونحهعرسوواح اوألووهحدمةووع عح قويوويئوح

ح: لخعوحرياممسن تح  هساح

ح[حقااحوداح اميلح امسوخواح  ح امةع عح عحعع احئ و رحوداح اميلح.1]

ح.[ح  وميئح اوألهح ا حنفسهح  ح وطاايتح سيههح اخيصاحريامسانح  اسي زح  اوايثعح2]

حرأ لح اسياح. وأ عةح اوايهيتح امنهعةح اجأةاح ويعااحاوعرساح اوألهح  اظع جح[ح3]

ح امةع عح) اطأ  ف(.ح[حعع اح عجأااحهسأةضح افيقوح نح  و ت4]

حألهح...ح اخح.ن[حهسوئحد  هح إلنويجح نح سهح شمعح 5]

ح[ح اوأليااح سفيةح نح ا ع  بح اوجيوةاح.6]

ح[ح  ح يااحهيفساح امةع عح إرح اخسي عحالحهايئحهيدعح.7]

ح

 ويمكن إجمال األهداف التي من أجلها يربى النحل فيما يأتى :ح

 ومنها :أوال : الحصول على منتجات نحل العسل 

ح:حHoneyححالعسل[ح1]

ةخوافحدثسع ًح نحعاعحشي  حهح نحدهمح امووجيتح اع سسساح او حةووججيحنألهح اسسهح هأحغي زحس اسح

 اقيبح  حقسموهح اسي  ساحال وأ  هح ا حدنأ عحدخعوح نح اسواعةيتح  امسويئرح  افسوي سوويتح اوو حالحهأ ووح

ائووهح هو  اواح مويحةةوجعح او حدثوعةح إلقاويلح اسوهحمح  حعاعح اقيبح.حهي حريإلضي اح ا حعجأااح فظاح هس

دجومحمحد ويح اخالةويح اخةواساح األوةثواح سااو حح5دجومح قووحةيوهح او حح3 هوو ح اخاساح اطسوساح  ح اسواح وأ ا ح

ح.حدجمح12دجمح قوحةيهح ا حح10ـحح6 وأعمحأنويجح اطي فاح  ح اسياح يحرسنح

ح:ح  Section comb honeyحالعسليةحالقطاعات[ح2]

رأصوا(ح هاويعح القوع صح خوأ واح  أضوأ هح و حح1.5×حح4.25×ح4.5ه ح قع صحصسسعةح)ح ح

حدغافهح ي راحااوةجسعح ا حشع  جيح.ح ةقاهح اسجيح اوياح ةةوع نجيحرهعسيوح ياساح.

ح

ح

ح:حHoneybee waxحالعسلحنحلحشمع[ح3]

 ونحزهويح اوألوهحةسواعحشمعح اوألهح نح امأليصسهح اجي احاوعرسواح اوألوهح  اةومعحهوأح امويئةح اوو حةفعح

دورساحدز  جح نح اسووئح اةومسساح أ وأئةح او ح األاقويتح ااطوسواح اثياثواح  اع رسواح  اخي سواح  اسيئعواح ونح
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  اميوووح لعيعو حاةومعح اسو عساحسسأرح اااويزح القع صح اةمسساح هسطساح اججاح اسفاساحااطنح اةسيالتح

صوي يتحدثسعةحدهمجويحصووي اح لعيعويتحح  ح يعحهأحشمعح اخالةيح اااوةاح. ةوخهحشمعح اوألهح   اوألهح

 اةمسساح شمأعح إلنيوةح رسضحدنأ عح اأونسشح  أ ئح اوجمسهحدميحةسوخواح  حروبح افومح  العوويرح غسوعح

حاحرهعسيوح عهفساح. ذادح.حدميحهيووح اامسيتح افي 

ح:حRoyal jellyحالملكىحالغذاء[ح4]

 -Hypo ووأقح اااسأ سوواححسوووئهفووعزلح اةووسيالتح ايووسسعةح اسوونحرأ عووطاح اغووووح هووأح  ووع زح

pharyngeal glandsاوسيةاح اسعقيتح وةثاح اسنح و ح اسأاح اثياولح ونح معهويحمح دويادحهسيةواحةعقويتحح

 معهيح ةسواعح اسي زح اماا ح نح امييئوح اسوساحريافسوي سويتح  اجع أنيتحدميحدنهحرألح اماايتح  اماايتح

وهأرح  اسواعةيتح.ح قووحقووياح اسامويزحروإ ع زحرألووأاحةألووأوح او حنسوااح ياسوواح ونح ال موي ح ل سوسوواح  او

ميح سهحاهحقسماحداسعةحئ ستح اوألوياسنح  دثعلح  ح الجحدثسعح نح ل ع  ح اسي زح اماا ح وةوةح ا حأنويجح

حدوري يًحري ااح.حمنوي هح ا حنطيقحهجيووح رسسهحرهعسيوح عهفساحهووح اسجإل

ح:حBee venomسـم النحل [ح5]

ووويجحعوومح اوألووهحاموويحدظجعهووهح الرألووياح اطاسوواح وونحنجووي ح اسووالجحرووهح سوولح هججووتحرسووضح اووو لحإلنح

  اع  يهناح رسوضح ل وع  ح اجاوةواح قووحهخييوتحرسوضح يوينعح امفيصهحةسوخواح  ح الجح اوجيبح

ح لئ ةاح  ح اخيوجح  حهججسنلح أنوي هح  حصأوةح الجح.

ح:حPollenحبوب اللقاح  [ح6]

دسي زح عدنحاسنسيرح هسويا حدثسوعح ونح ل وع  ح هاويعحهسوسمهح اأبح ااقي ح ا حةجمسجيح اوألهح

  ح ايسواسيتح  حدثسعح نح او لحمحلنجيحهسواعح يوو ًحهي يًحااسوةوح نح امعدايتح اجي احاسنسيرحنظع ًحاميح

حمحدميحدرح اوألياسنحةووجأنجيحااسسجيحغي زحرع هسو حااوألهح. ياساحهألوأةاح نحقسماحغي  ساح

ح:ح Propolisحل( البروبوليس )صمغ الن[ح7]ح

 ه ح يئةحةجمسجيح اوألهح نحقافح الشوجيوح  ونحدغافواح اوأبح ااقوي ح ةسووسماجيح و حعووح اةوقأقحح

د ح  حهسطساح هافسنح ال سوياح اسعةاواح اوو حهأ ووحئ خوهح اخاسواح  اوو حةيوسبح اسوهححلخالةي  ح او حهأ وح

يئةح ي اسوجويح و ح والجحرسوضحمو الرألوياح اوو ح  عةوتح او حهويلح احض اوخا ح وجيح.ح قوحدثاووتحنووي  حرسو

ح ل ع  ح اجاوةاح  ل هحداسعح  ح عوخو احهيلح اميئةح  ح اسالجح اطا ح.

ح:ح Bee broodححضنة النحل[ح8]

ووأ  عحةةوعدنحنةيرحري فاح اوألوهح و حأنوويجح األ وواح و ح اعرسوعح سولحهووأ  عح اوايهويتح امنهوعةح ح

سضح.ح ةسوفيئحرياأل واح) اسعقيتح  اسوي وو(ح و ح اع سيح  اأبح ااقي ح ةنئ ئحنةيرح اماااح  ح ضعح اا

غووي زح إلنسوويرح وو حرسووضح اووو لح ل عةقسوواح  لعووسأةاح دعوووع اسيح د عةاوويح اجوأرسوواحمح  وو حرسووضح اووو لح

 لخعوح ثهحدوو حهسوخواح األ واح  حغي زح األسأ نيتح  او   نح رسأوح دعوميكح انةوواح.ح ةماونحاطي فواح
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دةوويا(حاسوووةحشووجأوح.حح7ـحح6 وومح وونح األ ووواحدووهح ووأ ا حدعوواأعح)ح500ـحح400 اوألووهح اقأةوواحدرحهوووو ح وونح

٪ح اساووأ سنح1٪حئهووأرح ح4٪حرووع هسنح ح15  األ ووواحذ تحقسموواحغي  سوواح ياسوواح سوولحدنجوويحهألوووأوح اوو ح

ح٪ح.80 ورأراحهيهحأا ححD ححA دمساحداسعةح نح سوي سويتح

ح

 : Pollination: تلقيح األزهار ثانيا 

 اع سيحد ح اأبح ااقي حد حداسجميحمح دثوويزحقسي وهحرجويلح اسماسويتححةن وحنألهح اسسهح لزهيوحاجمعح

 وعةحقوووحح20ةقأاحرواقسحح لزهيوح رياويا حزةيئةح امأليألح قوووحرسوضح اسامويزحهويلح انةويئةحرهنجويحهسويئلح

٪ح ونح80دمويحظجوعح ونح لرألوياح اسامسواحدرحح غسعهويح ونح ووجويتح اوألوهح  اةومعح اسسوهح اويه ح ونحرسوعح

 أليوأالحهسومووحح50ةعةاح اواقسححهسوموح  حهاقسألجيح ا حنألهح اسسهحمح ظجعحديادحدرح أ ا ح لزهيوح األ

ح  وميئ ًحداسيح  حهاقسألجيح ا حنألهح اسسهحدوحدرحزةيئةحأنوي جيحةع عح ا حهاقسححنألهح اسسهحلزهيوهيح.

او ح ل ويدنح هسواعحنألااح اسسهح األةعةح اأ سوةح او حةمانح اوألامح  حهايثعهيح نقاجويحرسووئحداسوعح ح

اي حهوج عحخالةويح اوألوهحمح امخوافاحرسجأااحاواقسححدزهيوح افيدجاح  اخ ع  تح  أليصسهح ااي وح  امع   ح

 ونحدهومح اسمهحرهعسيوح جنةاح ا حدصأليبحهيلح امن وعحاسع حهاقسحح لزهيوح زةيئةح إلنويجح ةسواعحهي ح

حد ععح العوساللح انو   ح.

 

 : Bees commercial: تجارة النحل ثالثا 

ح ه ح نح ووجيتح اوألهحدة يح هةمهح:

ح:حPackage bees production[حأنويجحرع ئح اوألهح1]

مح  ح امويريح اسوساحرياع سيح  اأبح ااقي ح نح ووجيتح اوألهحةاجهح اوألياأرح ا حأنويجحهي ح اوأعحح

 قعصويرحاح  وو  اطعئح ايوةح نحخمساحدقع صحشمسساح سطيةحرياوألهح نح اجيناسنح وجيحثالثواحدقوع صح

ح سهح  اأبحاقي ح  ا حوداح اطعئح اااح اقألاح وةثاح نحعالااح مويزةح.

ح:ح Comb less package Bees[حأنويجح اوألهح امعز اح2]

هجيوةح اوألهح امعز اح ووةعةح  حد وريح د عةايح  ألو ئةح  ح يعح نه هحدرحةاأرحاجيحشوهرح و حح

أنويجح اوألهح امعز اح سلحهاثعح امأليصوسهح اع سقسواح اقعةبح سلحرودحرسضح اوألياسنح  ح اأ هح اقاا ح  ح

 عح  وو لح اجأح ئ ئهحمح ةايعحرعئح اوألهح امعز اح  حصويئةيحااهحصوو قح  جيرح نح اسوادح ةألووأوح

هسفسعح اماايتح دمساح نح امألاألح اسواعوحقف حدوريلح نح اوألهح  اااح اقألاحئ خهحح3:حح2 اطعئح ا ح

ح.ح اوقهاوسيةاح اطعئحدثويزح ماساح

ح: Queen rearing for commercial[حهعرساح اماايتحااوجيوةح3]ح
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 نوةعتحهعرساح اماايتح رسسجيحاوسسسعح اماايتح امسواح ياسويح و ح يوعحامويحهووولح ونحدوروي حداسوعةحح

 قووحشوجستح األاأ واح اوألوياسنح اوويةنحةقأ وأرحروعرسواح امااويتح اوقسوواح سناوتحرسوضح اموويريح خييوووجيح

ا ح ثووهحئ سوويرح  اموناوواح  او خاوواح  عةووأرحاواووأرح يوووو ًحإلنووويجح رسووعح امااوويتحاوعرسوواح اوألووهح ااعةوووأ

اح عوسع ئح اماايتح نح اخيوجح  ميةاح اوألهح و ح يوعح ونحو ااعةوأا ح اوقساحااوألياسنح قوحدئوحذادح ا ح 

رسواح إلصيراحريل ع  ح امووةعةح  حد وريح د عةاويحمح هوأ سعح اسموالتح ايوسااح زةويئةحئخوهح اقوي مسنحروع

ح اماايتح.

ح

 : توفير فرص عمل جديدة :رابعا 

ةووجئوحأنوةوويوح اوألياوواح اوو حظجووأوح وةوووح وونح ايوووي يتح ثووهحصوووي اح اخالةوويح اخةوواساح  الئ  تحح

ذادحد  وحدعأ قيحو رألاح د  وحدرأ ريًح  عساح  صوي احشمعح العياح هجيوةح اسسهحروعرساح اوألهح اخيصاح

حاح القوييئح اقأ  ح.ااسمهح  اعزقح عيهمحرقووح   عح  حخو 
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 Ancestry of Beesنشأة نحل العسل   

 نويححالحنسعجحأالح اقاسهح و ح نحنةهلح اوألهح سلحدرح اسجالتح األفعةواحرجوي ح ااوي نححةقألح اساميزحح

حنيئوةح و ح اانحورميحنةهحنألهح اسسهح  ح اميض ح ااسسوح ويح الةسنح اسوسنح.

سضح اوريرسعح او حهعدتح اوسيةاح األسأ نساح ا حهسيةاحنايهساحرياعغمح نحدنهح اوألهح ل لحهطأوح نحر

  حرسئيتحدنأ عحدثسعةح نح اوريرسعحةاأرح اع سويح  اموأ ئح اسواعةاح لخوعوحضوع وةح ااونحرامسويتحقاساواح

 سلحهظهح ألوفظاحرطاسسوجيح اسي  ساح ا ح ااألوأاحدعيعويح سولحهوسويوحدعيعويًح او ح األةوع تح.ح  او حدوهح

هأ وح جمأ احقاسااح نح اوريرسعح النفع ئةاح"حغسعح ال ومي سا"ح قمح  ح لقطويوح او  ئواح  اوو حهوسويوح يلح

 ا ح اع سيح  اأبح ااقي ح هموحةعقيهجيحرسجسوهح خاأراح نحهيلح امأ ئحهمي يح ثهح اوألهح النفع ئوح دثويزح

سيح نح اوي ساح اوعدساساح  او حهسي ولح  حهاسفح اوألهحااوسيةاح اوايهساحروالح نح اوسيةاح األسأ نساحهطأوحهووةج

 موعح  عوووخو اح اووأبح ااقوي ح  اع سوويح وو ح اوسيةوواح.ح ه سوي جيحدصوواألتحدثسووعةح اةوسعح ووو حهاويوويحرجوويح

 اأبح اقي ح وو يحهامسح اوألااحهادح انهعةح هطأوحصفح نح اةسسع تحدمةمحد ح عشيلح  او حرجيحهجموعح

 همثهح اأبح ااقي حهيلحأ يح  حعااح سأبح ااقي ح امأ وأئةح اأبح ااقي ح عحرس جيح نح ا ح سمح اوألااح

دعفهح ااطنح)دميح  حدثسعح نحدنأ عح اوألهح النفع ئي(حد حعااح اوأبح ااقوي ح امأ وأئةح و ح اع وهح اخافسواح

)دميح  ح اوألوهح اطوويرح نألوهح اسسوه(ح.ح و حدثسوعح ونح األويالتحدصواحح ااسويرحدروألح د سينويحةاوأرحروألح

 اجسمح سلحةسي وهيحذادح  ح األيألح ا ح اع سيح نح اسوئح اع سقساح اسمسقاح سلح ااسيرح سي ةيحاطألح

حhoney stomachالحهسوطسعح ةع تحدخعوحدرحهيهحأاسجيح  أصاوجيحدصاألتحداسعةح ثهح سوةح اسسوهح

 او حهجمعح سجيحدمسيتحداسعةح نح اع سيح رسضح لنوأ عحهألموهحدة ويحغووئحأنوويجح اةومعح د  ويزحدخوعوح

  اوو حح(Apis mellifera)دة ي.حهيلح اواسفيتح صاتح قيويهيح و حنألوهح اسسوهح اسعرو حخيصاحهطأوتح

ح ساوهح نحدهمح األةع تح اوي ألاح  ح اسيامح اسأاح.
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 نألووهح اسسووهح ةووعةح  ومي سوواحنمأذ سوواحهسووسشح ووو حرأ  ووفح اوو حد اوو ح سوووأوح وونح األسووويةح

جمي واحايوياحح افوعئح. حدوهح وعئح ونح إلشوع دساح اوسي نساح سلحةسمهح افعئح سجيحايياحح اجمي اح هسموهح ا

د ع ئحري فاح اوألهحةقأاحرسماهح ا حددمهح  هح ةخا ح ةوفين ح  ححآئ  هحأاو حدرسووح األوو ئح سولحالح  وأئح

حاسيرهحئ خهحخاساح اوألهح.ح
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حح

 Honeybee races  سالالت نحل العسل

 اسسوعح ووو حااسسوهح   ونحد ثاواح اوألوهح.ااوألهحدنأ عح وةوةح وجيح يحةوو ح سهح  وجويحالحةووو ح سوه

هون وحدزهويوحناويتح ااسوفح) ااوأج(ح اأنجويح  ةسع هح اسي احرهنهح)ئرأو(حهأحنألااح اخةب.ح ه ح اوألااح اوو 

 دويادحنألوهح ااماوأاح) اوألوهححححةطاقوأرح اسجويحئروأو(. دعأئح دصوفعح) يااوهحشويهوهيح ااونح سظومح اوويا

حح. اطوير(ح  اخيصحرواقسحح لزهيو

ح:دياويا  دنأ عح4اسسهح ج حد يحدنأ عح اوألهح امووجاحا

  :   Apis dorsata  اوألهح اااسعح) اسمالق( -1

 هأحداسعح األجومح ةسوسشحرعةويًح او ح لشوجيوح  ايوخأوح و ح وطقواح ووأبح  ةسم حدة يًحروألهح ايخأو

ح.داسعح األجمح قم شعقحآعسيح ةاو حقعص

حح Apis florea   اوألهح ايسسعح) اقنا(ح: -2

ح .رعةيًح  ح ويريحآعسيح ةسمهحقعصح   وحصسسعح امحةسوهنس ةسسشح  هأحنألهحصسسعح األجم

 دة يًحةسسشح  ح وطقاح اجووح  امالةأح هأحدداعح جميًح نح اوألهحوهوApis cerana  اوألهح اجوويححححح-3

ح. اقناح قوحد انح عوئويعه

ححح Apis mellifera اوألهح اسعر ح) اسيام (حح:حح -4

رياسويام ح قاح او حهقعحغعبح اجمالةيح اي حعم حرياسعر ح..ح عم رياسعر حلرحنةهههحدينتح  ح اموط  عم 

 سلحةأ وح نحهي ح لنهحهأح اوأعح اأ سوح اييح نوةعح  ح اسيامح  وهحدي اح اسالالتح او حعأجحةومحذدعهي.

حهومسنحدهح وجيحريوفيتح خوافواحاووال محظوع جح ااسئواح اوو حVarieties  ح صويجححRaces اوأعحعالالتح

جحع ح او ح يشتح سجيحز ويحرأةالح و ح دوساتحهيةح ايفيتح اي ح يرح غابحهيةح اسالالتحهسنةيتح سجيح 

حريعمح اااوح او حنةيتح سجيح ح او ح يشتح سجيحز ويحرأةال.

ح ةمانحهقسسمحعالالتحنألهح اسسهح اسعر ح) اسيام (حأا حثالثاح جمأ يت:

ح اسالالتح إل عةقساححححححح-1

ح اسالالتح ل ورساححححححح-2

ح اسالالتح اةعقساححححححح-3

ح
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 :ةاإلفريقي سالالتال -أوالا 

حهأ وح  حأ عةقسيحدورساحعالالتح نحنألهح اسسه:

حApis mellifera intermissaحححححح:حنألهح اواسيرح) اوألهح امسعر (ح-1

ةسوأرنح او لح نح امسعبحأا حاساسيح  حشميلحأ عةقسي,ح هأحنألهحصسسعح األجمحدعوأئح ااوأرح اسوهحشوسع تح

عةحقاسااح اسوئ,ح يئح اطايع,ح سيلحااوطعةوح ااوهح مويزح  حأنويجح اسسهحهألوتح اظوع جح اجأةواح اسوسئاحقيس

ح ةسم ح ة يحنألهح اوالل.

 Apis mellifera lamarkii اوألهح اميعوحح-2

 هأحصسسعح األجومحاأنوهحدصوفعح وعح  وأئحزغوبحدروسضحApis حmellifera fasciata ديرحةسم حرـححححح

مح  اوألهح اميعيحشعاح اطايعحالحةوألمهح ااعئح وال ةح او حدرحأنوي وهح ونح اسسوهح   حال عح ا ح اجس

قاسهح ذدأولحاجيح اقووةح ا حهاقسحح اايتح اوألهح ل واو ح ونح اسوالالتح لخوعوحرياموطقواح  قوي احامسظومح

ح ل ع  حدميحدنهحذ حدفيزةح ياساح  حهاقسحح لزهيو.

 أ صوفيتحخيصوا,ح اونحهعرسوجويح ووةثيًح و حخالةويحخةواساحذ ت هعر حهيلح اسالااحئ خهح اخالةيح اطسوساح ةم

 قوحد انحصوي احخالةيحخةاساحذ تح أ صفيتحخيصاح د انح عوخو  جيح  حهعرساحعالااح اوألوهح اميوعيح

ح او حد انحهألوةوح   احعسأةحإلدثيوح هعرساحهيلح اسالااح فيظيًح اسجيح نح النقع  .

ححApis melliferaحcapensisح  نألهح ااسب:ح-3

 هع عحهيلح اوسمساحأا ح  أئحهيلح اسالااح و ح سوي احضوسقاح و ح اسوي هح اجووأر ح اسعرو حاموةوواح"دسوبح

حهي ر"ح  ح وأبحأ عةقسي.

ح هيلح اسالااحهومسنحرخيصسوسنحرسأاأ سوسنحالحهأ وح  ح اسالالتح لخعو:

سأ نويتح اموأةواح ايدعةوا,ح  و حةأ وحرياةسيااحقيرااح وأةاح) ثهح امااا(,ح ااوجيحاومحهأ ووحدروو ًح اسئواحرياألح-1

ح نحهاقسححشسيااحهيلح اسالااح  ضستحرس يًح خيايً.حWoykerهمانح اسيامحح1980 ياح

ظيهعةح اوأ اوح اااعو:ح سلحةمانحااةسيااح  ح اخالةيتح او ح قوتح ااوجويحدرحهقوأاحرأضوعحروسضحغسوعحح-2

 ااوسضحغسوعح امخيوبحدرحةوموأحح خيبح) ثهحريق ح اسالالتح لخعو(ح اانح  حهويلح اسوالااحةماونحاجوي 

ح ةوطأوحأا حأنياحةمانحدرحهعر ح وجيح اااحدي اا.

 ععح اس و ح و ح وسنحح20 ةيهح وئح افع عح اماس ساح  ح اسضح اةسيااح اأ ضساح نحهيلح اسالااحأا ح

حدنهحالحةنةوح نحخمساح ع عح  ح اسالالتح لخعو.
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 امااسواح  اوو حهوجئوحأاو حهثاوسمح اوموأح و ح اويةضحدميحدرح اةوسيااح اأ ضوساحاجويح اقوووةح او حأنوويجح امويئةح

 اةسيالتح لخعو,ح سلحدنهحرسوح أتح اماااح لصاساحةألواحقويلحرسنح اةوسيالتحثومحةسووقعح اأضوعح ووو يح

هاودحأ ووح اةوسيالتح و ح ضوعح ااوسضح أذ حاومحةألوواحذاودحهووجو ح اطي فوا,ح هوي حهوأحعوابح نأليويوحهويلح

ح اسالاا.

هاوودح و ح ضوعح ااوسضحةونئ ئح جومح اسووةح افاسواحرجويحدثسوع ًح هسوم حهويلح قوح  وحدرح اةسيااح اوو ح

ح اةسيااحرياماااح اايذرا,ح اأرحهيلح اسالااحئ دن,حد سي جيحصسسعةح األجم,حذ تحاسيرحرأةه,حهيئ اح اطايع.

ححApis melliferaحadansoniiح اوألهح إل عةق :ح-4ح

سيرويتح ذاودح و ح سوي اح موووةح ايووح يأل ا ةأ وح  ح سي يتح  عساح نحقيوةحأ عةقسي,ح يحرسنح

حشميالًح نحئ لح اسوسيلح  يا ح  اوسجعحأا حز  سعح  ح اجوأب.

 هي ح اوألهحصسسعح األجمح و ً,ح اسهحقاسهح نح اةسع تحدميحهأ وحصاسيتح خوافاح ا حرطوهح اانح

تحهسومسوهح  ح سظمجويحشوع  محصوفع زح,ح نظوع ًحلرحهوي ح اوألوهحشووةوح اةع عواحعوعةعح اجسويج,ح ينوهحقووحهمو

ح.Killer beesححرياوألهح اقيهه

 عوووأوئتح ااع زةووهح اوألووهح ال عةقوو ح وونح مجأوةوواح وووأبحأ عةقسوويحاوألسووسنحح1956  وو حعووواح

عالالهجيح امألاساح امسووأوئةحدصوالًح ونحد وروي,ح سولح  ووع حدرحهوي ح اوألوهحعوأجحةووهقامح وعح اجوأح األويوح

حهويك.

 ونح اوألوهح امأ وأئح و حح هججووتح وعحدوه قوحثاتحصألاحهي ح ال وع  ,ح هايثعتحرأ  فهحهوويكح

 سوهح و ح اسووا,ح  و حح200ح–ح100ري اأ",ح رسوحذادحديرح سولح نوةيوح اوألهح ال عةق حرمسولح الةاح"عي 

 نوةوعح و ح وون ةال,ح هألوي لح اأالةويتحح1973 صوهحأاو ح لو وووسنح  نوةوعحرجوي,ح  و حعوواحح1969عوواح

ح اموألوةح وسهح نح اأصألحأاسجي.

 سولحدرحنسوهحهويلححمح لح اايتح اطأ  فحرماايتحنقساح ونح ااعنسوأا حد ح الةطويا  قوح قوع ح عواو

ح اوججسويتحدقهح  حشع عوهح ةسط ح أليألحد ا ح نح اسسه.

ا    السالالت األوربية: –ثانيا

حApis mellifera melliferaححححح اوألهح لعأئح-1

حيح غعبح لابح  عمحو عسي.,ح دصهحهيلح اسالااحشميلحد ورح ةسم حهي ح اوألهحرياوألهح لامين 

) وو ح اقووعرح اسوويرعح ةووع(حح1650 قوووحهوومحأئخياووهحأاوو حد عةاوويح اووعح امألووسمح لراوطوو ح وو حعووواح

ح روطأوح اوأليااح األوةثاح قوتحهيلح اسالااحنقي هجيح سلحهججوتح عحدهح اسالالتح لخعو.
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 ااسوسنحغي يح و ًح وعحاأرححمح ام(حذ حرطنح عة اح6.4ح–ح5.7  اوألهح لعأئحداسعح األجم,حاسينهحقيسع)

  أئحرقعحصفع زحصسسعةح ا ح اوع يتح ااطوساح اثينساح  اثياثا,حشسع ههحرأةااح شسعح ايووح و ح اويدأوح

حرو حغي يح د سينيًحدعأئ.

 سولحةجووعوح او ح لقووع صحرسووع اححمحهوي ح اوألووهح ويئح اطاوويع,ح يوا ح اموون جح ووووح ووحح اخاسووا

 ونح اقوعصح  اوو حقووحهسوقمح او ح لو ,حدمويحدنوهح ونحح ةاأرحدعةحداسوعةح ونح اوألوهح و ح اوعدنح اسوفا 

 ااوهحاسسحئ  ميًحشوعا,ح هويلح اسوالااحرطسئواح و حنموأح هطوأوححمح ايسبح اسثأوح ا ح اماااحدثويزح افأل 

حرأ  فجيح  ح اعرسع,ح هاأرح اطأ  فحقأةاح  حد  خعح ايسفح خاللح اةويز.

دمويحدنوهح سوياححمحةح سووةحهألوتح اظوع جح اقيعوسا  اوألهح لعأئح سيلحأا ح اوطعةو,ح ةماوهح اوةوساحريأو

ل ع  ح األ واح خيصاحهسفونح األ وواح ل ورو ح  وع ح األ وواح اطايشوسعوح ئةوو رح اةومع,حنةويرهح

حقاسهح  ح معح ااع رأاسس.

حApis mellifera carnicaحححح اوألهح ااعنسأا :ح-2

  ونحح ح قيرساحديونساويحم حدصهحهيلح اسالااحه ح اجنزح اجوأر حاجايلح اومسيح شميلحةأغسال سي

ح  جاح اوظعح القوييئةاحةمانح اومسسنحرسنحخطأهسنح جموسن:

ح اخطأةح ل ا :

قاهح األعبح اسيامسواح ل او ح سولحهومحشوألنحآالجح اطوع ئح ونح أروجويح لصوا ح هومح اسموهح او حأدثيوهويح

اوووي  ح سجويح خساواحرطعةقاحرسسطاحراسسسا,ح سلحهمح النوخيبح سجيح ا حدعياح امسوهحااوطعةووح ااونحدينوتح 

حاآل يلح سلحدينتح قووهجيحقاسااح  حأنويجح اسسه,ح رس جيح يز لح أ أئح  حعاأ سوسيح و ح  ر.

  اخطأةح اثينسا:

 سلحهمتحهعرساحهيلح اسالااح و ح اومسويح او حدعوياحرعنوي  ح خطومحرةواهحح1930 وثتح  ح أ ا حعواح

نويجح  ساجيحااوطعةو,حهيلح اسالااحه ح او حهسوعجح دنوجتحعالااح سسواح سوةح ا حدعياحدئ  جيح  ح إلحح سو

ح.حCarniolan  رحريعمح ااعنسأا ح

هي ح اوأعح نح اوألهحداسعح األجمحاأنهحو يئيحغي يح)عوجير (حهيئوزح اطايعحعجهح امسي ااح اايهوهحنةوطاح

 وو ح ضووعح ااووسضح  اةووسيالتحهجمووعح اسسووهحرووأ عة,ح شوومسهحنيصووعح ااسووي حةيوواحح وو حأنووويجح اقطي وويتح

حسساسا. ا

 ةسوعجحهوي ح اوألوهحرياوألوهحةوسسع تح او ح اجسومحدثسفواح قيوسعة,ح اوم,ح  اح6.8ح-ح6.4رألح ااسيرح نحح-

ح اعصيص ح  ح اع يئو.
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راقاح ااسوسنحاأنجيحغي ي,ح  ا ح اوع وسنح ااطوسوسنح اثينسواح  اثياثواحغيااويًحةأ ووحرقوعحروسوا.اأرح اةوسع تح- 

ح  ح ايدأوحوصيص حةمسهحأا ح ااو .

 ااعنسأا حةق  ح اةويزح  حرأ  فحصسسعةح األجمح وعح عووجالكحدمسويتحقاساواح ونح اسوي ز,ح هاوودحح  اوأله- 

ح اطأ  فح  حهعرساح األ واح عحد لحئ ساحهمحأ  يوهيح نح اأبح ااقي ,ح رسوحذادحةاودحنمأح اطي فا.

يج,حرسومويح خاللح ايسفحهألوفظح اطي فاحرسشحداسعح نح األ واح قمح وو يحةاأرح إل و ئحرألاوأبح ااقوي حدو

هاأرحهعرساح األ واح ألو ئةح وو يحةقهح سضح اوأبح ااقوي ,ح  و ح اخعةوفحةووويق حهسوو ئح اطي فواحرةواهح

حععةع.

ح يعاح اوألهح ااعنسأا حااوأ سهح سوةح و ًح غسعح سيلحااسعقا,ح  عوخو  هحقاسهح نح ااع رأاسس.ح-

 ح يوعح وال ةح او ح إلقاويلح اةووةوح دينتحهيلح اسالااحه ح اسابح اع سس ح و زح نوةيوحهعرساح اوألهح وح-

 ااويتحح نح مسعح او لح اسعرساحالعوسع ئحهيلح اسالااح اممويزةح اانحاالعفح اةووةوحقووحهقوعوح ووعح عووسع ئ

ح.1962 اوألهح روو زح نحعواح

حApis mellifera ligusticaحححححح اوألهح إلةطيا :ح-3

ًحدصهحهيلح اسالااح نح ةطياسي,ح حنألاجيحصسسعح األجمحرسضح اة ح6.6ح-ح6.3)ححئحاسينهحرأةهحنساسي

ح.ح1856   ح اأالةيتح اموألوةحعواحح1853(حهمحأئخياجيحأا حدامينسيحعواح ه

  ا حهيلح اسالااحةع عح اف هح  ح نوةويوح  زئهويوحهعرسواح اوألوهح و ح امي واحعوواح لخسوعة.ح ذاودح

اطع ئح اجوةوةحح اأنجويحدصوفعحالرح اايهجيحرسيضاح نةيرجيحداسعح  حهعرساح األ وهح رياويا حهقسسمح  نويجح 

ذهاوو ح سوولحهأ وووحشووع  محصووفع زح اوو ح اوووع وسنح ااطوسوووسنح ل اوووسنحد ح لورسوواحهع وويتح ل اوو ,حرألي وواح

حضسقاحعأئ زح  اقاح ايووح لخسعة.ح

  اوألهح إلةطيا حهيئوزح اطايعح اايههحرسيضامحنةمح  ح معح اسسه,ح سيلحأا حهعرساح  واح سوةح

حاح األ واح ااع ًح ألوفظاحرمسي يتحداسعةح نح األ واح و ح اخعةف.ح هاودح اطي فاح  حهعرس

هيلح اسالااحقاسااح امسهحأا ح اوطعةو,حهق  ح يهح اةويزح  حرأ  فحقأةا,حهسط ح اسسأرح اسو عساح

حرهغطساحشمسساحنيصساح ااسي .ح

ح  اوألهح إلةطيا ح قي احامع ح األ واح ل ور حرساسح اسالالتح اسأئ ز.ح

ا: السال  الت الشرقية: ثالثا

حApis mellifera caucasicaححح اوألهح اقأقيزو:ح-1ح
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دصهحهي ح اوألهح و حد ويا ح ئةويرح عومح اقأقويز,حقعةوبح اةواهح وو ًح و حشوااهح  جموهحأاو ح اوألوهح

 ااعنسأا ,حاأرح ااسوسنحغي يح هأ وحرقعحروساح ا ح اةع  مح ل ا ح  ح ااطن,حشوسع تح ايوووح و ح اويدعح

 اوم(,ح ةسوم حهوي حح7.2جيح  ح اةسيالتحوصيصو ,ح ااسويرحرأةوهح وو ًح)دروألح ونحاأنجيحدعأئح  ح سنحدن

ح اوألهحرياوألهح اسوجير .

 هي ح اوألهحهيئئح اطايع,حغنةعح  حأنويجح األ واح اأنيًحرأ  فحقأةا,ح ااوجيحالحهيهحأا حدي وهح

حقأهجيحقاهح وويفح ايسف,حقاسهح امسهحااوطعةو,ح سيلحاجمعح ااع رأاسس.

زوح سياحاسصيراحرياوسأزةمي,ح لغطساح اةمسساحاسسأرح اسسهح سطألاح غي قاح ااأر,ح سويلح  اوألهح اقأقي

حااسعقاح نح اخالةيح لخعو.

 اقوحشيوكحهي ح اوألهحرو وحهياح  حأنويجح اججن,ح اقوحديرحااججسنح ل لح عح ااعنسأا حصفيتح مويزة,حد يح

حغأرا.هججسوهح عح اسالالتح ايفع زحدنو حهجويًحذ حصفيتحغسعح ع

 

 Apis mellifera anatolica  اوألهح النيضأا :حح-2

 اطاويعمح اوألاواح  أرنحهي ح اوألهحهعدسيح حةوومحهعرسووهح  رحهوويكح و ح اخالةويح اطسوسوامح هوأحهويئئ

ح. داسعةح األجمحاأنجيح صفعحئ دنمح ميعحاااع رأاسس

 Apis mellifera armeniaca  اوألهح الو و :حح-3

همسوهح وسيح حه حعوالااحصوفع زحمحشععوامحنةوطاح و حأنوويجح األ ووامحالهسسشحهيلح اسالااح  ح و س

 . أا ح اوطعةوح حهوألمهح ااعئمح سيعاحاسصيراحرمع ح اوسأزةمي

 حح Apis mellifera cypria  اوألهح اقاعص :ح-4

 اسوالالتح اسوأوةاح ةةاهح اوألهح الةطيا ح حااوهحصسسعح األجمحمح حةسوقوحدرحهيلح اسالااحه ح صوه

 حاأنجوويح صووفعح ح وأعووطاح وساح ح إلةطياسووامح ح اوألووهح اقاعصوو حنةوومح ووو ح وو ح مووعح اسسووهم ح افاسووطس

ح . اةع عامح سيلحااوطعةو

 Apis mellifera yemenitica    اوألهح اسمو ح:حح ح-5

  ميرمح ةسسشح  حشعقحد عةقسيح ح اسأئ رح ح ايأ يلح حهةيئح حغعبحآعسيح  ح اسسأئةاح ح اسمن

  . اخالةيح اااوةا  اوألهحصسسعح ح سيلحااوطعةومح حهومحهعرسوهحهويكح  حصفيتحهي ح اوألهحوئةئام

 Apis mellifera syriaca  اوألهح اسأوي:حح -6
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 النقسويئمح ةأ وح وهحرع ز رح:ح اسسي  ح ح اسوي  مح اسسي  ح ألويوبحشوعاح ح اسووي  ح طسوعحعوجه

 هأحةةاهحدهح نح اوألوهح ااويرم  نح ايسبحهمسسنهيح نح امظجعح اخيو  محةأ وحهي ح اوألهح  حعأوةيح ح

دو اوهحرأةاواحشووةوح اةع عوامح سويلح  إلةطيا ح ح اقاعص حمح ح اوألهح اسأويحصسسعح األجومحاأنوهح صوفعم

 اع سيمحهأ وحثالثاحخطأرحريهواح ااأرح ا ح اثالاح ااوطعةوح حالحةجمعح ااع رأاسسح حااوهحنةمح  ح مع

  . ل وألاحاأنجيح صفع  اقيتح ااطوساح ل ا مح أ ج

 Apis mellifera palstincaح اوألهح افاسطسو : ح-7

 اوألووهح  حةسووم حنألووهح لو ضوو ح امقوعوواح اجووي ح اوألووهحدهمسوواحهيوةخسووامح حةسوقوووح نووهح وونحرووع ز

 ل ا حصفع زح ااوأرح  اميعيح حةةاهح اوألهح اسأويح  حدثسعح نح ايفيتح اسي امح اثالثاح اقيتح ااطوسا

ح.رألأ جحعأئ ز

  Standard race:  الساللة القياسية  -

هومسنح اسالااح اقسيعساحريرح اايهجيحنةسطاح  ح ضعح ااسضح ااع ح  حرو ةاح امأعمح ري وو ئحداسوعةح

 ح اسووعقاحد شووسيالهجيح مي وواحااع سوويح  اووأبح ااقووي ح  قي  وواحاال وويتح  ال ووع  ح الهمسووهحااوطعةوووح

اظوع جح ااسئسواح امسيدسواح  عووجالدجيح الهظجعحرجيح ال جيتح اايذراح الحرسوح وعةح ونح قووح امااواح هوألموهح 

حDrifting وونح اسسووهحقاسووهح وو ح وووع تح اجوووبح اووو حهقووهح سجوويح يوويئوح اع سوويح الةألووواحاوألاجوويحهأهوويرح

 غسعهيح نح ايفيتح اجسووةح هسواوعح اسوالالتح ااعنسأاسواح  الةطياسواح  اقأقيزةواحعوالالتحنمأذ سواح ااوهح

دحهعر ح  ح سظمحئ لح اسويامح هف وهحرسوضح اوو لح  وووح وجيح ن ةيهيح اخيصاح رسضح اسسأبح اقاسااحايا

 قيونوهحروسنح اسوالالتح اثالثواح(حةاوسنح1وقومح)هيةح اسوالالتح او حغسعهويحهاسويحاظع  جويح  سمويحةاو ح وو لح

ح عالااح اوألهح اميعو. اسيرقاح

ح قيوناحرسنحعالالتح اوألهح اقسيعساح اثالثاح عحعالااح اوألهح اميعو(:ح1 و لحوقمح)

 م
 الساللة

جة المقارنةو  

 النحل القوقـازى النحل الكرنيولى النحل اإليطالـــى النحل المصــرى

 األصل والمنشــأ 1

من ساللة النحل 

الفرعونى فى مصر 

 القديمة

منطقة ليجوريا فى 

 جبال األلب بإيطاليا

منطقة كرينوال فى 

 يوغسالفيا

جبال وسهول 

 القوقاز فى روسيا

 اإلنتشار حالياا  2

 – فى مصر فقط

وخاصة الخاليا 

 الطينية

أكثر السالالت 

انتشاراا فى العالم 

 وخاصة فى أمريكا

تلى النحل اإليطالى 

فى االنتشار  بالعالم 

وهى مشهورة فى 

أوروبا بصفة 

منطقة القوقاز 

وشرق أوروبا 

وبعض مناطق 

 االتحاد السوفيتى
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  خاصة

 

 أصفــــر اللون 3
أصفر  –أصفر 

 ذهبى

رمادى ) سنجابى( 

 فضى

رمادى ) سنجابى( 

 قاتم

 صفة الهدوء 4
الشغاالت شرسة 

 جداا 

الشغاالت هادئة 

وثابتة على 

األقراص عند 

 الفحص

هادئ جداا وثابت 

على األقراص عند 

 الفخص

 ) نحل السيدات(

الشغاالت وديعة 

ثابتة على األقراص 

عند الفحص بل هى 

أهدأ السالالت فى 

 العالم

ريدشديد الميل للتط الميل للتطريد 5  ال يميل للتطريد يميل للتطريد قليل الميل للتطريد 

 شديد الميل للسرقة ال يميل للسرقة السرقة 6
ال تظهر فيه صفة 

 الميل للسرقة

يميل للسرقة نوعا 

 ما

7 
جمع 

 البروبوليس

ال يميل لجمع 

 البروبوليس

يجمع البربوليس 

 بكثرة

قليل الميل لجمع 

 البروبوليس

يميل بشدة لجمع 

ليسالبروبو  

 قليل اإلنتاج إنتاج العسل 8
ينتج محصول وفير 

 من العسل الجيد

يجمع محصول 

وفير من العسل 

 الجيد

يجمع محصول 

 معقول من العسل

9 
إنتاج قطاعات 

 العسل الشمعية

ال يصلح النتاج 

عسل القطاعات 

الشمعية ولكنه جيد 

فى إنتاج العسل 

 السائل

 ) المفروز (

يصلح إلنتاج عسل 

لشمعيةالقطاعات ا  

أفضل السالالت 

إلنتاج عسل 

القطاعات الشمعية 

وذلك لنقاوة 

وبياض  األقراص 

 الشمعية

ال يصلح إلنتاج 

عسل القطاعات 

الشمعية ألن الغطاء 

الشمعى على العسل 

 يكون قائم اللون

10 
استهالك العسل 

 المخزون

غير اقتصادية فى 

استهالك العسل 

 المخزون

غير اقتصادية فى 

ل استهالك العس

 المخزون

استهالكها من 

العسل المخزون فى 

 فترات الجدب قليل

استهالكها من 

العسل المخزون 

 قليل

 تحمل البرودة 11

ال يتحمل البرودة 

ألنه ال يتجمع فى 

الشتاء للمحافظة 

 على درجة الحرارة

ال يتحمل الشتاء 

الطويل الشديد 

 البرودة

يتحمل البرودة 

ويقضى فترة 

الشتاء القارس 

 بنجاح

 يتحمل برد الشتاء

ة األمراضوممقا 12  

مقاوم  ألمراض 

 الحضنة

أصبح فى أمريكا 

مقاوم لمرض 

شديد التعرض 

لإلصابة بمرض 

قابل لإلصابة 

بالنوزيما ومقاوم 
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النوزيما والشلل  الحضنة األوروبى

 واألكارين

لمرض الحضنة 

 األوروبى

رض للتوهانيتع قليل التوهان كثير التوهـان قليل التوهان التوهان 13  
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 Honey bee colonyطائفة نحل العسل                                   

 ووح أل حري فاحنألهح اسسهحنجوهيحهواأرح نح ل ع ئح ااياساح  ل ع ئحغسعح ااياساحريإلضي احأا حغي زححح

حح ايدأوح– اةسيالتحح– اوألهح  ةهح يل ع ئح ااياساححه ح األةع تح ااي ااحدوح:ح اماااح

 اسووي ووحح ةواووأرحغووي زح اوألووهح وونح:ح اسسووهحمحح– اسعقوويتحح–د وويحغسووعح ااياسوواح جوو ح األ ووواحدوح:ح ااووسضح

  اأبح ااقي ح ةسم ح اخاسمح اماأرح وجميحرخانح اوألهح

 

Honey bee colony 

 

حح

Food                            Brood                                   Adults 

 

Honey                           Eggs                                     Queen 

Pollen                           Larvae                                   Drones 

Bee bread                         Pupae                                    Workers 

  

 

  Colony lifeحياة الطائفة :  

 

 سيةحري فاحنألهح اسسهحئ  ماح اسستح أعمساح ا ح اوقوسضح ونحري فواح اوألوهح اطوويرحح ااونح سويةحح

دعيرسعح  ح اعرسعح  ايسفح  دثعحقاوسالحاسووةحشوجأوح و ح اةوويزحمحح6ـحح4شسيالتحنألهح اسسهحهاأرحقيسعةح

 ةف وهحعةنح  ح دثعحقاسالح  ايدأوحشجحعوأ تح3  ح اموأعمحح(عوأ تح6)حح  سيةح اماااحهطألحاسوةحعوسن

ح.هسسسعح اماايتحدهحعووير

 ةأ وحهقسسمح ألوئحااأ  ايتحرسنح اةسيالتحدنفسجمحرياعغمح نحدرحدهحشسيااح نح قتح خعحةماوجيحح

ح رحهسمهحدهح ال ميلح.ح

   حري فواحنألوهح اسسوهحنجووحد او حهوظوسمحاامجومسويتح ال ومي سواح  اوو حةماوجويحدرحهووجحح و حدرح

دفيزهجيح خيصاح  ح اوألامح  حئو اح ع وةح ةجيح هجمسعح اسوي زحرامسويتحداسوعةحدثوويزححهاأرحئ  ماحرساب

 ل قيتح امويعااح هخنةوجيح و حهألوويجحأاسجويح و ح اظوع جح اسسوعح ويعوااح هويلح ايوفيتح مسونةح و حنألوهح
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مويحةاو ح اسسهح اسعر ح  ايوحنجحح  حهثاستحنفسهح  حد ن زحدثسعةح نح اسيامحهمووح ونح اموويريح اقطاسواح  س

حعأجحنووي لح  ع ئح اطي فا.

 Adults) أ ( الحشرات الكاملة : 

  Queenالملكــــة:  -1

ةأ وحراهحري فاح اااح   وةح قمحه حداحدهح اوألهحرجيح ه حدنث حخيااحدي ااح ل  يزح اوويعساساححححححححححح

جويحددثوعحروأالًح هوةهح نحرس اح خيوااح هو حدداوعح و ح األجومح ونح اةوسيااح دصوسعح ونح اويدعح ااونحرطو

 ةماونحهمسونح ااواحنألوهح اسسووهحححح.ح(ح2شواهحوقومح)ح ذ تحنجيةواح وراواح هظجوعحد وألوجويحدقيوعح ونح اواطن

رسع اح نح اةسيالتح  ايدأومح ج حد ع ح نح اةسيااح درألح نح ايدعح د وألوجيحدقيعحدثسع حرياوسوااح

 اةوسيالتح رسوابح ظجوعحح اويدأوح ااوجويح و ح األقسقواحدروألح ونحد وألوا سمجيح  قيعح نحد وألواححاطأل

رطوجيح اطأةهح ج حدشاهحرياورأوح نح اةسيالتح  ايدأوح.ح آاهح ااسعح اماوأةاح  او حةظجعحدنجيحهسوخواح قمح

ضوحغعةميهجيح نح اماايتح هاوأرحرساوسحشوااجيح و ح اةوسيالتح سولحهاوأرح سووواح  اوسووسنحئقسويح غسوعح

اةسياهح يرح اوسوسنحةاأرحقأوح  اس ح رياوويا ح اس ح رياويا ح ج حالهمأتحرسوح ااسعحرساسح األيلح  ح 

همأتحرسوح ااسعح  عداح اماايتحهظجعح يئةحرطسئواح  وهنسواحروياعغمح ونحدنوهح ذ حدويرحهوويكحضوع وةح جو ح

هوألعكحرسع احهمي يًح.ح  اماااح او حهمحز ي جيح ه وعح ااوسضحهأ ووح ويئةحروياقعبح ونح القوع صح امألوأةواح

اح وونح اةووسيالتح ايووسسعةح ااوويةنحاووأرح ي وواح أليروواحرمجمأ وو اوو حدصووسعح األ وووهح وو ح اخاسوواح هوو حه

حنجيح ةنةاأحأ ع ز هجي. جأنجيح ةفأليأنجيحرقع رح عوةسيوهمح ةاسقأنجيح ةسي ةأ

 ويحقع رح  اميزح ااسأاأ  حةووعأحنألهح اسسهح اانحظوهح ووسح امااواحغسوعح ألووئح وو ح اقوعرحح

ةوجيح ايادحعوميهيح)حيامح اةسيالتح او حهألتحو  آخعةنح  وقوحدرح اماااحهألحAristle اسيرعح ةعح ياسيامحح

ح امااهح(ح.ح اانحةاو حدنهحديرحغسعح وهدوح نح وسجيحلرح ووح ااويراح نح اماايتحدرايح اسجمح اوألهح لاح.ح

درح ادح اوألهحدنث ح ايادحعميهيح اااح درح اةسيالتحدة يحأنوياححButlerد انححا1609   حعواح

 إلنياح) اةوسيالت(ح هسطو ححعسهحدنهح  وقوحدرح ايدأوحهون  جح ايوح قعح ذدأوح  اخطهح ححdrones درح اـح

حرس يحةوو ح وهحذدأوح شسيالتح.

 ذاودحروةوعةححدوالحاامااواح  اةوسيااح  اويدعحد انح دوةي هحححSwammerdamحاح1737   ح ياح

اونحقويلحرجالزح رح اماااحه عح ااسضح احThorleyد ضححححا1745  اةسيااح  ايدعح   حعواح نح اماااح

دسووفحدرح امااوواح اسوويو زحةووومحهن   جوويحححJanschaدرح اوويدأوحهخيووبح ااووسضحرسوووح ضووساح.ح قوووح صووفحح

خيوجح اخاساح هياححد يحااطي فاح  اسأاحراسيحدصاحح سع  يح رح امااواحهوون  جح و ح اجوأ زح اطاويح ةواسجويح

  النوياح) اةوسيالت(حقويئوةح وةحذدأوح  حهويرعحثمحهأليهح ا ح  و ئح ووح األسيةح نح األسأ نويتح اموأةواح.ح

 ا ح ضعحقاسهح نح ااسضح ااوجيحغسعحقويئوةح او ح اوون  جح  و ح اسويئةحهاقو ح مووسواح ونح ضوعح ااوسضح
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داهحةسط حذدأوح  او حهاأرح ويئةح هووجهح اةسيالتحغسعح خيبحرياميحدرح اماااح أ أئةح.ح ااسضح ايوح

حإ ع رح. هاأرحغسعح وسيةاحرحمحقهح جميح هعر ح  حخالةيح اةسيالتد

   ح اموي ح امسوولحةاودح أعمحهعرساح األ اح  ح و ئحرسسطاح ااع ح  حةويةعح ةنةوحهووةجسيح و حح

ةيهح ا حد اللح  ح ويةأح  ووو يحهسومحح اظوع جحهسوومعح اوعرسواحرجوي ح امسووأوح اسويا ح وو حقوعبحنجيةواح

د حئةسوماعح.حهخواوفحرةووةحةأاسأح و حهاودحهوخفضحهووةجسيح هقفحهمي يحرسوح ووةحدعويرسعح ويئةح و حنوأ ماعح

 اسالالتح امخوافاح نحنألهح اسسهح  حهي ح اخيأصح  حد الح أعمحهعرساح األ واحه عح امااواح اخيوااح

حرس اح  ح اسأاحاموةحعووسنح.ح2000ـحح1500 وئح نح ااسضحةوع   حرسنح

. ةظجعححoxodecenoic acid-9 ايوةح نح األمضح اوهو حqueen substance   يئةح اماااح

فاساحااماااحهجويبح اةوسيالتح اسوئح ا  ايوحةوو حدعيعيح نححoxodecenoic-9  ألاح األمضح اوهو ححدرحو

-9ح ثاطوووواحح ووووعح وووويئةحدخووووعوحoxodecenoic-9 ااوووونح وووونح سووووي احقيووووسعلح ووووو حمحهوووويلح اموووويئةح

hydroxydecenoic acidح  اوويوحةوووو حدة وويح وونحغوووئح اسوواح وو ح امااوواحهموووعحهعرسوواح ااوويتحرأ عووطاحح.

يادحهموعحهطأوح اية جي رياويا حهموعحظجأوح اةسيالتح اأ ضساحاااسضح) ال جيتح اايذروا(ح.ح اةسيالتح د

ح ه حهوو ح  ح اسوئح افاساحااماااح دة يحةألومهح  ح  ن زحدخعوح نح سمجيح ثهح ااطنح.

هيلح اميئةح امثاطاحهياحح ووةعةح ا ح سمح اماااحهوقاجيح اةسيالتح اميي ااحااماااح ا حشوسيالتحح

 ريادحهياححذ تحقسماحااةسيالتح يالح حهموسجمح نحهعرساح اايتح هويلح اةوسيالتحهوقوهحهويلح امويئةححدخعو

 خعةنحد سينيحدثويزح اوسيةاح  و ح امقيرااح همووح اةوسيالتحرامسواحدي سواح وو حهظوهحدة ويح ثاطواح.ح  ووو يح

ح6د حح5سواح ااواح وةووةحخواللحهفقوح اطي فاح ااوجيح جهةحاجي ح قوح يوووحهويلح اموأ ئح ياةوسيالتحهاوودح و حهعر

حعي يتح  حهظجعح ال جيتح اايذرا.

 سلحةاسفح اوألهح   و حد حددثعح نحخالةيح اةسيالتح امألوأةاح ا حةعقاح نث حصسسعةحخالةيح اااحح

رأ وئح.ح   وةح نح اماايتح اويهجاحرجيلح اطعةقاحعوياحح اماااح اجوةوةحااطي فا   خعةنحعسومحهألطسمجمح

يالتح  حرأ عطاحدقواح اااح  او حعوياحح اااح اطي فاح.حخاللح وعةحهعرساح امااواح اجوةووةحأ يحرأ عطاح اةس

غسيبح يئةح اماااح امثاطاحهسمححامايةضح اةسيالتح رحهوطأوح أذ حعيوحشجعح  ةهح اوألهح و حهعرسواح ااواح

  ضوساح وةوةح يرح ايةضح وةوح نح اةسيالتح ايسسعةحهسومعح و ح اوطوأوح وو حهيواحح ظسفسويحشوسيالتح

اااووسضح حاووسسحراسسسوويح رحهفقوووح اطي فوواح امااوواح جووهةح هاووأرح  ووطعةحاوعرسوواح ااوواحغسعهوويحرجوويلح اطعةقوواح

 امفي ئاح ةومح  اللح اماايتحراسسسيحخاللح   وحد حددثعح نح اسماسيتح امسع قاح ثهح قوح اماايتح  اوطعةوح

هسسشح عح اماايتحرويهجيح  اوو حعووألهح  ال اللح هطعةوح اماايتح او حعسومح ياجيحرأ عطاحري فوجيح  او ح

 ألاجوومح  وووحدنجوومحةووجووأ حدقووهح وونحورووعحدمسوواح اموويئةح امثاطوواح اووو حهووججوويح امااوواح اسيئةوواح ريامثووهح امااوويتح

 امهخأذةح نحرأ  فحغسعح نئ ماحهوو حهقعةايحنفسح اامساح نح يئةح اماااح ثهح اماايتح امفيوأاهح هاوأرح
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وحهأرسووهيح  عووقع وهيح و حرسئوجويح اجوةووةح.حةاوو حهقعةاويحدرحهعرسواح يئةح اسسحئ  مويحهفيوهح مويحقعةوبحرسو

ح  اماااحعأ زح  ح القاح  اللح اماااح  عح واح و احهطعةوحةألواحرأ عطاحقااح يئةح اماااح) امثاطا(ح.

 ال اللحد ح اوطعةوحالحههه ح يئةح نحخالةيح اايتح اطأ وئح رياعغمح ونحدنوهححو اماايتح امعريةح و

درحرس ووجمح)ح  سينوويحرسمووهحذاوودح(ح  اسوويئةحهعروو حهوويلح امااوويتح وو حخالةوويح امااوويتح اووو حهاووو ححةجووبح اوهدووو

خيسييحرأ عطاح اةسيالتحاجي ح اسع ح الحةومحهسوةاجيح نحخالةويح اةوسيالتح.حه وعح امااواح ااوسضح ويئةح

مخيوبح ونح  حهيلح اخالةي.ح  ااسضحةقوع ح رح اةسيالتحهسوطسعح) هسمهحذادحد سينوي(ح رحهوقوهح ااوسضح ا

خالةيح اةسيالتحاخالةيح اماايتح.ح  ح اأقتح او حه عح اماااحرس اح و حخاسواح امااواح قومح  و حهويلح األياواح

هسم حغياايحخاساح اااح هيلح اخالةيحهظجعحرينوظياح ري وو لح  ح اطأ  فحخاللح ايسف.ح   أئحد حظجأوح

queen cell cupsعةوح  ح ال واللحامااووجمح و حدوح قوتح  ح اطي فاحالحةجبحدرحةجخيحدواسهح  وميلح اوطح

حخاللح امأعمح.

ةوولح او ح  ومويلحح4د حح3 اسسح نح ايأ بحدرحنفوع حدرح  أئحقاسهح ونحرسوأتح امااويتح وثالح

ح ال اللحددثعح نح اوطعةوح.

 قوح  وحدرح  أئحرسأتح اايتح ةسأااحالحةسو حدرح اطي فاحهووأوحهعرسواح ااواح وةووةح ح ذحهعدوتحح

ألطمح اماايتح او حرودتحهعرسوجيحد ح و ح او حهمحهعرسوجيح.حرسضح اطأ  فحهاودح  حهعرساح اطأ  فحاألياجيحعو

 اايتح ااوجيحالحهامهح اسماساحدرو ح هواعوحهيلح اسماساحاسوةحدعيرسعحد حشوجأوح الحهسووطسعحدرحهفجومح سوأةواح

ح ثهحهي ح اساأكح.

  Virgin Queenالملكـة العــذراء: 

 خاوأرحرألاوأبحاقوي حخاسوجويحرسطويزحشومس ححت ااح اومأحهسط ح اةوسيال اماااحديح وو يحهاأرحةعقاح

 رسوحهمياحهسيةوجيحهسنلح اسعقاحشعنقاحئ خهحخاسوجيحرألعةعحضسسفح نحغوئهيحثمحهقعحودعجيحلعفهح هوألألح

 اوو ح وويو زح دخسووع ح اوو حرووأوحدي ووهح  وووو يحهسوووسوحااخووع جح جوو حهقطووعحخوواللح عةووعح اةووعنقاح  اسطوويزح

أدجوويح ووو حهقطووعحدووهحرعةوويح أاجوويح هاووأرحقوويئوةح رحهووو عحااخاووفح اسطوويزح هن ووفح اةوومس حاخاسوجوويحرفا

حخيو اح نحخاسوجيح هن لحرقيةيهيحرسع احرأ عطاح اةسيالت.

  ووحخع  جيح ج حهسومووح او حنفسوجيح و ح اوسيةواح ونحخالةويح اوخونةنحااسسوهح هسوومعح و حهسيةواح

يالتحثومحةألسطأنجويح ةسوي نجيح ةفأليوأنجيحرقوع رحدةياح فو ح ااو ةواحالحةوواوهحأاسجويح اةوسح4د حح3نفسجيحخاللح

 عوةسيوهمح ةاسقأنجيح.ح رسوحعي يتحقاسااح نحخع  جيحهاودح  ح ااأللحاوألطمحغعةميهجيح افساسسنحد ح اقأةسنح

هم(ح.ح  اوو حدووهح وويلح فوو ح ياوواح ال وواللح يامااوواح  ووي ووح امااوويتح وو حخالةوويح) امااوويتح ااي اوواح لخووعو

ضح اأقوتحروو رح جيح) اماااح اقوةما(ح  الثوسنحةسسةأ ح سيح و حنفوسح اخاسواحاواس ايسسعةحالحههخيحرياجيح نحد
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وقيرهح اااح يو زح وعحدخوعوح هنجمويحةوقويهالرح وو حهقووهح   ووةح ووجمح.ح رسوع احد ح ووهخع حهقويلح.ح وو يح

حهجي مح اماااح اسيو زحدة يحدوحخالةيح ااساح ةسأااحهجوهيحخيصاح اخالةيح امساقاح.

ئقوي يحريوسأراحرسووحح10هموعحح: اأصفح اويا حامثهحهي ح اساأكحاحح1914 ياححححHuberحححد ط ح

خع جح اماااح ايسسعةح نحخاسوجيح وو يحهاودح  ح ااأللح نحخالةيح ااساح ساقاحمح جو حهووو عحرةع عواحنألوأح

جيحد لح   وةحهقيراجيح هسمهح وألاحصسسعة.ح هموحودعجيح هسألاجيحرفاأدجيح.ح اانحورميحالحهوجححراقيحاعغايه

لنجيحهوعكح اوجيةاح اموخف اح نح اخاساح هيهبحاوسمهح ا ح اوجيةاح اساسيح سلح  ح اوجيةاحهسمهح وألاحد ععح

.حرمجعئحدرحهيلح افوألاحدينتح  عساحرافيةاح ج حهوألألحاوو عحرطوجيحاوو خاجيح هو حهسموهح ووةح عدويتح و ح

هوووعكح اخاسوواح  اوألووهح اوويوحرقوو ح هجيهوويتح خوافوواح ووو حهوووجحح وو حضووعبحغعةميهجوويحرتاوواح ااسووعح اقيهاوواحثوومح

 سوساميحهمي يحرودح  حهأعسعح افوألاح او ح ماوجيح امااواح عوألبح اجثمويرحاامااواح امسوواحخيو وي.حخواللحهوي ح

 اأقوتحهووو عح امااواح اموويووعةحاخاسواح ااواحدخوعوح هسمووهح وعةحثينسواح وألواح  عووساح ااوجويحالحهووخهحرطوجوويح

 يو زح ااسواحاومحهاوموهحرسووح.حةأ ووحرسوضح ال ومويالتحدنجويح و ححهيلح اخاساح اثينساحهألوأوح قمالرحاو خاجيح

هيلح امع ااح نح اوطأوحالحهاجمح يو زح اماااحغ بحغعةموجيح ااوجيحالحهجعبح نحهالدجيح سلحدنهح وو يح

هفوححخاساح اماااحقاهحن ججيح ايشعةحةوونعح اوألوهحعويدوجيحأ ويح ويو زحد ح ااواح اويادحرمجوعئحهوعكح امااواح

اح اثينساحهأععح اةسيالتح افوألاح ةسألبح اسيو زح امأ أئةح سجيح.ح اماااح ايسسعةحهوو عحاخاساح اظي عةح اخاس

ح.ح ح اسجيح اوسبح نح امججأئح ال لحثياثاح ااوجيحهاأرحغسعحقيئوةح ا ح وألجيح ج حهسمهحرأهنح ةاو

ااسوواح صووفح وويحةألووواحأنووهحغسووعح قسقوو حدرح امااوويتحئ  موويحهجووي مح اخالةوويح امححHuberرووياعغمحدرحح

رمجعئحدرحهجوهمح.حودةتح اااح يو زحهاق ح ا حقماحخاساح اااح ساقاحامووةحددثوعح ونحعوي احروو رح ألي اواح

ااججأاح اسجيحد ح و حةاو ح اسجيح الهومياحرجيح.ح اانح ا حدهح يلحنفسحهيلح اماااح ي اتحدرحهخعقح وألاح

 ووجمحح4اودح.ح  و ح األويلحهي موتح  حدرع جحخالةيح ااساح قفأااح وةوةحرياووويرعح ااوجويح ةواتح و ح موهحذ

   وةحرسوح لخعوحرياقعبح نحقأ  وهمح نجألتح  حخعقح وأليتح  عساح سجمح.ح امحهألي لح ا حدوهح ويلح

ااسعحعيدوسجيحداجمحدينأ ح ي ووح    وةحدينتح  ح ع ااح وقو اح نح اوطأوح.ح رسوحدرحهسمهح اماااحثقأبح

الةويحرمألوأةيهجويح.حد سوياح ا وأليةيحد سينويحهجع وعح ونح سجمح وةح ع تح ياةسيالتح  ح اوجيةواحةألطموأرح اخ

خالةيهيحقطساح   وةحخيصاح وو يحهاأرحقعةااح نح او و ح.ح ااونح ووو يحهاوأرحغسوعحنيضوجاح ينجويحهون لح

حقطعحقطعح.ح

د سينيح وو يحةأ وح  ح اطي فهح وئح نح اماايتح اسي ووح ااي ااح ايسسعةحأ يح عةح ا ح اقعصحد حح

رأ عطاح اةسيالتحهسمهح اماااحصوأتح ويئح)صوفسع(ح دوهح   ووةحعوأجحهيوووحهويلح ألاأعاح  حخالةيهيح

 الصأ تح   وةحرسوح لخعوح ةقوع حدرحهي ح ايأتح ايوحهيووةح امااواح ال او حهوأحهألوووح هوعئح اسجويح

 اماااح اثينسواحروألوووح وو ح اوأحدرحرس وجمح ويحز لحرياخاسواح.ح رسوضح اسامويزح  وقووحدرح ايوأتحنويه ح ونح



25 
 

 سوطألاح و حقأ  ووح اجووي ح اوأحدرح امااواح اوو ح  وألوجويح ةواأداحهسووطسعح ايوفسعح  ياسويححقطساحصوسسعة

درح اماااحه سمحصووهيح ا ح اقعصحد حدوحشئحآخعحهقفح اسهح ووو يحهيوفعحح Simpson(1960)  و

 هي حةسمهحدسطحح ويدسحاايوأتح ذ حصوفعتح امااواح  ووو يحهقوفح او حقطسواحقطونحد حدوح ويئةحهموو ح

حوو حصأهيحضسسفيح. ايريريتح ج حه

 اماااح اسيو زح اجوةوةحد سينيحهاأرحداسعةح ثهح اماااح اأ ضساحاااوسضح ااونح جمجويحةقوهحرياووووجحح

 و حرسووحدةوياحقاساواحهاوأرحغيااويحدداوعحقاوسالح ونح اةوسيااح هوي حةجسوهح ونح ايوسبح او ح امعرو حدرحةجووهيح

ح.حوفيزهيحرسنح اةسيالتخيصاحدنجيح نح اسجهح خ

 Mating التـزاوج :

 اوويرحهوون  جح امااوويتح وويرح سظوومح ااووويبح ل   ووهحدووينأ حالحأرووياعغمح وونحدرح وعووطأحدوويرحةسوقوووحح

أذ حديرح ا ح اوألهحدرحةعر حرو رح ميعححRusden (1679)ةسوقو رح رح اوألهحةسمهحذادح.ح ثالح  حدويبح

ةاوأرح ونحح سولحاومحةوعوحد ووحهون  جحاوه(ح ذ ح  اونحذاود و حذاودح اأقوتح)دميحةأ  يح ا حذادحدهح ااويبح

رعةيح اعةحح ثهحهن  جح عاحريراسأرح)  ح العطأوة(ح او ح ماتح نح األييرح اويوحدويرح و ح يوعح و ح

حنفسح اأقتح.ح

درح اماااحهاقححرأ عطاحو  ألاحغعةااح غسعح عغأبح سجيحهوو ح Swammerdam (1737)   وقوح

 و اح اون  جحئ خهححReamur(1744)رأ عطاح ايدأوح وو يحةاأنأ ح ألاأعسنح  ح ايرحضسيح ح  وقوح

  وقووووحدرح اووويدأوحهخيوووبح ااوووسضح امأضوووأعح ووو ح اخالةووويح. دووويرحح Huish(1815) اخاسووواحرسومووويحح

(1771)Janscha هقعةاوويحد لحشووخ حةاوةووفحدرح امااوويتحهووون  جح ووعح اوويدأوحرسسووو ًح وونح اخاسوواحمحح

(1814)Huberحه وعحرس ويح مهحهجيوبحهظجعحدرح اون  جحامحةألواح  ح اخاساح درح امااواح ايوسسعةحالح

خيايح و حرسوح أ ا حةأ سنحرسوح اطسع رح نح اخاساح غياايحهسأئحرجنزح نح جيزح اجميعحاايدعحريوزح ونح

دسوفحظجوعح اوون  جحاةويهوح سويرح.حهسموهح امااواححMillette ح جااجيح.حرسووحذاودح اأقوتحرويوفحقوعرححنةوع

ةووأاحقاووهح مووهحرسووع رحح5ـح3 اسوويو زح  سينوويحرسووع رح عواةوويجحقعةووبح وونحخاسوجوويح وووو يحهاووأرح وو ح مووعح

 اون  جح.ح ةألواحدالح نحرسع رح اون  جح رسع رحقاهح اون  جح  ح ال قيتح او  ئاح نح اسوأاح ووو يحهطسوعح

ئقسقواحح3ح0ـح10 ايدأوحرألعةاح.حد سينيحهع عح اماااح امون  احرسوحئقي يحقاسااح اانح يئةحهمالحرسسوو حروسنح

ح د سينيحنيئو حدرألح نحذادح.

ةووأاحرسوووح اووون  جح رمجووعئح رحه ووعحح3محح2يحهاووودح امااوواح وو ح ضووعحرس ووجيحخوواللحدموويحهقووعوحعوويرقح

ح ااسضحةسوقوحدنجيحالحهون  جح عةحثينساح ةألومهحدنجيح  ح األقسقاحالحهوعكحخاسوجيح يح و ح ذ حد انح عحرعئح.
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تح اسمعح ايوح وولحهون  جح اماااحةسوموحدعيعيًح ا ح اجأح  اسالااح اانحةظجعحقاسوهح ونح اون   ويح

حهألواحقاهح اسأاح اسيئاحد حرسوح اسأاح اسيشعح.

   ووححBaton Rouge اااح  حراوةحح60 اون  جح  ضعح ااسضحاسوئححOertel (1940) ئواحح

ئقسقواحح20-ح5ئقسقواح رسوع رح اوون  جحةووع   ح ويحروسنحح30ـ2درحرسع رح عواةيجح اماايتحةوع   ح يحرسنح

ـحح2 تح دهح اطسع رحةألواح  ح وعةحرسوح اظجعحرسنح اسوي اح عح3 نيئو ح يحهطسعح اماااح اسيو زحددثعح نح

 نح اون   يتح وثتح  ح اسأاح اثي نح  اويععح  وئح اون   يتحديرح وسي ةسنح  حهيةنحح٪50ددثعح نحح4

دةوياحح3 اسأ سنح) اثي نح  اويعع(.ح اماااح اسيو زح ايسسعةحهمحوؤةوجيحل لح وعةح او حقمواح اخاسواح و ح موعح

ةأاح.ح  سظمح اماايتحخع تح  ح اسأاح اسيرعح.ح سظمح اماايتحرودتح  حح11همحوؤةوجيحرسوح دداعح اماايتح

حةأاح.ح8ـحح1دةياح نح اون  جح اانح امووحديرحرسنحح3 ضعح ااسضحرسوح

درح وأعمح وعةحرسع رح اوون  جح و ح رعةوهححBaton Rougeدة يح  ححRoberts(1944)   وحح

حأنسأح  وةح اطسع رح اطأةااحدينتحهع عح ا ح اقووةح اوساساحاايدأوح.ئقسقاح  حةح12ئقسقاح قـهح ا حح19ديرح

 شيهوحرعئحةةااح اوجمح ايوحاهحذةهح نحذدأوحهطسعحرخفاح وشيقاح ثهح اوسس حهويح هويكح ةألومهحح

 رحةطيوئح اماااح اسيو زح  اوو حةفووع حدنجويح و حذو هجويح.ح قووحقوعوح اسامويزحدنجومحعومسأحصوأتح ويئح و ح

حوحدنهحةألواح سهح اون  جح درح اماااحهجعبح نح ايدعح  ايوحةقعح سويح ا ح لو ح. اأقتح ايوحةسوق

خاللح قتح اون  جح اقيوسعح وو حةووخهح اسوي هح امووأوحااويدعحئ خوهح امجاوهح  اقووأ تح امنئ  واحح

اااسضح  ح النث ح ةموعح نح اخع جحثينساح نح جااجيحرأ عطاحغطيزح خير ح ايوحةوخااح ايدعح ايشعةحرسوح

ي هح ووأوحعو.حهسووقاهح امااواحي هح اموأوح ةمعح  ح اقويةح اموأةاحثمح ا حئ خوهح األأصوااح اموأةواحاامااوا اس

ااويتح  اةوسيالتحخواللحدي  حقاهح رحهاودح  ح ضعح ااسضحاوخيبحدهح ااوسضح اوو حه وساح و حخالةويح ام

ح. وةح سيهجي

  Eggs Layingوضـع البيـض  

التحهاووح هومي يحدداعحرجيحددثعح نحذوحقاهح داميحهألعدتحرمجعئحدرحهون  جح اماااحةاو حدرح اةسيح

 أقح لقع صح ج حهاأرح  ح عدنح صسفيتح نح جمأ اح نح اةسيالتح ايةنحةوسسع رحريعومع وح  اوألهح

 ايسسعح اماأرحامجمأ اح اأصسفيتحةسي رح اماااح ةفأليأرح سمجيحرقع رح عوةسيوهمح ةاسقأنجيح رجي ح

محدة يحةنةاوأح  ع ز هجويح  ااوسضح اسويقمح وجويح.ح  ووو يحه وعح ااوسضح جو حةألياأرح ا ح يئةح اماااح ه

هوألعكح ألح اقعصحرسنةماح  ضألاح.حه عحودعجيح  حئ خهحدهح سنحعو عوساحهوهه حأاسجويحافأليوجيح.ح وإذ ح

  وهجيح يضساح  ذ حدينتح ال ماح ج حهسألبحودعجيح هألو ح سمجيحااخافح هوخهحرطوجيح ا حئ خهح اخاسواح

سااحه وعحرس واح هوسوألبح هوألوعكح امااواحرسواأكح ةوأ   ح او ح اقوعصحري ثواح ونحخالةويح   حثأ ن حقا
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 يضساح  او حنظفوجيح اةسيالتح هاأرح سوةحاأضوعحرس واح.ح هو حغيااويح ويحهوألوعكح و ح هجيهويتح و ويئةح

رس واحح2000أاو حح1500ح هق  ح قتحرأةهح  ح أل ح اخالةويح  اوو ح سجويحعو وعح ااسض. ه وعح ونح

ال ا ح  اثينساح نح معهيح  عحهقواح معح امااواح ويرحنسوااح ضوعح ااوسضحهقوهح  وو ح نجويحةأ سيح  ح اسواح 

ةألومهحدرحه عحرس يحغسعح خيبحةسط حذدأوح ثهحهويلح امااويتح  ضوساح اويدأوحهخوفو حرسوع اح ذ حاومح

عوسنح  ح اسمعحرياعغمح نحدرحح4ـحح3هسواولح ااع ح ه ح نح سأبح اماايتحداسعةح اسنح يئةح وو يحهاأرح

حعوأ ت.ح7عوأ تح  و حح6ـحح5ةسوطسعح امسسةاحاموةح نحاسهحق

 وظيفة الملكة :

حه ح ضعح ااسضح هأحنأ يرح:

ةوو ح وهحأنياح وح اايتح)حأنياحخياا(ح شوسيالتح)حأنوياح قسمواححFertilizedح eggsرسضح خيبح-1

ح.د حغسعح اومااح ل  يزح اوويعاسا(

ذدوأوح ةونئ ئح سوولح ضوعحح امااواحاااوسضح و ح ةوو ح وهححUnfertilizedح eggsرسضحغسعح خيبح-2

رس اح  حددثعحةأ سيح خيصاح  ح اسي سنح ل لحح2000ح-1500 أعمح اوةيرح سلحةيهح  ح اموأعمحأا ح

عوأ تح اانح نوي جيح نح ااسضحةقهحرسوح اسوهح اثينسواحح5  اثين ح نح معهيح قوحةمووحرجيح اسمعحأا ح أ ا ح

ريالضووي احأاوو ح ظسفوواح امااوواح وو ح ضووعح ااووسضح ووإرح  ووأئح امااوواح ح.ححح اوويادحةجووبحهسسسعهوويحدووهحعووووسن

 Queen substanceرياطي فاحةسمهح ا حورمحد ع ئح اطي فاح  نوظياح اسمهحرجيحنوسجاح  ع زهيحاميئةح اماااح

 هأليهح اسجيح اةسيالتح وووح ال سووجيححح Oxodecenoic acid -9) ه ح ايوةح نح األمضح اوهو ححح

ااح  حاسقهح هووةعحهيةح اميئةحرسنح اةسيالتح  ح اطي فاح ريادحهةوسعحدوهح اةوسيالتحالوح نزح نح سمح اما

 hydroxy-9 هوو ح اوويوةح وونح)ححinhibitory scent  اموويئةح امينسوواحد ح امثاطوواحمححرأ ووأئح امااوواح

decenoic acid)حهموعحنمأح اويةضح اةوسيالتح وحهمووعحظجوأوح ال جويتح اايذرواح  ويئةح امااواح  امويئةحح)

 ااماااحآااحاسعح قأعاحهسوسماجيح  ح ضوعحححMandibular glandsنسهحهوو ح نح اسوئح افاساح امااساح امي

 ااسضح نحخالاجيح ه ح سوواحهسوسنحئقسيح غسعح اس ح رياويا ح ج حالهمأتحرسوح ااسعحرساسح األيلح  ح

حضوووح امااوويتح اةووسيالتح وويرح اوسوووسنحةاووأرحقووأوح  اسوو ح رياووويا حهمووأتحرسوووح ااسووعح الحهسوووسماجيحأال

 اموي ساح قمح ووحخع جح اسي ووح  ح قتح   ووح  سومح امااواحغسوعح جسوهحااقسوياحرهةواح ظوي فح خوعوح وو ح

  ضعح ااسضح.

 Parthenogenesisالتـوالد البكـرى :

رياعغمح نحدرح اون  جح اجوس ح قسقاح  ح سظمح لنأ عح إنهح سع  يحدنوهحغسوعح قسقو ح و ح اواسضحح

حسسهحهي ح اوأعح نح اوايثعحرو رحهن  جحرأ عطاحذدعح ةسم ح اوايثعح اااعوح.  خعحةةمهحذادحنألهح ا
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هطأوح اوايثعح اااعوح او ح اسموأاحاوسسح أليوأو ح و ح ووسح   ووح فو ح امونح رسوضح األةوع تحح

.ح  حرسضحنطيريتح ل و قح  افع شيتحهوو ح قمح النياحرسوميح  ح سظمحح نويجحدالح اجوسسن اقةعةاحةمانح

 ةةوومهحذاوودحنألووهح اسسووهحةسطوو ح ااووسضحغسووعح امخيووبح وويئةحذدووأوح قوومح ااوونححHymenopteraوهاوواح

ح عضسيحةسط حأنياح  ااسضح امخيبحامحةسعجحدرو ًحدنهحةوو حذدأوح.

نظعةووهح امةوجأوةح ونحنألوهح اسسوهح قووح قووع ح و حنألوهححPropoundedد اونححح1845  حعواحح

اةووسيالتح  امااوويت(حةووههأ ح وونحرووسضح اسسووهح رح اوويدأوحهوووو ح وونح ااووسضحغسووعح امخيووبحرسوموويح النووياح) 

ح خيبح.

ح يامااواحئ  مويحDzierzonهسوطسعح اماااحدرحه عحرسضح خيوبحد حغسوعح خيوبح دمويحد ضوححح

 خيووبح وو حخالةوويح اةووسيالتح  امااوويتح رووسضحغسووعح خيووبح وو حخالةوويح اوويدأوحذاوودح ووعححه ووعحرووسض

ح عوثويز تحنيئوةح.

نثو ح  اوو حدمويحودةوويحةماونحدرحدوحهوطأوح ا ح اي ح  حنألهح اسسهح ااس اح او حهسوقاهح سأ رح وأح

هياحح اااحد حشسيااح سومو حذادح ا حرعةقاحهسيةوجيح  ايدعحةوو ح نح ااسضح ايوحامحةسوقاهح سأ رح وأوح

ح.

 امساينساساح او حهسوطسعحرجيح امااواحدرحه وعحروسضح خيوبحد حغسوعح خيوبح وعهامحريا وع وةحح

ووأوح اويوحهسووقاااح النثو ح وووحهن   جويح ةاوأرح خون رح وووح األسأ رح امحهسشح ساااسسح اموأوح  ايوحةس

 ال وسيجحاهحالخييبحرس اح ديادح يحةسم ح  وخاح األسأ نويتح اموأةواح.حدوسسح األسأ نويتح اموأةواحدوسسح

دووع وحصووسسعحةسووم ح األأصووااح اموأةوواح هووأح ويووهحريامجاووهحرأ عووطاحقووويةحصووسسعةح  اوويوحةسوووخواح  الح

دمخعجحااألسأ رح اموأوح.ح  نزح نحقويةح األي هح اموأوحهةواهح  وخاحدموخهحااألسأ نيتح اموأةاح دخسع ح

 اطعئحااألسأ نيتح اموأةاحرأ عطاحهي ح اججيزحهاأرح اماااحقيئوةحأ يحدرحهألاسحد حهطعئح األسأ نيتح اموأةواح

او خهح امجاهح سلحةقيراأ حرس اح ووح ع وهيح  حرعةقجيحااخيوجح.ح   ووحد حددثوعح ونح األسأ نويتح اموأةواح

ح ااس احخاللح وألاح امساع رسهح) افوألاح ا سقاح نحد وحنجيةيتح ااس ا(.حةوخه

رياوجيوبحدرح امااواحهسووخواحدو اجويح ال ي سواحدون جح خاوبحاوقوسسححKoeniger (1970)دظجعحححححححححححح

و عحرس اح خيوااحد حغسوعح خيوااح سجويح.ح الحةسوعجحريا وامحعاسسنح اسو عساحثمحهألوئح ذ حدينتحقطعح 

ماااح جااجيح نح األسأ رح اموأوحاو عحرس احغسوعح خيوااحرسووح ضوسجيحرس واح خيوااح و حدسفحهخا ح ا

حخاساح اةسيااحراألظيتحقاسااح.

هطااووتحدمسوواح ألووو ئةح وونح اوسوووةهحخوواللح اخمسووسنحعووواح لخسووعةح سوولحهوومححDzierzon نظعةوواحح

هوي ح اسويح األيألح ا ح ساأ يتحهظجعحدنهح  حرسضح األيالتحةسط ح ااسضحغسعح امخيبحأنياح ةظجعح
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هسووطسعحدرححCaprbee اايتح ذدأوح.ح قوح  وحدرحرأ  فح نحح  سلحه عحشسيالتحححPunicbees  ح

حهسسشحرو رح اااحاسوةحشجأوحرسابحهيلح األيااح سلحهسوطسعح اةسيالتحدرحهموح اخاساحرةسيالتح وةوةح.

  Dronesالذكــــور:   -2

رياطي فاحر سهح ةع تح  ح ئيتحقاسااح ونح اويدأوحهوةهح ايدأوح نح ااسضحغسعح امخيبح ةأ وحححححححححححح

 سبح امأعمح نأعح اسالااح  يااح اطي فاح قوحةوسواح  أئهيحرياطي فاح  حرسضحد قيتح اسواح  ايدعحدداعح

د ع ئح اطي فاح  ح األجمح اانحرطووهحقيوسعةح ذ تحنجيةواح عة واح اسجويحشوعةمح ونح انغوبحد ح اةوسسع تحح

مح  ظسفاح ايدأوحه حهاقسحح اماايتح اسي ووحخيوجح اخاساح قومح(حح2وقمحشاهح)ح هسط حد وألوهحدهح ااطنح

 الحهقأاحرهةاحد ميلحدخوعوحئ خوهحد حخويوجح اخاسواح)ح ةسوقووحدنجويحهةويوكح و حهو ئواح األ وواح وووحهأ عهويح

رياطي فاحدأظسفاح عضساح(حدميحدنجيحغسعح ن ئةحرتااحاسعح هعدسبح سمجيحغسوعح جسوهحلةواح ظوي فحدخوعوح

 اماايتح.حح الحةجمعح اطسياح نح لزهيوح اسسحاهحعااح اأبحاقي ح الحأ ع زحشمعحد حغووئحأنوويجحح و حهاقسح

 اع  ألاح  سع جحدرح اويدعحاوسسحاوهح موهح و ح اخاسواح  ظسفوواح اأ سووةحهو ح ااألولح ونح امااواح ايوياألاح

حح.اان  جحخيوجح اخاساح ةخسعح سيههحرون   هح سجي

ايدأوح  حد  خعح اعرسعح د   هح ايسفح ةاو حدرح ووئح اويدأوح هاودح اطأ  فح اطاسسساح  حهعرساح ح

 اووو حهعروو حةسوموووح اوو ح جوومح اطي فوواح  اسووالااح  ياوواح لقووع صح.ح وووو يحهيوواحح القووع صحرجوويحضووعوح

 ياةسيالتحغياايحهيواألجيحراوويزحخالةويحذدوأوح هاوو ح امااواح سووسوةحاأضوعح ااوسضح سجويح.حرسوضح اطأ  وفح

ح)شواهحوقومحتسويئةح ووةح ئويتح  ح ةوع ذو ةح امأعمح اانحةاوأرح و ح احهألوأوح ا حآالجح نح ايدأوح  

ح.(2

  سلحدرحدهح اااحهون  جح عح وئحقاسهح نح ايدأوح مثهحهي ح اسوئح اااسعح نح ايدأوحقووحةاوأرحالحح

 ي وةح وهح اانحرسابحدرح اوون  جحةألوواح و ح اجوأ زح اطاويح سألوموهحدرحةاوأرحهوي ح اسووئح اااسوعحضوع ووح

ح.  جح اماااح و أ جيح  حآ يرحاطي فوجيحا ميرحنجي حهن

  عحنجيةاح ايسفح وو يحةوووح اع سيحهموعح اةسيالتح امعؤ عاحرماااح اقألامح ايدأوح نح اوسيةاحح

 اوو ح اسسووهح امخوونرح ووو حدنجوويحهجع ووعهمح ووي سسنح هوووعدجمح ووو ح امووأتحخوويوجح اخاسوواح د سينوويحهووو عح

ح اخةاساح سميحةسم حرميرألاح ايدأو.ح اةسيالتحةعقيتح ايدأوح نح اخالةيحاخيوجح اخاسا

 رووياعغمحدرح اةووسيالتحهوألمووهح اوويدأوح  ووو حهسوويةجمح وو ح ياوواح ووواح  ووأئح ااوواحد ح  ووأئح ااوواحح

 يو زحامحةومحز   جيح هعر ح ايدأوح  سينيح نحرسضحغسعح خيبح  حخالةيح اةسيالتحأ يحرأ عطاح اايتح

بحقااحهسيةوجيح  ح اججاح ا سقاح او حهعر ح سجويحد حشسيالتح ثهحهيلح ايدأوحهاأرحصسسعةح و ح  وميلحرسا

ح  ا حدهح يلح جمحةاأنأرحقيئوةنح ا حأنويجح سأ نيتح وأةاح ساح قيئوةنح ا حهاقسحح اماايتح.
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ح

ح

  Workersالشغاالت:  -3

 اةسيالتحدنياح قسماحغسعح اومااح ل  يزح اوويعاساح اانح اية جيحةمانح رحهوةمحهألتحظع جححححححححححح

 عحرس يحةوو ح وهحذدأوح قمح هوةهح اةسيااح نحرس اح خيوااح هو حدصوسعحد وع ئح اطي فواح و حخيصاح ه

حياا األجمح   وألوجيحهسط ح اجسمح نجيةاحرطوجيح ورااح هألوأوح اطي فاح اقأةاح ا حخمسسنح  حعوسنح افحشس

ح.(2ح)شاهحوقم

 امال ظواحهعدسوبح سومجيحح–اح  سمح اةسيااح جسهحهمي يًحااقسياحرجمسعح ظي فح اطي فواحئ خوهح خويوجح اخاسو

حنجوحدنجيحهألوأوح ا ح:

د ن زح محقيوضاحال قاحاقع ح امودح  األيألح ا ح اأبح ااقي حثمحرألنحهيلح األاأبحمح ديادحاسويحح-د

ح اع سيح  امألياسهح اساعةاح.

ح.غوئح اسي زح اماا ح:ح او حهقأاحري ع زح اسي زح اماا حاوسيةاح اماايتح  اسعقيتحح–بح

حهح  ح األأصااح:حاوقهح اع سيح  اميز. سوةح اسسح–جح

 ونح اوي سواح ااطوسواحدوحح6محح5محح4محح3غوئح اةمعح:ح ه حدورعحدز  جح أ أئةح ا ح األاقيتح ااطوسواحح–ئح

 لعوعنيتح ذادحإل ع زح اةمعح االزاحااويزح لقع صح هسطساح اسسهمح هسطساح األ واحرسووحخاطوهحرألاوأبح

ح ااقي .

ح  ح اوسعجح ا حد ع ئح اطي فاح ديادحهألوةوح ييئوح اع سيحروقا.حغوةح اع  ألاح:ح دهمسوجيح-هـح

حآااح ااسعح غوئح اسمحرججيزح ااسعح  او حهسوسمهح  ح او يعح نح اطي فاح.ح– ح

حعاو ح اأبح ااقي ح:حاألمهح اأبح ااقي ح  ااع رأاسسح هميح أ أئهيرحريلو هح اخافساح.ح–زح

حهحالعقيرحدعه ح اأبح ااقي ح. امجميزح امأ أئحرياع هح اأعط ح ةسوسمح– ح

هي حريإلضي احأا ح شوع كح اةسيااح عحدهح نح امااواح  اويدأوح و ح  وأئحقوع رح العوةوسيوح  اوو حهألووأوح

 ا حد  يزح سساح  عسااحااوفيهممح  ل وألاح اقأةاحااطسع رح ااوجأةاح حهعدسنح اع سيح  اسسوأرح امعداواح

ةوسيوحريلو وهح ل ي سواح..ح أاو حغسوعحذاودح ونح ل جونةح اقأةاح  رييوحمح   أئح جيزحةوظفحقعرح العو

(حةاوسنح ظسفواح2  ل  يزح او حهسي وح اةسيااحااقسياحرجمسعح ظي فجيحئ خهح خيوجح اخاساحح  اجو لحوقومح)

ح اةسيااح سبح معهيح ئو احنمأهيح افسسأاأ ساح  ي اح اطي فا.ح

ح(حةأضحح قيوناحرسنحد ع ئح اطي فاح اثالثا.3  اجو لحوقمح)
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ح(حةاسنح ظسفاح اةسيالتح سبح معهيح ئو احنمأهيح افسسأاأ  2 و لحوقمح)

 الوظيفــة العمر باأليام

يوم 3 – 1  تنظيف العيون السداسية وتدفئة الحضنة 

يوم 6  – 3  
أياام  3تغذية يرقات الشغاالت والذكور التى عمرها أكبر من 

 على خبز النحل المخزن فى العيون السداسية 

يوم 12  – 6  

تنمااو الغاادد البلعوميااة التااى تفاارز الغااذاء الملكااى فتغااذى بااه 

الملكااة ويرقاتهااا طااول عمرهااا ويرقااات الشااغاالت والااذكور 

 أيام 3-1التى عمرها من 

يوم 18 – 12  

تنمااو غاادد الشاامع وتفاارز الشاامع الااذى تبنااى بااه العيااون   

السداسية واألقراص الشمعية  كما تستقبل الرحياق وحباوب 

 شغاالت السارحة وتخزنها فى العيون السداسيةاللقاح من ال

يوم 20- 18  

تقااوم بتنظيااف الخليااة والحراسااةأل وهااذه األعمااال السااابقة 

 20-1جميعها تقوم بها الشغاالت داخل الخلية)اى من عمار 

 يوم(

يوم 21-45  
تقااوم الشااغاالت بأعمااال خااارج الخليااة مثاال جمااع الرحيااق 

 والماء وحبوب اللقاح والبروبوليس

ح
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ح اوأ   ح امأو أاأ ساح ح افسسأاأ ساحري فاحنألهح اسسهح  حد ع ئ(ح قيوناحرسنح3و لحوقمح) 

 الذكر الشغالة الملكة وجه المقارنة م

عقلة 12 قرن االستشعار       1 عقلة 12  عقلة 13   

2 

العيون المركبة      

)الشكل والحجم 

 وعدد العديسات(

أصغر فى الحجم من 

قى عيون الشغالة وال تتال

فى قمة الرأس ومتوسط 

 3900عدد العديسات 

 عديسة فى المتوسط

تلى عيون الذكر فى الحجم 

وال تتصل ببعضها فى قمة 

الرأس ومتوسط عدد 

عديسة  6200العديسات 

 فى المتوسط

كبيرة الحجم 

متالصقة فى قمة 

الرأس وعدد 

 13000العديسات 

 عديسة فى المتوسط 

3 

أجزاء الفم ) مدى 

ها اكتمال تكوين

وصالحيتها لجمع 

 الغذاء(

قارضة العقة والخرطوم 

قصير جداا وغير صالحة 

 لجمع الغذاء 

قارضة العقة وخرطومها 

طويل وصالحة لجمع 

 الغذاء

قارضة العقة 

وخرطومها قصير 

وغير صالحة لجمع 

 الغذاء 

الغدديوجد زوج من  موجودة ولكن ضامرة غدد الغذاء الملكى 4  غير موجودة 

5 

يوجد أربعة أزواج من  ال توجد غدد شمع غدد الشمع

غدد الشمع على استرنات 

،  4،  3الحلقات البطنية 

5 ،6  

 ال توجد غدد شمع

6 

توجد غدة الرائحة بين  ال توجد غدة رائحة غدة الرائحة

7،  6الترجتين     

 ال توجد غدة رائحة

 ال توجد معدة عسل توجد معدة عسل  ال توجد معدة عسل  معدة العسل 7

8 

توجد آلة لسع  ذات  آلة اللسع 

تسنين دقيق وغير 

تستعملها فى قتل عكسى 

لكات المنافسة لها الم

 خاللها ووضع البيض من

لسع الوالتموت بعد   

توجد آلة لسع ذات تسنين 

قوى وعكسى وتستعملها 

فى الدفاع عن الطائفة 

 وتموت بعد اللسع

 ال توجد آلة لسع

ة حبوب لقاحال توجد سل سلة حبوب اللقاح 9  ال توجد  توجد فى األرجل الخلفية 

10 

جهاز تنظيف قرن 

 االستشعار

يوجد منظف قرن 

استشعار بالزوج االمامى 

 من االرجل

يوجد منظف قرن 

االستشعار بالزوج األمامى 

 من األرجل

يوجد منظف قرن 

استشعار بالزوج 

 االمامى من االرجل

11 

رجل يوجد فى ساق ال ال يوجد مهماز المهماز

 الوسطى

 ال يوجد مهماز
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 أسباب ) منشأ ( اختالف أفراد الطائفة الثالثة :

 الشغالة ( الى ثالثة اسباب هى:  -الذكر  -يرجع اختالف افراد الطائفة الثالثة )الملكة

نووأعح ااووسضح:حه ووعح امااوواحنووأ سنح وونح ااووسضحرووسضح خيووبحةوووو ح ااوويتح شووسيالتح رووسضحغسووعحح-1 

ح خيبحةوو حذدأو.ح

أعح اسي زح:ح اسعقيتح اويهجاح نحرسضح خيبحأذ حهسيتحرألح معهيح ا حغي زح ااو حهووو ح ااويتمحنح-2

 أذ حهسيتحثالثاحدةياح او حغوي زح ااو ح ةوأ سنح او حخاونح اوألوهح)ح سوهحقح اوأبحاقوي (حهووو حشوسيالتمح

 اوألوهحح  اسعقيتح اويهجاح نحرسضحغسعح خيبح هسيتحثالثاحدةياح ا حغي زح ااو ح ثالثواحدةوياح او حخاون

حهوو حذدأو.

 سنحح  ح ااأصاح امعرساحةسط حح25نأعح اسسأرح اسو عساح:حأذ ح ضعح ااسضح  ح سأرحعو عساحضسقاحح-3

 سنح و ح ااأصواح امعرسواحةسطو حذدوأوح  ذ ح ضوعح و حح16شسيالتح  ذ ح ضعح  ح سأرحعو عساح  عساح

حح. ايئئحرسأتح ااساحةسط ح اايت

  Life cycle of honey bee colony طائفة نحل العسل  دورة حياة أفرادح

ح

 ويو زحح–ةعقاحح– صهحئ وةح سيةح  ع ئح اطي فاح) اماااح  اةسيااح  ايدع(ح   وح  ح وةيرهح)رس اح

ح21ةأاح  اةوسيااحح15عةحدي اا(ح اانحدهح وجيحهسوسعقح  قيتح خوافاحمح و وةح سيةح اماااحهسوسعقحة ح–

حرياوفيسه.حجو لح اويا حةاسنحذاداةأاح  ح24ةأاح  ايدعح

ح  ع ئحري فاحنألهح اسسهح اثالثاحح(حةأضححئ وةح سية4 و لحوقمح)

ألطوارا  الذكر الشغالة الملكة 

 3 3 3 احتضان البيض

 6 5 5 الطور اليرقى

 3 2 1 طور ماقبل العذراء

 4 3 2 غزل الشرنقة

 1 1 1 التحول الى عذراء

 7 7 3 طور العذراء

 مدة دورة الحياة)من وضع البيضة

الحشرة الكاملة( حتى  
يوم 15 يوم 21  يوم 24   
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 مدة حياة الحشرة الكاملة:

عووأ تح ااونحح8-4ةخوافحرألح وةح سيةح ال ع ئح اثالثاحمح ألسيةح امااواحهطوألحاسووةحعووأ تح) ونح

عوأ تح(حه عحخالاجيح اسأن حرس واح ااوجويحهاوأرح دثوعحقوووةح او ح ضوعح ااوسضح و ح اسووهححح3 اموأعمح

رس واحةأ سويحاويادحةجوبح او ح اوألويلحح2000-1500ساح نح معهيح سلحه وعح ويةقعبح ونح ال ا ح  اثين

هسسسعح اايههحدهحعووسنح  ايدأوحهسوسشحامووةحشوجعةنح  ح دثوعحقاوسالح قووحهيوهح او حعوواحشوجأوح و حرسوضح

 عيرسعح و ح أعومح اوةويرح) اعرسوعح  ايوسف(ح  دثوعحقاوسالحح6-4 ال سيرح  سيةح اةسيالتحهاأرحقيسعةح نح

حشجأوح(ح  ح وعةحقااح  ح واح اوةيرح)ح  ح اةويز(ح.ح3جأوح)اسوةحش

ح

   Food storageتخزين الطعام :    

 امأ ئح اسي  ساح امخنناح قمحرأ عطاحنألهح اسسهحه ح اسسهح  اأبح ااقي حمحةججنح اسسهحرأ عطاح

فألح  اخأخحخيوجح لزهيوح  حرسضحدنأ عح اوايتح ثهح اح ن اةسيالتح نح اع سيح امجمأعح نح لزهيوح

(حد حرأ عوطاحزةح ونحرسوضح اوايهويتح) يوسعح اواويت هخوامحد سينيحرياوو ةح اسساساح) اسي هح اساعو(ح امفع

حح. امنح رسضحريح اوايهيتح لخعو

 اوألأةووهح اع سوويح اوو ح سووهحةةوومهحهألأةووهح ن وو حد حداوو حلوحعوواع زح وو ح اع سوويح اوو حد وون زحح

 و حح٪65ح-ح60ووأزح هقاسوهحنسوااح امألووأوح اموي  ح ونح سي ةاح نح اسواعةيتح ال يئةواح اجاأدوأزح  افعد

 اوييحهووجوهح اسووئحح(invertase) هألأةهح اساع زحةاأرحرأ عطاح ننةمح النفعهسنح٪22ح-17 اموأعمح ا ح

 ااسيرساحاةوسيالتح اوألوهح ة ويجح او ح اع سويح و ح سووةح اسسوهح ةاوودح و ح سووةح اسسوهحدثوويزح وأئةح اوألوهح

ألهح األيضنح  ح اخاساح ةامهح  ح سوأرحقوعصح اسسوهح  اويوحةخونرح سوهح ةسومعح وو يحةجخيحرأ عطاح او

دخسع ح.ح سأرح اوخنةنحهيلحهقفاجيح اةسيالتحرهغطساحشمسساح ووو يحةو و ح سجويح اسسوهح)دوح ووو يحهقوهح سوهح

(حهاخسعح اميزح انةيئةح نح اع سويحةوومحرأ عوطاح اوألوهح األيضونح اويوح٪22حح-17 نحنسااح امألوأوح امي  ح

 وهحاجأ زح اخاساح نحرعةيح قوأجح اةوسيالتح وأقح اسسوأرح اسو عوساح  اع ع واحري وألوجويحةسع حقطع تح

 ةومح ة يحهاخسعح نزحداسعح نح اميزح امأ أئح  ح اع سيح ووحهسواسمح اوألوهح اسويو حااع سويح ذاودح سولح

 ووةححهخعجح اةسيااح اسيو احقطعةح نح اع سيحخاللحخعرأ جيحثمحهسوسسوهيح عةحثينساح هاعوحهيةح اسماسوا

ح ع تحقاهحهساسمحقطعةح اع سيح هي حةاخعح نزحداسعح نح اميزح امأ أئح  ح اع سي.

ح

 ةخوونرح اسسووهح وو ح سووأرح اوويدأوح  اةووسيالتح وو ح ياوواح اوألووهح امعروو ح وو ح اخالةووي اانحهألووتحح

 اظووع جح اطاسسسوواح وو ح اطأ  ووفح ااعةوواح وو ح نفوويقح الشووجيوح ووثالحةقوويلح نووهحةخوونرحدعيعوويح وو ح لقووع صح

أرحذدأوحهمي يحريااي هح  نحني ساحدخعوحهخنرح اأبح ااقي حئ  ميح  ح سأرح اةسيالتح.ح ثهح امألوأةاح س

هيلح اسسأرحالحهمو حهمي ويحرألاوأبح ااقوي ح هقفوهح قومح ووو يحةسطو ح اوألوهح اوأبح ااقوي حرطاقواح ونح اسسوهح
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ثوعح هاوأرحذ تحقسموهح  اأبح ااقي ح امخنناحرجيلح اطعةقاحةقيلحدنجيحهألوفظحرقسموجيح اسي  سواحامووةح وياحد حدد

خيصاحااوألهح  حآخعح اةويزحد حد   هح اعرسعح وو يحةاودحهعرساح األ واح ةاأرح اسوي زح اجوةووح اطويزجحغسوعح

 وي ح.حنفسح اسسأرحةمانح رحهسوخواح  حد قويتح خوافواحاوخونةنح اسوي زح  او حدوهح ويلح وياسسأرح اوو ح و ح

األ ووهحخواللح أعومح اوةويرح.حهوي ح اجونزح ونح اأعمحد ح اقعةاواح ونحقويعح اقوعصحهسووخواحدعيعويحاوعرسواح 

 اسشحغياايح يحةسم ح شح األ وهح ةاأرحئ  عوح  ح اةاهحهقعةايح ةةومهح يئةح ا ح سي يتح صاساح نح

 اسسووأرح امألوأةوواح اوو ح  وووهح وو ح عدوونح اقووعصح  ووشح األ وووهحةألوووأوح سظوومح األ وووهحهقعةاوويح.ح هاوودح

حاأل واح. لقع صح او ح  حدهح ينبحهاأرح سجيحدمساح قهح نح 

ح

رأصاحهألوأوح ا ح اوأبحاقوي ح خننواح وأقح  او حح2د حح1 ةأ وح يئةح ن اح نح اسسأرحرسساح

 أ نبح اسسأرح امألوأةاح ا ح األ وهح  حدهحقعصح سوي اح اسسوأرحرجويح اسسوهحهقوعحخويوجح اوأبح ااقوي ح

دعيعويحح ايشعةحغياايحهنةوح ا ح وأ جح اقوعصح.حهويلح اسسوأرح امخننواحرجويح اسسوهحرسوضح اوظوعح ونحدأنجوي

 سأرحذدأوحد حشسيالتحهاأرحغيااويح وسمقواحرأ عوطاح اوألوهح اويادحهنةووح جمجويح.حدوالح ونح سوأرحهخونةنح

 اسسهح  اأبح ااقي حهاأرح ويئةحروأ علح و ح  والح لودويرح  حددوويجح اقوعصحهوي ح الهجويلح اطاسسو حاوألوهح

انح اوألياسنح نح األيألح اسسهح  حهخنةنح اسسهح أقح اسسأرح امألوأةاح ا ح األ وهح  اأبح ااقي حقوحهم

 او ح لقووع صح امألوأةوواح اوو ح اسسووهح قومح اووسسح األ ووواح ااوونحروقسووسمح اسوشح اوو حد وون زح وةوووةح  قسوواح.ح

   و  حدرح اوألهحةمسوهحاوخونةنح اسسوهح و ح لقوع صح اساسويح وأقحدقوع صح األ وواح ذاودحرأ عوطاح ضوعح

 اويدأوح ونح اموع وح مويحةجسوهح ي نح اايتح وأقحصووو قح اوعرسواحةجسوهح اةوسيالتحهموعح همووعح امااواح 

 اةسيالتحهاأرح سهح و ح لئ  وح اساسويح الحةأضوعح سجويحروسضح اجوي حالحهعرو ح سجويح  وواح و ح لقوع صح

ح امأ أئةح  حصويئةيح اسسهح هاأرحدقع صح األ وهح  ااسضح  ح او وح اسفا ح)صوو قح اوعرسا(ح.

ح

 The Nest of honey beesعش نحل العسل 

 ونح   ووحد حددثوعح ونحقوعصح موأئوحةألووأوح او حخالةويحعو عوساح و حح وشحنألوهح اسسوهحةواوأرح

ح.حApis florea سظمجيح هيلح اخالةيحذ تح جمسنح خوافسنحد حثالثاحد جياح خوافاحدميح  ح اوأعحح

ةعقيتح ايدأوح  اةسيالتحهعر ح  حخالةيح اقعصح هسم ح  حهيلح األيااحخالةويح اخ واح ةخونرح ح

  وو يحةاأرح اقعصح وةوح جأحةألووأوحهمي ويحشومعحةفوعزح ونحغووئح او حرجأ وهيح اأبح ااقي ح  اسسهح.ح

 اسووطحح ااطووو حامسظوومح اةووسيالتح.  وووو يحهووعوح اسعقوويتحذ تح ل موويوح امخوافوواح وو حخالةوويح األ ووواح ووإرح

 اقعصح  حهيلح األيااحةألوأوح ا ح  و ئح وسسعةح نح اةع نيح دة يح  ع ز تح اسعقيتح شمعح اقعصحداهح

حقي ح  طياحشع نيح  امأ ئح لخعوح ةياححغي يح ةسعجح نحاأنهحدنهحقوةمح.ةياحح اأاحرألاأبحا
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ةاو ح شح نحح(Apis florae)مح اوألهح ايسسعحح(Apis dorsata) دالح اوأ سنح اوألهح اسمالقحح

 او ح اسوطحح اسوفا حافوع عح لشوجيوححA. dorsataقوعصح فوعئح و حضوأزح اوجويوح.حةأ ووحخالةويحقوعصح

دقوو احح6اقاح زنيوقح اماين ح ةمانح رحةيهحرألح اقعصح  حهيلح األياواح او ح ل قساح  ا ح ايخأوح امس

دقو اح.ح خالةويح اويدأوح  اةوسيالتح اااسوعةحاسسوتح قومح وةويرجاح و ح اةواهح ااونحدة ويحاسسوتحح3  ع ح

ح وةيرجاح  ح األجمح.ح اةسيااح ااي ااحاجي ح اوأعحهقعةايح  ح جمح اااح اسالااح الةطياساح نح اوألهح اسعر ح.

  شحنألهح اسسهح ايسسعحةاأرحصوسسعحالحةنةووح ونح جومحقا واح اسووح.ح ةوساويحرياسوطحح اسوفا حح

رفع عح لشجيوح ايسسعةحةألوأوح اقعصح ا حخالةويحصوسسعةحذ تحثالثوهحد جوياحدصوسعح اخالةويحهاودح اوو ح

او ح  حقمواحةعر ح سجيح اةسيالتحةاسجيح  ح اااعحهادح او حةعر ح سجيح ايدأوح دداعهيح جميحهادح امجمأ اح 

 اقعصح هخنرح سجيح اأبح ااقي ح  اسسهح.ح هيلح اخالةيحرياوسااحاخالةيح ايدأوح  اةسيالتحد مويح هجسوهح

 اقعصحةاعزح ا حدالح اجيناسنحخيو سيح نح اقماح اي ح جأحةةواهح يوطااحصوسسعةحهوعوح اسجويح اةوسيالتح

ح اسالقاحاوعشوح اةسيالتح لخعوح نح يووح اسي زح ايوح  وههح.

 .A) نألوهح اسسوهح اسعرو حح(Apis cerana)  حنألهح اسسهح لخعةسنحنألهح اسسوهح اةوعق ح نأح

millifera)يئةح ويحةاوسجويح و حظوالاحهجوي ةفح لشوجيوحد ح وألويتح األوأ  محد ح النفويقح امةويرجاح  اسوشحح 

ةواأرح نح وئح نح القع صح اموأ زةاح اسمأئةاح دهحقوعصح و حنألوهح اسسوهح اسعرو حةوفيوهح ونح لخوعح

رأصوواح ااوونحدقووع صحنألووهح اسسووهح اةووعق ح دثووعحهقيوروويحنأ وويح وويح ةوةوواهح القووع صح وو حح1/16ي احرمسوو

 ألسطجيح اخيو  حرةاهح اوفيح اماو ح سهح اسشحد يح ذ حديرح اوفيحداسعح وو ح اوسسحرجويح ي واحدرحهسموهحذاودح

ح)د حهم ل(ح ةاأرحشااهحرس  حهمي يح ةاوييح نحرعةيح األي اح اساسيحرسطحح اوفيح.

راسساح اوألهح اةعق ح  اسعر ح  حرويزحدقع صح وةوةحااسشح  ح اظالاح جأحةمانحدرحةاقو حح هسابح

  ح اخالةيح اخةاساحد ح يحشيرججيح.حد يح اوألهح اسمالقح  اوألهح ايسسعحرسابحدنجويحهاوو حقعصوجيح د ةيشوجيح

ةماونح عووسالاجيحح  ح اجأ زح اطايح ج حالحةمانح رحهسسشحروجي ح و ح ثوهحهويلح اخالةويح اخةواساح رياوويا حال

رأ عطاح النسيرح يح و حععقاح ساجيح شمسجيحرأ عطاح اوألوهح ايوسيئح.ح نألوهح اسسوهح اةوعق ح دثوعحرو  سواح

  حعاأدهح نحنألهح اسسهح اسعر ح ةال مح اجأح األيوح ةوأليش ح امفوععيتح ثهح اورأوح اةعق ح هوأحهاثو ح

تح ااوع ئةح اطأةاواحددثوعح ونحنألوهح اسسوهح جمحنألهح اسسهح اسعر ح.حةال مح سسةاحنألهح اسسهح اسعر ح سن 

ح اةعق ح.
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ح

 (ح:حةاسنحدالح نح اماااح  ايدعح  اةسيااحاألةعةحنألهح اسسهح.2شاه)

 

 . (ح:حةأضحح ااس اح  حنألهح اسسه3شاه)

 

 
 

ح

 

ح

ح
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ح

ح

 المناحل

Apiaries 
ححApiaryحححهسعةفح اموألهححح

ح امألوأح ح اخالةي ح سه حهأضع ح ايي ح اماير حهأ حرع يةوجيح اموأله ح اوأليل حةقأا حاا  ح اوأله حرأ  ف ح ا  ةا

ح  العوفيئةح وجيمح ديادحهأضعحرهح لئ  تح االز احاوعرساح اوأله.

ح ةومح نةهح اموي هح ةعر ح اوألهحلغع  ح خوافاح وجي:ح

حHobby :ح اجأ ةا -1

مح ا حدرحةاأرح   حهيلح األيااح إرح اجأ ةحةقأ أ حروعرساح اوألهح ا حدعطحح ويزاجمحد ح  ح و  قجيح اخافسا

محاا حهجمعح وجيح اوألهح نحعالااحهيئ اح و حالحةجذوح اجسع رمح عح ع  يةح  أئحنايهيتح نهعةحقعةااح

ح وجيح اةسيالتح اع سيح  اأبح ااقي مح و حالحة طعح امعر حأا حأ ع زحهسيةاحصوي سا.

ح Crop pollination:حهاقسحح امأليصسهح -2

ح امأليصسهح اخاطساح زةيئةح أليألح افو رح وجيح زةيئةح أئهه. سلحةعر ح اوألهحاامسي وةح  حهاقسحححححح

حStudy and research:ح ااأللح  اوو عاح -3

حرسع ح ااأللحححح ح او حهوةه ح انو  سا  ثهح وي هحداسيتح انو  اح  ألطيتح ااألأاح  امو واح اثينأةا

ح  اوو عاحدعيعيحرجينبح األيألح ا ح ووجيتح اوألهح امخوافا.

ح Commercial:ح اوجيوة -4

ح اموي هح ةعر ح اوألهحااأليألح ا ح ووجيههح نح اسسهح  اةمعح  اسي زح اماا حححح    حهيلح األيااحهوةه

ح  اطع ئح غسعهيحرسع ح إلهجيوح سجي.

ح اي حعأجحنووي لحأنةيزح اموي هح اوجيوةاحرةئح نح اوفيسه.

  The commercial apiariesالمناحل التجارية 

يل عح اجسنحد ح اسجهمح اي حةجبح ع  يةح ال وايو تح  اةع رح اوياساح ووحأنةيزح اموي هح اوجيوةاحاسسحرححح

حأنةيزح اموي هح اوجيوةا.

ح

 : أوال: وجود النحال الجيد

حهوأ  عح سهحححح حةجبحدرحةةعجح ا ح اموألهحنأليلح سو ح اي  ح قاهحدهحشئحهأحنأليلح سوم  اموألهحدعيعي

ح:ح ايفيتح اوياسا

ح اطاسس حااوسي هح عح اوأله.ح اعغااح  العوسو ئح اةخي ح  امسه -1
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ح ااي ساحرقأ  وح دصألحهعرساح اوألهح نحرعةيح اوووةبح اسما ح ا حد ميلح اوأليااح اموسوئةح -2  اخاعة

   ح  وح اموي هحاموةح ياحدي ه.

 درحةاأرح وسامحد ح ا ح لقهحةجسوح اقع زةح  ااويرا -3

حره وح-4 حةام حاا  ح نح يئ تح اوألهح رعقحهعرسوهم ح امسومعة ح و ح اقع زة ح اسماسام ح اوعرسا احدعياسبح

حةطأوح نحخاعههح اسماساحريعومع و.

 درحةاأرحذ حصألاح سوةح و حةوألمهح ةقاح اسمهح  ح اموألهحح-5

 ثانيا: اختيار موقع المنحل:

ح ووح خوسيوح أقعح اموألهحةجبح لخيح  ح ال وايوحدرحةوأ  عح سهح يحةا :حححح

ح -1 ح ن حرإ وسي يهه ح اوأله حإل و ئ حراسسسا حذ تح ييئو ح  األقأل ح ااسيهسن ح ثه ح ااقي  ح  اأب  اع سي

ح اونهسعح ا ح و وح اسوا ح لزهيوح  اموسيقاا ح امييئوح ا ح سي اححمح امأليصسهح ااثسفا  درحهاأرحهيل

قعةااح نح اموألهح الحهنةوح نحدورساحد سيلحاا حالحهججوح اةسيالتح  و حالحةنئ ئح عوجالدجيح نح اسسهح

ح اسجع اح نح اسسهحداميحريوتحعي احرسع رح   ول.ح10ةحهسوجادح سلح  وحدرح اةسيااح اأ  و

 يووحاامسيلح اوقسامح ثهحني أوةحد ح أ ح سيلح  ح عمح اموألهحهنوعح سهحنايهيتح ي ساحد حهأضعحرهح -2

قطعح نح افاسنحاا حةقفح اوألهح اسجيح ووح يأاهح ا ح اميزح االزاحاه.حلرح اميزحاهحدهمساحداسعةحااوألهح

ةووح األع وةح  ح ايسفمح و حةماوهحخفضحئو اح األع وةحئ خهح اخاسامح ديادحهنئ ئح خيصاح وو يحه

حدهمساح اميزح  ح افوع تح او حةقهح سجيح اع سي.

درحةاأرح امأقعحرسسوحرقووح إل ايرح نح اموي هح اااسعةمح و حالحهألواح وي ساح ا ح ييئوح اسي زمح -3

    حهيعةفح ووجيتح اوأله.

عجاهح و حةسجهحنقهح  وسي يتح اموألهحد حهيعةفح ووجيههمح اا حةومحةيهحأاسهح عسااح أ صالتح -4

ذادحةجبحدرحةاأرح امأقعح  ح وطقاحةيهحأاسجيحرعةيح مجوح عصأجمح ا حدرححةاأرح امأقعح وسنلح

 وعح و حالحةوسابح اوألهح  حأةي زح اميوةح ا حح30 نح اطعةيح اسياح ةاسوح وهحااو خهح سي اح أ ا ح

 . اطعةي

حنح -5 ح  أئ ح وا ح ل مع ح اااح حئرأو حهألأو حلنجي ح اموأله ح أقع ح   ح وب ح ن وع حد   Vespaخسه

orientalisهأح و حخطسعحااوألهحةقأاحري وع اح اةسيالتحدثويزحرسع نجي.ح  

درحالحةاأرح أقعح اموألهح عمح امسيدنحاقااحهأ  عح ييئوح اسي زح  حهيلح ل يدنمح هجوايحاألو اح -6

 عح اوألهمح  فيظيح ا ح يح اجيو. امةيدهح عح اسايرحنوسجاحهسعضجمحااس

حهوسع حاا عوح -7 ح و حال ح األميا ح درع ج ح أعطاالتح اخسه ح األسأ نيتح  او   ن ح نح ظي ع  ااسو

 نوسجاحاسعح اةسيالتحاجي.ح لرح األظي عح  إلعطاالتحهخعجح وجيحو  ألاحدعةجاحهسابحهجس ح اوألهحرةوة.
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يبح اقطنح  ايوةح ددأ اح اوانح قشح ااسوح نح امويريح امسعضاحااألع  يح ثهح ويريحهخنةنحد ط -8

  لوزمح و حالحةمووح األعةيحأا ح اموألهح خيصاح وو يحهةووح اعةي .

 درحةاأرح امأقعحغسعح سع حاافس ينيتح و حالحةسعقح اموألهحرميح سه. -9

حهسابح -10 ح رياويا  ح اقطيو تحم ح ع و حدثويز حهجون ح اوعرا حلر ح األوةوةام ح اساد ح ن حرسسو  حةاأر در

حو سهحأا حهجعةح اماير.أز يجحااوألهح ه

ةجبحدرحةاأرح امأقعحرسسوح نح ااعكح  امسووقسيتح  امييوجح و حالحةقأاح اوألهحرجمعح اميزح -11

  وجيح سوسع حاسصيراحريل ع  .

 : ثالثا: إعداد مكان المنحل

رسوح خوسيوح امأقعح امويعبحإلنةيزح اموألهحدميحعايحةجبحأ و ئح هججسنحدو حهي ح امأقعحاا حهياححححح

حألهحدميحةا : و

ح عاح لو ح هسأةوجيح سو . -1

ح:حهقسسمح و ح اموألهحأا ح ييربح د أ   -2

ح وعحاأضعح اخالةيح اسجي.ح2-1.5 ييربحرسع ححح-دحححححححح

 وعحاونوعح سجيح اوايهيتح امنهعةح ثهح ايئح اةمسح  لو  الح  لقألأ رحح3-2د أ  حرسع حح-بححححححح

ح اجوبح حهفسوح  ح وعة حهجيبح غسعهيمح ذادحلنجي حدنجي ح ييئوح اع سيح  اأبح ااقي حدمي  او حهقهح سجي

 اوألهح هةجسهح ا ح اخع جح نح اخالةيحاجمعح اع سيح  اأبح ااقي حريإلضي احأا حدنجيحهألسنح نح ظجعح

  اموأله.

 اوظاسهح ا ح أ قعح اخالةيحرواي سبحذ تحأوهفيعح ويعبحةأضعح أقجيحخةبحرسو ئا محد حهنوعحنايهيتحح-3

يح ثهح ااأجحد حهسط حرياأليسعح  ح ايسفحلرح اخالةيحأذ حهسعضتحلشساح اةمسح األيوقامحهوسايح اسج

 إرح اوألهحةايلح ااثسعح نح امججأئح  ح ألي ااحاواطسفح أح اخاسامح ةسوجادح  حهي ح امججأئح ااثسعح نح

ح اوظاسه حةمان ح اماير.دمي حةججع ح ينه ح شووتحددثعح نح االزا ح اسسهح أذ  ح سقهح أليأل رنو  احح اسسه

ح  امةمشح  اوأتمح ح  اامثعو ح  اوفي  ح ااعقأق حدشجيو ح امييربح ثه ح ا  ح ل و ق ح وسيقطا دشجيو

ح هيلحد  هحلنجيحهسمححروخاهحدشساح اةمسحأا ح اخالةيح رياويا حهسمهحهو ئاحااموألهح  ح اةويز.

ح ح-4 حنقه حةسجه ح و  ح امخنر حد  ح افعز ح جعة حأا  حااأصأل ح اموأله حئ خه ح مجوة حرعق اخالةيح مه

ح  لئ  تح االز ا.

حنظياح هعهسبح ضعح اخالةيحرياموأله.ح-5

ح ووح ضعح اخالةيح ا ح امييربح  ح اموألهحةع   ح له .

ا( و حةسجهحااوأليلح امع وح1.5-1درحهاأرح اخالةيح  حصفأجح ووظماح  ا حدرسيئح وسي ةاح)ح-دح

حرسنح اخالةيح  اقسياحرياسماسيتح امخوافا.
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  ح ايفأجح وايئااح اأضعح عحرس جيح و حةجوح اوألهح اف يزح ااي  حد ياححدرحهاأرح اخالةيح-بح

حريبح اخاساحااسع  ح  اسأئل.

ح اجوأبح اةعق ح و حح -ج حد  ح اجوأرسا حد  ح اةعقسا ح  ح اججا ح اخالةي ح وأليتح  و خه حهاأر در

ح  و حهاأ ح اوألهح ا ح اسع  ح امااعم حةةجع ح هي  ح  ح اياي م ح اةمسح ااع ً رحهسوقاهحدشسا

ح و خهح اخالةيح ظاااح قتح اظجسعة.

حرياميزحد حح-حئ ح اجو وح  امماأزة ح  حد  ساح نح افخيوحد ح اييجح امنئ  ا  ضعحدو هح اخالةي

ح انةتح اسيئاح  ح افع غحرسنح اجو وةنمحاا حهموعح صألح اومهحأا ح اخالةي.

حرألجعهسنح-6 ح اموأله ح أقع ح اوألهحمحهن ةو حهعرسا حدئ  ت حاوخنةن حهخي  ح  اثينساحح   وة  امخوافام

ح:حهخي حافعزح اسسهمح ةجبحدرحهوأ  عح سجيح اةع رح اوياسا

درحهاأرح ألاماح اوأ  يح  لرأ بمحرألسلحةاأرح اايبح نئ جحاسجأااح اوخألحئ رح صطأليبحح-د

ح نح حرياسادح اةاا ح ا سيح افوأليتح نح اخيوجح و حةمانح وألجي  اوألهمح هاأرح اةايرسدح سطيل

ح اوأله. او خهحئ رحئخألح

درحهاأرح وو نجيحخياساح نح اةقأقمح دوضسوجيح نح ااالرح امسوأوح عح سهحخفسفح نحد ومحح-ب

ح اجأ نبح و حةسجهحهوظسفجيحرياميز.

حااوسيوحح-ج ح يوو ح دياد ح أ  حدعفاا حصواأو ح ثه ح اوقسام حاامسيل حرميوو ح ن ئة حهاأر در

ح ااجعري  .

حهموعحئخألح اومهحأاسجي.درحهاأرح أليراح نح اخيوجحرقويةح نح اميزحاا حح-ئ

هسأةعح اموألهحرسأوح نح اسادح اةي دحد ح اوايهيتحذ تح لشأ كح او حهسوخواح  ح مهح لعأ وح ذادحح-7

ح اانحةف هح مهح اسأوح نح اوايهيتحذ تح لزهيوح ح  األسأ نيتح نح إلقوع بح نح اخالةي. اموعح ل ع ئ

ح.  اأبح ااقي ح اسطعةاح او حةقاهح اسجيح اوألهح ةجمعح وجيح اع سيح

  مأ يحةجبحدرحةاأرح اسأوح ا حرسوح ويعبح نح اخالةيح  ا ح وهفيعحدي  ح و حةو عح اوألهحااطسع رح

حأا حد ا حخيصاحأذ حديرح اموألهحقعةبح نح امسيدنحد ح نحرعةيح يا.

ح زوح-8 ح ااي أو ح ثه ح اعةي م ح يو ت حرأ  فح  ا حاألميةا ح  اسعرسام ح اةمياسا ح اججوسن ح    اايز وةوي

ح اوألهحدثويزحهاأبح اعةي .حح
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 : رابعا: عدد الطوائف التى يبدأ بها المنحل

اوألوةوح وئح اطأ  فح او حةاودحرجيح اموألهحنجوحدنهحرياوسااحااوأليلح اماووئح  حهعرساح اوألهحةف هح ااوزحححححح

حقاسهح نح اطأ  فح) أ ا ح ح ذادحرح20-10رسوئ حآخعم حرسو ح أعم حهووةجسي ح وئهي حةنئ ئ حثم إهايعحري فا(

ح رياويا ح ح اوأليلح هجعروهم حخاعة حهنئ ئ ح افوعة ح سلحخاللحهيل ح اساسم. ح ايألسألاح  اوقسسم دصألح اوعرسا

ةماوهحهال  ح و احديحخسيوةحد حضعوح  ح اموألهحليحعابح نح لعايب.د يحرياوسااحااوأليلح امومعرحذ ح

حري فاحد حددثع(.ح50 أ ا ح اخاعةح ااي ساحدميحذدعنيحعيرقيح سماوهح ااوزحرهوح وئح نح اطأ  فح)

ح

 : خامسا: شراء الخاليا واألدوات

هةوعوح هججنح اخالةيح  لئ  تح االز احاسماسيتح اوأليااح ثهحدئ  تح افأل ح دئ  تح اوسيةاح دئ  تححححح

هثاستحشمعح لعياح دئ  تح عزح اسسهح غسعهيمحقاهحشع زح اوألهمح ذادح نحرسأتح اوألهح  نح اوجيوح

  نحدقسياح اوألهح هسئاح امةع  يتحريامألي ظيتح اويرسسنحاجي. ةمانحشع زحرأ  فحح اموخييسنحراسسجي

 اوألهح  ح اخالةيحرسسعحوخس ح ووح عوسويزحدصأليرجيح وجي.حدميحةمانحهيوسعحهيلح اخالةيح ووحدوحنجيوح

بحرةعرحدرحهاأرح  اأراح امقيعيتح الحهخوافح قيعيهجيح نح امقيعيتح اموو  ااح امسع  امح و حالحهسا

حصسأريتح  ح اسمهحرسوحذاد.

ح

 : سادسا: اختيار ساللة النحل

ةجبح خوسيوحعالااحنألهحقسيعساح ةجأوةحروةيرح اايهجيح  ح ضعح ااسضح ااع ًح  حرو ةاح أعمحح

ح  ح معحدداعحقووح نح اع سيح  اأبح ااقي ح درحهاأرحهيئ اح  اوةيرح ره و ئحداسعةمح نةيرحشسيالهجي

 ووح افأل ح حقاسااح امسهحااوطعةوح حقاسااح العوجالكح نح اسسهح  ح وع تحح اطاعح حثيرواح ا ح لقع ص

ح.قااح اع سي. هوألمهح اظع جح ااسئساح امسيدساح  وع تح اجوبح او حةقهح سجيح اع سيح  اأبح ااقي ح

حرسضح اماايتح نح حذاد حرسو حةةوعو حدر ح ا  حديحعالاا ح ن حةةوعوحرأ  فح اوأله حدر حااماووئ  ةمان

حااواقسحح  ح اموألهحاا حهألهح ألهح اماايتح اسالااح امعغ أراحثمحةقأاحروعرساح اايتح نحخافوجيمح ةوعدجي

 اسسعح عغأرا.ح  ي احةف هحهسسسعح اماايتحدهحعووسن.ح د  هح اسالالتحااوعرساح  ح اأقتح األيا حه ح

حح ااعنسأا حد حهجسوجيح ل لح عح اوألهح اميعيح  الةطيا حد حهجسوجيح ل لح عح اوألهح اميعي

 سابعا: شراء النحل:  

حدرحح حأال ح امأعمم حدوح قتح ن ح   ح اوأله حشع ز حةمان حهعرسوجيم ح امع ئ ح اسالاا حنأ سا حهألوةو رسو

 ل  هحهأح اوسيقوح ا ح يحةاناح نحنألهحخاللح وعةح اخعةفح  اةويزمح و حةمانح عوالاح اوألهح  حد   هح

حهمح اةع زح ااع ًحديرحذادح  حصياحح امةوعو مح سلحةومانح نحهقأةاحرأ  فاحخاللحنفسح اعرسع.ح دامي
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 امأعمح ح األيألح وجيح ا ح قو وحالحرهاحرهح نح اسسهح  حنجيةاح امأعم.ح ةمانحشع زح اوألهح  حد ووح

ح: ايأوح اوياسا

ح.)رعئحنأله(حنأ ةحنألهح  حصوو قحعفع -1

 رأ  فحنألهحدي ااح  حخالةيهي. -2

 .نألهح عز اح -3

  ا حدرحةومح اةع زح نح جاح أثأقحرجي.

 

 منا: نقل النحل المشترى إلى المنحلألثا

 ووحنقهح اوألهح نح وألهح ااي عحأا ح وألهح امةوعومحهوخيحرسضح ال وسيريتح و حالحةفقوح اوألهحح

داهحد حرس هح  و حالحةوسع ح اقي مسنحرسماساح اوقهحااسعح اوأله. دميحعايحدرحذدعنيح إرح اوألهح امةوعوح

نألهحدي ااح  حخالةيهيحد حنألهح عز اح ايادحعأجحةاأرح  حصأوةحنأ ةح  حصوو قحعفعحد حرأ  فح

ح:نأضححرعةقاحنقهحدالح وجيحدميحةا 

ح  حصوو قحعفعح ه ح ايوةح نح -1 ح اوأله) اطعئ( حهايعحنأ ة ح اوألهح  حصويئةيح اسفع: نقهحنأ ة

حرياوألهح ح سطية حهاأر ح  إلريو تح اخمسا ح  اأبحاقي  ح سه ح دثوسن ح  وه حثالثا حدقع صح وجم خمسا

ااح اقألا.   ح سيزح اسأاح اسيريحااوقهح رسوحدرحةوخهح مسعح اوألهح اسيو ح  ح ايويئةيح ةوخهح اسجيح ا

حثمح ح اجيناسنم حرمسميوح نحد و حةثاتح إلريوح لخسعح  حدهح وجي حدمي ةقفهحريبحدهحصوو قحرمسميوةنم

قايحهسط حرياسطيزح اساأوح ةثاتحرهورساح سي سعحقال  ظح ا حدرحةاأرحهثاستح امسي سعحرمفدح و حالحة

ح اوأله.

   حصاي ح اسأاح اويا حهوقهح ايويئةيحره ووح عي هح اوقهحأا ح وألهح امةوعوح عح ع  يةح واحقااجيحد ح

حهنهيحرةوة.

حةف هح اوقهح  ح يهح اةويزحلرح اوألهحالح -2 ح األياا ح   حهيل ح  حخالةيهي: نقهح اطأ  فح ااي اا

حيح إل وسيريتح ااي ساحدميحةا :ةخعجح نحخالةيلحأالحقاسالًمح  مأ يحةمانح اوقهح ا حدرحهوخ

حدرحةاأرحرياخالةيحغي زحدي  حااوألهحدثويزح وةح اوقهح  و حةومح صأاهحأا ح ايرح اموألهح اجوةو. -د

   ح سيزح اسأاح اسيريحااوقهح رسوحدرحةسأئح اوألهح اسيو حأا حخالةيلحهقفهحدرأ رجيحقفالًح ألاميً. -ب

ح اجأ نب.ةثاتح إلريوح لخسعح  حدهح وجيحرمسميوح نحد وحح-ج

حهأضعحقطساح نح اسادح اةاا ح أقح وألاح اسطيزح او خا محثمحةثاتح أقح اخاسا.ح-ئ

هثاتح مسعحد ن زح اخاساحراس جيحرأ عطاحعو ريتح نح اخةبح نح اجينسنحد حرأ عطاح ةيردح نحح-ه

ح األوةو.
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ألوةوةاح عح ع  يةح رسوحذادحهوقهح اخالةيحأا ح وألهح امةوعوحره ووح عي هح اوقهح ثهح اسسيو تح  اسادح ا

حلشساح ح سعضا حهاأر ح دال حد ن  جيم حهواسع حال ح و  ح اوقه حدثويز ح اةوةو حااجن ح سعضا ح اخالةي حهاأر دال

ح ايادحةف هح اوقهح  ح اياي ح اايدعحد حرسوح ح  األعح اةوةوح و حالحهجثعح ا ح اوألهم  اةمسح امايشعة

ح اظجع.

 د(ألتاسعا: إسكان النحل فى منحل المشترى: )المنحل الجدي

ةججنح وألهح امةوعوحالعوقايلح اوألهمح أذ حديرح اوألهح ةوعوح  حخالةيح إنجيحهأضعح  ح ل يدنحح

ح امخيياحاجيح ا ح امييرب.ح

 د يحأذ حديرح  حصويئةيحعفعمح سومحهوظسمح أ  هح اخالةيح ا ح امييربحثمحهأضعح اسجيحصويئةيح اسفعح

حويئةيح اسفع. رسوحذادحهفدح مسعح امسي سعحرياوسااحااخالةيحد حص

حد حصويئةيح اسفعح ووح اسع بح و حةخعجح حهفوححدرأ بح اخالةي حديرح اوألهح ةوعوح نح ايرحرسسو  أذ 

دساأح وع(حهسوحح7 اوألهحرياوووة ح  حصاي ح اسأاح اويا .حد يحأذ حديرح اوألهح وقألح نح ايرحقعةبح)دقهح نح

 اينهح اقوةمح ةوسأئح ا ح امايرح اجوةو.ححةأاح و حةوس ح3-2 و خهح اخالةيحد ح ايويئةيحرياألةي شحاموةح

 رياوسااحايويئةيح اسفعحةوقهح اوألهح وجيحأا ح اخالةيحرسوحذاد. إذ حديرح اوألهح نحعالااحهيئ احثيرواح ا ح

ح لقع صح صسسعح اسنح سمانحنقاهح نحصويئةيح اسفعحأا ح اخالةيحرمجعئح صأاه.

الةيحأا ح ايرح جي وحاجيح ايشعةحثمحهججنح اوقهح اوألهحهع عحصويئةيح اسفعح نح ا ح أ  هح اخ

 اخالةيح هخعجح لقع صح نحصويئةيح اسفعح هأضعح  ح اخالةيح او  ماح عح اوهدوح نح  أئح اماااح اسجيمح

 أذ حامحهانح اماااح اسجيحةاأللح وجيحرسنح اوألهح امواق ح  حصوو قح اسفعحعأ زح  حقيعح ايوو قحد ح ا ح

حاخاساحرع ي. أ ناهحثمحةومحأئخياجيحأا ح 

ح و حةومح حخفسفي  رسوحذادحةع عح ايوو قح ةقابح أقحقممح إلريو تحرياخاساح ةجنحد حةطعقح اسهحرعقي

ح  ح اأعمح ةقفهح ا ح حهعهبح لقع صحرألسلحهاأرح األ وه حثم حأا ح اخاسا أنن لح اوألهح امواق حرو خاه

ح.حححح اخاساحثمحهفأل حرسوحذادح  ح ل قيتح امويعاا

 :مصر أنواع المناحل فى

 مجأوةاح يعح اسعرساح نح ااالئح امال ماحهمي يحاوعرساحنألهح اسسهحنظع حلرح أهيحةاأرحصأل ح

  ال محاوةيرح اوألهحرألح اسياح سميح و ح وع تحقاسااح ألو ئةح  ح يهح اةويزحةاأرح اجأح سجيحغسعح ال مح

ح ا ح اوايهيت حاوأ  ع ح نظع  ح ااقي م ح  اأب ح اع سي حاجمع ح عع  ه ح اوأله ح اوألهحاوةير حهمو ح او  منهعة

ح اممويزحرسنحئ لح رإ وسي يههح نح اع سيح  اأبح ااقي مح هسيقاجيح ا ح و وح اسواحريإلضي احأا ح أقسجي

 اسيامح ايوحةسجهحهيعةفح هيوةعح ووجيتح اوألهحأا ح او لح لخعو.ح هأ وح  ح يعحدنأ عح خوافاح نح

ح اموي هحةمانحهقسسمجيحدميحةا :

ح
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 على أساس الملكية: أوال: تقسيم المناحل

حةمانحهقسسمح اموي هح امأ أئةح  ح مجأوةاح يعح اسعرساح ا حدعياح ااسوجيحأا :ح

ح وي هحقطيعحخيص. -1

  وي هحقطيعح يا. -2

  وي هح اأ سا. -3

ح وي هح اقطيعح اخيص:ح  وجيح وي هحراوةاح  وي هحأ عنجسا.ح-1

 المناحل البلدية:  -أ

يوةح نحدنيرسبح يوأ اح نح اطسنح امخاأرحرياوانح و اح  سجيحةعر ح اوألهح  ح اخالةيح اااوةاح ه ح ا

.حاح اجيح وألويرح نح ل ياح  اخافح30ح-.25اح قطعهيح نحح1.30احأا حح1.25 اميشسامحرألحدالح وجيح

هسوحدهح وجيحرقعصح نح اطسنح هعصح أقحرس جيحرةاهحهع  ح ةيهح وئهيح  ح اموألهح اأ  وح نح

ح  ح اأ هحح150ح-100 ح اوألهح اميعومحخاساح ه ح ووةعة  اقاا حددثعح نح اأ هح ااألعوح ةعر ح سجي

ح نح اسسهح وخفضح سلحةيهح نح ح نح اةمعحةاأرح عهفعحح5-2.5 أنوي جي حأنوي جي ح اان حخاسا دجم/

 مح/حخاسامح ئ وهيح  حهاقسحح امأليصسهحقاسهحنظع حاقيعحخعرأ جيمح اانحروقاجيح300-200ةيهح نح

ح.ححوهيح  حهاقسحح امأليصسهأا ح اخالةيح األوةثاحةمانحهألسسنحئ 

ح اموي هح ل عنجسا: -ب

  سجيحةعر ح اوألهح  حخالةيح وةثاح يوأ اح نح اخةبح ثهحخاساحالنجسوع اح او حديرحاجيح اف هح اااسعح

ح  سجيح ح اجمجأوةام ح سوأو ح ا  ح ووةعة ح اموي ه ح هيل ح هطأوهيم ح هألسوجي ح اوأله ح اوجأ حروعرسا   

ل لحرسنح ااعنسأا ح  اميعوحد ح اوألهح الةطيا حد حهجسوهح ل لح عحةعر ح اوألهح ااعنسأا حد ح اججسنح 

خاسا.ح أنوي جيح نحح100-50 اوألهح اميعيح  وأعمح وئح اخالةيح  ح اموألهح اأ  وحةيهح أ ا ح نح

ح  نح اةمعحةيهح نحح10-5 اسسهحةيهحأا ح ح/خاسا ح إلشع جح ا حح200-150دجم حخاساح نظيا  م/

حي ه : وي هح اقطيعح اخيصحةاأرحد

 إلنويجح ذادح  ح يااح واح امةيوداحح1/3د حح1/4نأليلح ألوعجحةقأاحريإلشع جحنظسعح األيألح ا حح-

ح  ح اوسيةاحد ح اةمعمحرسوميح  ح يااح امةيوداحةأليهح ا حنيفح إلنويج.

ح وي هح اقطيعح اسيا:ح-2

ح ا ح شعدا ح اسعب ح امقي اأر حشعدا ح ثه ح انو  سا حااةعديت حهيرسا حداسعة ح وي ه يياألساح ه 

 شعداح وأبح اوألعةعح ذادحإلنويجح اسسهح  اطع ئح  العوفيئةح نح اوألهح  ح امويريح امسوياألاح وةثيمح

ح هاقسحح امأليصسهحإلنويجح اوقي وح ثهحشعداحنأريعسوح ريةأنسع.

ح وي هح اأ سا:ح  وجيح اموي هح اوياسا:ح-3
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  ااأللح اسام ح أنويجح اسسهحح وي هحداسيتح انو  اح  امو واح انو  سا.ح ه حاسع ح اوو عاح-د

ح ةةعجح اسجيحنألياسنح اأ سسنح وفعغسنحاجي.

ح وي هح اأ و تح امجمساح اويرساحاأز وةح اةئأرح ال ومي سا.ح-ب

حدنةهتححححح ح قو ح اعةفسام ح امجمسا ح اأ و ت ح   ح امووةعة ح ايسسعة ح اوومسا ح ةع  يت حهواع  ه 

 أ أئحرةاقيرح)قاسأرسا(حةقأاحرسمهحئ وةحهووةاساحدهح ز وةح اةئأرح ال ومي ساح عدنحاوووةبح اوألياسنح

حدغسطس.حح-عواح نح اع ةع

 وي هح األامح امألا :ح هةعجح اسجيحهسئاح امةع  يتحراهح ألي ظاح ا ح سوأوح اجمجأوةاحح-ج

ح امألا ح وي هحاوعرساح اماايتح اماقألاح  ح حةواعح األام حدمي  ه ح وي هحهجيوةاحإلنويجح اسسهح  اطع ئم

حوةوح  ح وطقاح اع شوةح  او خااح) عدنح او خاا(. اأ ئوح اج

 وي هح ز وةح انو  ا:ح رس جيحةأ وحرياجسنةح رس جيحةأ وحرموةعةيتح انو  احريامألي ظيتمحح-ئ

حرألأاح اوألهحرمسجوح حإلنويجح اماايتح ثهح وألهح اوق ح اويرعحاقسم  ه حإلنويجح اسسهح  اطع ئح رس جي

نويجح اماايتح اسي ووح ديادح  حرو حعأةفح  اموسيح دعسأرمحرألأاح قيةاح اوايهيتح هأح وخي ح  حأ

ح ااوجيحهأقفت.ح1985مح84 دينتحهأ وح ألطاح  ح اقويرعحإلنويجح اماايتحعواح

 ثانيا: تقسيم المناحل على حسب تخصصها:

ح اوووةبحح ح  وي ه ح وخييا ح  وي ه ح ي ا ح وي ه حأا  حهخييجي ح سب ح اموي ه حهقسسم ةمان

حم .  اوساسمح  ااأللح اسا

 اموي هح اسي ا:ح ه حهقأاحرإنويجح اسسهح  اطع ئمح ثهح سظمح وي هح اقطيعح اخيصح  األامح امألا ح -1

ح  اأ و تح امجمسا.

ح  وألهح -2 ح ثهح وي هحداسيتح انو  اح  امو واح انو  سام ح  اوووةبح  ااأللح اسام :  وي هح اوساسم

بح اوأليااحرةاقيرحقاسأرساح اويرعحاأز وةحقسمح اوألهح اويرعحامسجوحرألأاح قيةاح اوايهيتح  وألهح عدنحهووة

  اةئأرح إل ومي سا.ح

  اموي هح اموخييا:ح ةمانحهقسسمجيح سبحهخييجيحأا ح  ه : -3

 . وي هح وخيياح  حأنويجح اماايتح -د

 .ح وي هح وخيياح  حأنويجح اسي زح اماا  -ب

 .ح وي هح وخيياح  حأنويجح اسسه -ت

 .ح وي هح وخيياح  حهاقسحح امأليصسه -ا

 .حياح  حأنويجح اأبح ااقي  وي هح وخي -ج

ح

ح
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 General Apiaries   المناحل العامة

ح وي هح ي احد حغسعح وخيياح ةمانح اومسسنحرسوج يح اموي هح امأ أئةح  ح يعحةمانحدرحةطايح اسجي

ح:ح رسنح اموي هح اموخيياحدميحةا 

 المناحل العامة تتميز بالنقاط اآلتية:

خاساح قوحةنئ ئح نحذادحد حةاأرحهويكحح100-50دوح نحح وئح اخالةيح  حهيلح اموي هحةاأرح وأعم -1

حخاسا.ح1000-500 وةح وي هح  حد يدنح وفعقاحةاأرحرجيح

درحهيلح اموي هحأنوي جيح اع سسحهأح سهح اوألهح قمحغياايًح د سينيًحةقأاح اوأليلحرإنويجحرسضح امووجيتح -2

ح ثهحرع ح اظع جح امياسا ح امويعبحد  حريإلريو تح لخعوح سبح اطابحد ح سبح اسسع ح اوأله  ئ

  خيصاحإلنةيزح وي هح وةوةحااماوو سنح  اوسأةيح امألا حاجيح قم.

 نحرسأتح اوطعةوححاحرهرحةجمعح اسي زح اماا د سينيحدة يًحةوو ح اسي زح اماا حرطعةقاحرو  ساحغسعح ووظم -3

اسي زحد حةقأاحرع عح اايتحرسضح اطأ  فحاا حةألسح اوألهح ا حرويزحرسأتح ااساح سجمعح وجيحرسضح 

  اماا ح ةومحهي ح ووح األي اح اسجيحااسضح امأ روسن.

حاوااساحأ وسي يتحنفسح اموألهح قمح رطعةقاح -4 حالحهقأاحروعرساح اماايتحأالحنيئو ً ح اموي هح يئة  ثهحهيل

حرو  ساحغسعح سوة.

 اسسهحةاأرحاوةاحدمسيتحقاسااح نح اةمعحدثويزح عزأنوي جيح نح اةمعحقاسهح حهأحشئحراسس حدنهح عح -5

حافعز. 

درحهيلح اموي هح اسي احالحهألوأوح ا ح سو تحخيصاحاامساواحد حنقهح اطأ  فحد ح اموي هح امووقااحد ح -6

د جنةحاوسائاح اسسهحد حغسعحذادح نح امسو تح  ل جنةح اموقو اح ااوجيحهألوأوح يئةح ا ح ع زحةو وح

ح حح6:4عسا ح سجي ح اسسه حهسائا ح ةاأر ح اسيئةا ح امويضو حأا  حريإلضي ا حصفي ححأريو ت ح   ةو ةي

ح رعرمينيتح يئةا.

حةقأاح -7 ح اوألا  ح اأ   ح ن حقوو ح ا  حدصأليرجي حةاأر ح  او  ً حنساسي ح اااسعة حرسضح اموي ه ح    ً د سيني

دصأليرجيحروه سعحقووح نح اخالةيح ذادحاواقسحح امنو  يتح ثهح اخ عح  افيدجاح خيصاح افأ داح  ح

واأبح  وو يحةطابح وجمحذادح  حرسضح ويريح العويال ح اجوةوةحد حرسضح اخ ع  تح ثهح ااين

ح اسوأ ت.

ح نح -8 ح اسسه حأنويج ح ا  ح ةسومو ح اسيا حرأ ل ح اينه ح ن حةووقه حال ح وجي حدثسع ح  ح يع ح اسي ا  اموي ه

 ييئوح اع سيح امألسطاحرياموطقاح ثهح ااععسمح  اقطنح د سينيًح امأ احح  ايئح اةمسح غسعهيح اجي ح

حةاأرح ي ح اموي هح اسي ا حدنأ عح اسسهح إرحأنويجحهيل ح  نحني سا ح اامسا ح نحني سا ح  ألو ئ ً حقاسالً ئة

ديرحهي حهأح اوظياح اسي وح  ح اموي هحرهحدرحح1986  ا حعاسهح امثيلح  ح ألي ظاح اموأ ساحقاهح ياح

ح  نح ياح ح اأقتحدينتحهأليهح ا ح سهح ااععسمح قمحرأ لح اسوا. ح1986دغابح اموي هح  حهي 
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ااعةح ايرح ااععسمح ميحدئوحأا ح واح  أئحرععسمح  ح ألي ظاح اموأ ساح واحزو  اح ايوةح اةي ساح ام

 قمحلرح امن وعحةقأاحرألشح سي يتح ااععسمحقاهحدرحةنهعح اودتح اموي هح اسي احهاجهحأا ح اوأليااح

ًح و زح ييئوح اع سيح ح)ح اوأليااح امعهألاا(حعسسي  اأبح ااقي ح ثهحرسضح اموي هح اسي اح  امجي عة

 دثسعح نح اموي هح  ح ألي ظيتح ايسسوح ثهحرو حعأةفحح1986 ظاح اموأ ساحرسوح ياح اقأةاح  ح ألي

  اموسيحهقأاحروقهح اخالةيح  ح أعمح ااععسمحأا ح ألي ظيتح اأ هح ااألعيح ثهح ألي ظاح ااألسعةح دفعح

ح لو ح ح   حةةوه ح ايي ح لوز حرنو  ا ح ةجأوة ح امألي ظيت حهيل حلر ح  اسعرسا ح  اوقجاسا  اةسخ

 ايرح ااععسمح ذادح  حشجعحةأاسأح ميحةسط ح عصاحااوألهحاجمعح اع سيح سلحدرح ااععسمحح امسووةما

ح معح ح   ح وه حاسسوفسو ح اوأله حاطأ  ف ح عصا حةسط  ح مي حا زهيو حدي سا ح عصا حةسط  ح و  ةوعك

ح اع سيح أنويجح اسسه.

 اوألهح اموألهح اسياحةأ وح  حدوح ايرحقوحةاأرح سهح جعةح خنرحد حدةدحدمخنرحلئ  تحهعرساح -9

  افعزحد حهاأرحهيلح األجعةحد ووح جع تح امونلحايي بح اموألهح قوحالحةاأرحاجي ح اموألهح او ح

خيصح نجوحرسضح لئ  تح  اخالةيح اقيلح  ح اسع زح ألح اموألهح هي حغياايًح يحةألوا.حد سينيًحةاأرح

ح نح حةاأرح اموألهحرسنحدشجيوح امأ احح هي  ح اطسأوحد  دداعح اسسأبح اموألهح أقحعطحح امونلح ع

ح اسيابح ح   ح ظالت حد  حهسعةةه حااموأله حةاأر ح قو حااموأله حهيمسم ح رو ر حنظيا حرو ر حةأ و  سل

ح  ااسضحاسسحاهحهسعةةهحد ح ظالت.

حةقأاح -10  اموي هح اسي احدثسع ًح يحهاأرحخالةيهيح دئ  هجيحوغمحقااح وئهيح  وئةح نح ييئوح وسوئة

اووسجاحدرح اخالةيح  لئ  تحهاأرحغسعح وويعقاح  ح اوأليلحرةع  جيح نح قتحلخعحرو رحهوسسيح واأرح 

 امقيعيتح سووحنقهحأريو تح نحخاساحأا حدخعوحهجوهيحددثعحد حدرألح ديادح  ح ايويئةيح  لغطساح

ح صويئةيح اسفعح هاأرحهويكح ةاااح  حأنويجح اطع ئحريإلريو ت.

فسهحروسأةيحهي ح اسسهحأ يح  حأنويجح اموي هح اسي اح نح اسسهح يئةحدمسوهحقاسااح حةقأاح اوأليلحرو -11

صفي حح نح امسورحداسعةحد حةقأاحروسأةيح اسسهحقطي  حروفسهح ا ح و وح اسواحد قوحةوفيحخاللحشجعح

حد حشجعةن.

ح رسضحدصأليبحهيلح -12 ح اأ تح مسنة حرطيقيتحد  حد  ح اسسهحرو رحأعوساع حهاسع ح اموي ه  ثهحهيل

حجي وة. اموي هحةقأاحروسأةيح اسسهحاوفسهح اجمسعح اموي هح ام

اأرحةأنوي هح نح اسي زح اماا ح ساسسهحدة يًح  حدوح اأ تح الحةأ وحاوةاحثال احخيصاحاألفظاح  -13

حغياايًحغسعح سوح ععةعح افسيئحاسأزح فظه.

ح امجواحدجأ ةاحرجينبح جووهح لصاساح  ثهحهيلح -14 حةميواحهيل حقو  اوأليلحد حصي بح اموألهح اسيا

 اموألهحدميووحااوخهحرجينبح ماهح لصا حدة يًح هي حح اموي هحهاأرحصسسعةح األجمحنساسيًح قوحةاأر

ةسواعح وألهحهجيووحصسسعح  ثهحهي ح اوأليلحامحةهخيح ساأ يتح وو عاحد حئ و تحهووةاساح  حهعرساح
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 اوألهح أنميحدخيحهيلح امساأ يتح  اخاعةح نحدععههحد ح نح اوألياسنح امجي وةنح ايادح إرح ساأ يههح

حاح الحةسوموح اسجيحلوحنأليلح اوود. يئةحهاأرحغسعحعاسماح غسعح امس

دصأليبحهيلح اموي هحهمح ايةنحةقأ أرحرإئ وةحهيلح اموي هحد يحدصأليبح اموي هح امةسأاسنحرمجنح -15

دخعوح اسسحاوةجمحخاعةح اسسحاوةجمح قتحإلئ وةح وي اجمح إنجمحةسجو رحريإلشع جح ا ح وي اجمحأا ح

 إلنويجح اسوأوحئ رحهألمهحدوح ييوةفح قاسهححنألياسنحاوةجمحخاعةح  قتح قيرهحورعح إلنويجحد حثال

ح قيرهح حشجعو ح عهب حد  حد عة ح قيره ح  إلئ وة ح إلشع ج حةقاه ح ن ح اوألياسن حهجالز  ن

ح إلشع ج.  امقيأئحريإلنويجحهويحهأحأنويجح اسسهح رع ئح اوألهح  اسي زح اماا .

 اوألاساحدميحالحةأ وحح اموي هح اسي اح يئةحاسسحرجيحعجالتحااخالةيح  اطأ  فح  اماايتح  اسماسيت -16

حد حإلةجيوح لو حد ح حريامييوةفح  إلةع ئ تح  إلهالكحد حصسينوجي حعجالتح سيريتح ووظما رجي

حئ رحدرحةةسعح ح افساسا ح اموي هحهوسع حااخسيوة ح نحهيل ح إرحدثسع ً ًح اجي  حشخيسي  سيبح ججأئل

حصي بح اموألهحد حةووو.

ح

 Specific Apiaries   المناحل المتخصصة

حهيل ح وي هححرسو حةطايح اسجي حدر حدخعوحةمان ح جويكح وي ه ح اسي ا ح اموي ه ح ن ح اسعةسا  افاعة

ح امووجيتح ح ن حئ رحغسعل ح ووجيتح اوأله حأنويجح سسنح ن حهوخي ح   ح اموي ه حهيل حدوحدر  وخييا

 لخعوح اجي ح إرحهيلح اموي هحهومسنحروعهسبحخيصح دئ  تحخيصاح نظياح  ح اسمهح خوافحهمي يًح نح

ح نح اسي اسنحةويفأرحرمأ صفيتحخيصاح ةألياأرح ا حهووةبح اموي هح  حدرح اقي مسنح اسجي حدمي اسي ا

 سسنح د سينيًحةقأ أرحروو عاح ع ااح سسواح نح ع  هح اوساسمحدوراأاح انو  احد حراياأوةأاح انو  احد ح

حهووةاساح ا ح لقهح  ح جيلحهخييهح ثهح او و تح او حهسقوح  ح عدن ح اوألهحد حئ وة هووةبححئراأا

ح اقاسأرساح ح ألي ظا حشاقير حراوة ح   ح ةأ و ح إل ومي سا ح اةئأر حاأز وة حهيرع ح انو    ح  اوةير  اوألياا

ريإلضي احأا ح او و تح او حهوظمجيحداسيتح انو  اح قسمحرألأاح اوألهحرأز وةح انو  اح  اييحةأ وحرهح

ح عدنحهووةبحدة ي. هقسمح اموي هح اموخيياحأا ح يةا :

 : إنتاج العسلمناحل متخصصة فى 

حهوخي ح  حأنويجح اسسهح قمحدوحأنهح ح اموي هح وخيياح  حأنويجح اسسهحرمسو حأنجي أرحهيل

حهومسنح وي هح اسسهح اموخيياح  اقي مسنح اسجيحرياخيي  ح  هسا: مححسواعح إلنويجح اع سس ح اأ سوحاجية

-2000الجح قوحةيهحأا حآةيح قوحةيهح وئح اخالةيحأا ح وةحهيلح اموي هحهاأرحداسعةح  ح وئح اخال -1

خاساح ثالًح راسساح األيلحدرحهيلح اخالةيحالحح10000خاساحد حددثعح   ح اخيوجحقوحهيهحأا حح3000

ح ا ح ل يدنح إلنوي ساح حهاأرح أز ا ح  حدوح قتح نحد قيتح اسوا ح ااوجي ح  ح ايرح   و هوأ  و

ح ح اع سي ح ييئو حد يدن حدو حةح-ااسسه ح اأ  و ح امأقع ح اطأ  فح   ح ييئوح  وئ حهأ  ع وويعبح ع
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ًحح100ح-50 اع سيح  ح اموطقاح قوحةوع   ح يحرسنح خاساح  ح امأقعح اأ  وح نيئو ًح يح150حخاساح د سيني

حةنةوح نحذاد.

هيلح اموي هح يئةحةمااجيحأ يحشخ ح   وحد ح جمأ احدشخيصحد حشعداح سسوا.ح ةجبحدرحنفعقحرسنح -2

ح  حأنويجح اسسهح  ح اموخييا ح اسسه حااسسهح سلحدرحهيلحدصأليبح وي ه رسنح اةعديتح امأز ا

حهةوعةهح نح امووجسنح خيصاح نحدصأليبح اموي هح اسي اح حرإنويجح اسسهح أنمي  لخسعةحالحهقأاح يئة

 ايفيح غسعهيحهيلح اةعديتحد سينيًحح-  وويرحح-  ثهحهيلح اةعديتح ةجأوةح  ح يعح ثهح اومسي ح

ح ا حروأزةع حهقأا حااسسهح ااوجي ح ووجا حغسعحهو  حدنجي حااسسهح هنجي ح ووجا سسهح  و ح اأحدئ تحدنجي

  وخيياح  حأنويجح اسسه.

 دصأليبح اموي هح اموخيياح  حأنويجح اسسهحةويفحئ  ميًحرسن وةح ساأ يههح ن: -3

 ااععسمحح- ااععسمح اسيئوحد ح لعاووو ن حح- اوايهيتح امفعزةحااع سيح) ييئوح اسسه(ح ثهح امأ احح -4

دشجيوح ااي أوح غسعهيح ديادح األةي شحح- اقع سيتحريفاح ي احح-مسح ايئح اةح- اقطنحح- األجيزوح

ح هأ وح ح امنو  ا ح اسسه ح ييئو حأا  حريإلضي ا ح ل واسا ح ااالئ ح    ح د يدوجي ح امنهعة   ل ةيب

 ييئوحدخعوح نحدشجيوح اسيريتحغوساح و ًحرمييئوح اع سيحدميحهأ وح  حرالئحدخعوح ييئوحغوساح

ح  حعساع حرياع سيحدمي ح  حشجأوح و ً ح و ً حنايهيتح ةاساحدثسعة ح اع ع ح  او حهنهعحرجي حريإلهأليئ ةي

حنايهيتح ييئوح حذادحةقأاحصي بح اموألهحروقسسم حرسو حنةسعحأاسجي  ايسفحغوساحرمييئوح اع سيحدمي

 اع سيح نح سلحدهمسوجيح  حأ ع زح اع سيح رياويا حأنويجح اسسهح ذادحروقوةعحد حرألسيبحدمساح اسسهح

جمسجيح اوألهح نح و رح   وحد حهاويوح   وح نحهي ح امأليألح ةسوطسعحدرحةجمعحهيلح او حةمانحدرحة

ح نحرسضحنوي  ح حروفسه حدرحةسوواطجي حةماوه ح قو ح  لرألياح اموةأوة ح اسامسا  امساأ يتح نح امع  ع

 لرأليا. ةأليهحصي بح اموألهحئ  ميح ا حخع  محريامأليصسهح امنهعةح ا ح و وح اسواح  ح اموطقاح

اعهيح جيلحنةيرهح ذادح نح وةعةيتح انو  اح امخوياح د سينيحرمججأئلح اةخي ح ةقأاح او حةسو

رسوح يأاهح ا حهيلح ااسينيتحرسمهح و  لحهةمهح سي يتح امأليألح  حدهح ألي ظاحثمحهأزعح ا ح

ح ايئح ح مثالً ح اموطقا ح   ح امأليأل حأزهيو حرمأ  سو حرسمهح و ل حةقأا حثم ح امسوساما ح  اقطع  امع دن

   حنفسح اأقتحةماوهحدرحةجمعحرسينيتح نح لشجيوح اخةاساحح10/8أا حح15/6هعح نح اةمسحةن

 اسوساحرياع سيح ثهح ااي أوح ديادح سي يتح ل ةيبح ااعةاح او حقوحهوأ  عح  ح اموطقاح هاأرحغوساح

ح ح) اخطيراا ح ثه ح اجوةوة ح العويال  حرسضح ويري ح   ح لخسعة ح اوقطا حدهمسا ح هظجع ح-رياع سي

حهواتح سجيحح- اوأريوةاحح- ايياألساحح- اوألعةعح ح اخ(ح   حعسويزحد يدنحدثسعة   ئوح اوطع ر...........

 ل ةيبح ااعةاحرسوحعقأرح ل طيوح ه حغوساح و ًحرمييئوح اع سيح ةمانحأنويجح سهح سوح رامسيتح

حداسعةح وجي.
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ح اسيرقاحةقأاحصي  -5 ح  ح اوقطا ح األيألح اسجي ح نح ااسينيتح او حهم بح وألهح اسسهحرسمهح االعوفيئة

رعني  ح أعم حد حعوأوح عةح   وةح ةجبحدرحة عح  ح إل وايوحضمنح ااسينيتح اموأليهح اسجيح يح

ةسع هحشخيسيحد ح نحرعةيح إل يي سيتح نح  أئح وي هح  ح وطقاحنةيرهح  سع اح وئح اخالةيح

احرع سيح اسسه(ح عحرجيحرياوقعةب. رقووح إل ايرحةأزعحخالةيلح  حد يدنحأزهيوح أليصسهح اسسهح)غوس

سي اح األقهحد ح ااسويرح  عحغن وةح اع سيح ديادحرألح وعةح هألوةوح وئح اخالةيح او حهوويعبح عح

ح وي اهح  حد يدنح واي وةحلدثعح نح أليألح  ح قتح   وح ةسمهح  إلزهيو.ح قوحةومحهأزةعحخالةي

ايرحآخعحةاودح سهح إلزهيوح نح ا حنقهح اخالةيحرسوحأنوجيزح أعمح اونهسعحامأليألح سسنحروقاجيحأا ح 

حرياوأليااح حةسم  ح ي ح اوأليل حةسوسمه ح هاي  ح ماوه حأعوفيئة حدداع ح أليأل حده ح ن حةسوفسو حاا   وةو

 امجي عةحد ح اوأليااح امعهألااحعسسيًح و زح ييئوح اع سي. أرحديرحهويكح جأةحداسعةح نح اأقتحرسنح

حأا ح وألاا حةوقهح اخالةي حددثعح إنه حاا حح أليألح آخعح ثهحشجعحد  ح امعدنةا  امعدنوحد ح وي اه

حهواق ح اع يةاح  اسويةاحأا حدرحةألسنح أ وحأزهيوح وةوحااسسهح هاي .

 اسسهح اييحةووجهح اموألهح اموخي حإلنويجح اسسهحقوحةاأرح نح يووحنايه ح   وح هي حةسم ح سهح -6

ح ح لزهيو ححMonofloral Honey  سو ح   و حاسستح نح يوو ح ل سيل حهيل ح اان100  ثه ح٪

ًح ثهح سهح ح اوايتح اسيابح  ح اموطقاح  يووحو سقهحهأح لدثعحشسأ ي ح اسسهح ا ح عم ةطايح عم

 سهح ايئح اةمسح غسعهيح ةومح سع احنأعح اسسهحريااةفحح- سهح اقطنحح- سهح ااععسمحح- امأ احح

مثهح نح اأبح ااقي حهألتح امساع عاأبح ةومح وئح اأبح ااقي حااوايتح إذ ح  وحدرح اأبح ااقي حه

ح ح ن حددثع حنايتح سسن ح لزهيو55   ح وسوئ ح سه حةاأر ح اسياب. قو ح اوايت حريعم ح اسسه ح سسم  ح٪

honeyححح Multifloralنح اع سيحد حح٪50هي ح اسسهحاسسح نح يووح   وح ومسنحةوسووحنسااحح 

ح اأبح ااقي ح قوحةاأرح اسسهح نح يووةنح ومسنةنح قم.ححح

 فرز العسل في هذه المناحل: 

يلح اموي هحةأ وح او ح عدنوحةألوأوح ا ح ايرحاافعزح دثويزح أ عمح اع سيحهووقهحاجي ح امعدنح يئةحاج

 إلريو تح امألوأةاح ا ح سهحنيض ح نحد يدنح إلنويجحأا ح قعح افعزح امعدنوح  يئةحةاأرحهويكح قعح

ح مهح عد ح سوم حدينتح امويريح واي وة حأذ  حد ي حدينتح امسي يتحغسعح واي وة حأذ  نحآخعحاافعزح عزح   و

ح ةةمهح أضأعح عزح اسسهح اوقيرح اوياسا:

 سهح ايئح اةمس(حةومحح- سهحقطنحح- سهحرععسمحح-رياوسااحا  سيلح  سوةح اميووح) سهح أ اححح-1

ح اع سيح نح ح اوألهح  ح مع حةاود حقاهحدر ح إلزهيوح ايشعة ح اويض ح قبحأنوجيز حأريو تح اسسه دخي

زهيوح  او حقوحهجمعح نح أليأاسنح سيًح) أ اححقحرععسم(حد حد يح ل سيلح وسوئةح إلح- ييئوحدخعوح

ح ايألع زح حد  ح  حعسويز حدمي ح ةي شحرعةا ح سي ه حد  ح اةمس( ح ايئ حق ح)قطن حد  حقطن( حق )رععسم

 اسعرساحد ح امويريح او حرجيحغيريتح إرح  حهيلح األيالتحةومحدخيحأريو تح اسسهح  حنجيةاح امأليألح
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ح و ح جم حأا  حهيه ح وو ي حد  ح معح اثين  حةمان حرياع سي ح اسوسا ح ااعةا ح امويري حرسض ح    يعب

 امأليألحددثعح نح عةحدميح  ح ويريح اسيريتح اسوساحرياع سيح   ح امويريحشوةوةح اسن وةحرياع سيح

 ثهحعساعةيحخاللح يهح ايسفحلنهحةمانح معحدمساحضخماح نح ل سيلح وسوئةح لزهيوح قوحةيهح

حاح اأ  وةحد حددثع.دساأح ع احااخاسح200-150 جمأ جيح

حأهايعحح-2 حةوم ح إنه حرمألياسهحغي  سا ح اسسح خاأري حنفسجي ح اع سي ح ييئو ح ن ح امفع ز ح اسسه حةاأر در

ح:حأ ع زحد ا 

 ووحأضي اح إلريو تح امةسأااح افيوغاحد حشمعح لعياح  حرو ةاح أعمح افسضحاامأليألح اسسا حححححححححح

رورأاح اأرحد ح ااويراح اسجيحريلقالاح افاأ يعوعحد حدوحقامحآخعحديااععسمح إنهحةومحهساسمحهيلح إلريو تحأ يح

د حراأرحئ دأحد ح وقحاييح اأرح  ووح معح إلريو تحذ تح اسسهح اويض حةومحو عحهيلح إلريو تح قمح

حدوح إلريو تحذ تح اسال اح ةومحذادحعأ زح  ح ياهح اسسهح  سوح لزهيوحد ح وسوئح لزهيوح يئة.

عدنيحالحةومح افعزح سهحةو ةيًحأنميحةأ وح عزحآا حةومح سهحقةمح إلريو تحآاسيًحريل جنةح عدنح افعزح امح-3

ًحثمحهسسعح ا حعسعحأا ح ايرح افع ز تح هيلح افع ز تح يئةحشسي ساحهألوأوح  ااجعري ساح اسسحةو ةي

ح ا ح وئحداسعح نح إلريو تح ةومحهةسساجيحدجعري سي

حأنن لح إلريو تح امخوأ اح  حصوح-ح4 حرو ةاحعسعحدجعري  حةوم ًح وو حآاسي حرع   عحدهأ يهساسا يئةيح اخالةي

ةوقاجيحأا ح ايرح اقةمح  ا حثمحهووقهح ا حنفسح اسسعحأا ح ايرح افع ز تح اةسي ساح سلحةومح عزهيح

سنح اسسهح قوحةومحهسخح-رإعوسميلح  خاحدجعري ساحخيصاحح قهح اسسهح نح افع ز تحأا ح امويض ةوو

حرسوحهيفسوهحهي ح اوسخسنحاسع حدالحةوجموحشويز ً.ح مويضدجعري سيح  حهيلح ا

حخيصاحح-5 حره جنة حآاسا حهسائا ح اسسه حهسائا حةوم ح  حأنويجح اسسه ح اموخييا ح اموي ه ح  حهيل ح  اوسائا:

 مح50دجعري ساح سلحهقأاحهيلح ل جنةحر امح اساأ تح سبح اأزرحد ح األجمح امطاأبح يئةح نح

حهأ وحماحدغابح اأ تح اسسهح اأ تحز ي سادثوسنحدساأح ع حدساأح ع احد ح1 هدثعحأا ح أ ا ح دمي

دميحهأ وح اأ تح يخعةحح-دة يًح اأ تح نح ااالعوسدح اجسوح اييحالحةوفي هح عح اسسهحرمع وح اأقتح

ح اقو يزح اميعةسنح قوح  وتح  نح افخيوح امطا ح) افخيوح لعاووو ن (حهيلح اساأ تحديرحةسوسماجي

 اانح ثهحهيلح اساأ تح يئةححمحاح سوةح  ح ثهحهيلح اساأ تح  حرسضح امقيرعدمسيتح نح اسسهح  ح يا

دثسع ًح نح اموي هح اموخيياح  حأنويجح اسسهحةاأرحاجيحح-هسوسمهحدجو ةيح  ح امسيو حد ح امويعايتح

 اةعديتححح اأ تح مسنةحاجيحشاهح مسنحخيصحدميوداح سجااحاجيلح اموي هحالحهسوسماهحغسعهيح ن

 اأ تحاجو ةيح نح اخةبح افيخعحهألوأوح ا حدورعحرعرمينيتح ثالًحدهح اأةححدميحةومح مهمحححح اوألاسا

ح األعةح ح  ح لعأ ق ح يئة ح اساأ تح افيخعة حهيل ح ثه حهسأةي ح ةوم ح وسا حدوألفا حهسواع ح مسن ح سه  ن

ح د عةايح حدعاينسي ح اساأ ت حهيل ح ثه ح عوثمعت ح او  ح او ل حم  ن ح غسعهي ح  امسيو    امطيو ت

ح  ح ا حعاسهح  امجع. ح  ح عوع اسي حدمي حرامسيتحداسعة ح اخيا ح اسسه ح او حهيوو ح اسسه هويكح وي ه
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حشيرهحذادحعساح دساأح ع احد حددثعحح200 امثيلح إنهحةومحهيوةعلح  ح اأ تحداسعةحديااع  سهحد ح ي

هح  حد سينيًح قوحهاأرحهيلح اساأ تحخةاساحد حرالعوساساح د سينيًح سونساح طاساح نح او خهح ةاأرح اسس

ح حأا  ح ااساأ حعسع حةيه ً ح اساأ تحوخسيي حظجعتحح2-1هيل ح اسوأ تح لخسعة ح    ح. حدقه حد  ئ الو

 اجع ئلح نح ايفسحح امجافنحد ح ااالعوسدح  يئةحاهحةوحةألمهح وجيحح- اأ تحغسعحهقاسوةاحااسسهح ثه:

 ا حهسئاحدنيرسبح حهويكح اأ تح نح ااالعوسدحح–  يئةحهاأرح نحدعوع اسيحد ح امجعح دامينسيح دعاينسيح

د حدنيرسبحز ي ساحداسعةحد حرعرمينيتحرالعوساساحاجيحغطيزحرايرأذحصسسعحةونلح وهح اسسهحريا سمح

ح اأ تح حهأ و ح اسوو هةيتحدمي ح اسسهح ا ح اخانحدسمه حروأزةع حد  ح ايشعة ح ةسوسمهح  ح افم  اسه

اأ تحغسعحهقاسوةاح قوحخيصاحريامطي مح شعديتح اطسع رحهقواح عح اأ ايتح اسعةساح هيلح اساأ تح 

ح نوةعتح  ح اسوأ تح لخسعة.

ةأزعح اسسهح  ح وي هح اسسهح امةجأوةحةطايح ا ح ساجيح يوداح سجااح  عمح مسنح اجيحشجيئةح أئةح

ح اسال اح ا ح اساأ تح  ا ح ااطيقيتح او حهاييح ح اميوداح  ح مسعحدنأليزح اسيامح هطاعحهيل هألتحهيل

ح-:حو حهاييح ا ح ااعرمينيتحهألمهح ااسينيتح اوياسا ا ح اساأ ت. حرطيقيتح اسسهح ا

حح.  وويرح– اميوداح امسجااح ثهح اومسي حح-د الً:ح العمح اوجيويحااسسهح

ح ايئح اةمس......ح اخ(حح-قطنحح-ثينسيً:حنأعح اسسهحد ح يووح اسسهح)رععسمح

ميحةجبحدرحةيدعح عمح وو ح وةح ايال ساح ه ح يئةحعووسنح قمحدح-ثياثيً:حعواح إلنويجحد حشجعح إلنويجح

ح اسسهح  وأ نهح هاسفأنه.

ح اأزرح ايي  حعأ زحدينتح اأةحز ي ساحد ح ًح زرح اساأةحرياجع اح  امقيأئحهوي حةيدعحدة ي و رسيً:

حرالعوساسا.

حخي سيً:حرسيرحأذ حديرح اسسهحةوجموحشويزحداحالحديحدنهح سي هح األمياح امي  حد حالح.

حدنهحغسعح سمأ حرهي حوغم أضي يتحأا ح اسسهح اطاسس ح  ح اساأ تحأالحدنهحةجبحذدعحديححعيئعيً:

أضي يتحهمحأضي وجيحأا ح اسسهحليحعابح نح لعايبح قوحدينتحرسضح اةعديتحه سفح مضح اسوعةدح

ح  ثهحهيلح ح اساأ تح امسونسا ح   ح خيصا حشويز ً حأا ح اسسهح و حالحةوجمو حروسبحرسسطا ح ااسمأر( ) اح

ح اسوعةدحالحهياححااويوةع. ل سيلح ام يجحأاسجيح مضح

ح ا ح ح ايقجي حخيصا حرطيقا ح ا  ح ااسينيت حرسض حه سف حااسسه ح امووجا حرسضح اةعديت عيرسيً:

 ااعرمينيتحد ح  ح وقاح وفيااحهةاهح اوةع تح امع قاحريلئ ةاحةيدعح سجيح اعةح نح يووح اسسهح  نح

ح اأن ح ن ح اعة ً ح د سيني ح اسي  سا ح قسموه ح  اسال سا ح اطاسا ح نح أ  ول حذاد ح غسع ح اامسي ةا ح اسسه يت

ح امساأ يتح  يئةحهأ وح ثهحهيلح اوةع تح عح اساأ تح افيخعةحد ح اويئوةح او حعايح إلشيوةحأاسجي.

 ا عفحدرح اساأ تح اميعةاحعأ زحدينتحز ي ساحد حرالعوساساحوئةئاح ايوعحشاالًح  أضأ يًح الح

رياسسهحهيوةع ًح أنوي يًح أعوسع ئ ًحد ح عوجالديًح  ا ححةماوجيح وي ساح اساأ تح  حدثسعح نح ااالئح امجوما
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عاسهح امثيلح ياسنةيح عوسي أو ح  اسيريرح. هقأاح وي هح اسسهحريإلضي احأا حأنويجح لنأ عح اوقاسوةاحااسسهح

ح ااعئقأشح ح سه حرجي ح  امقيأئ ح اطاسا حح-رإنويجحرسضح ل سيل ح غسعهيحح- ان وعح– اةسح ح ااعدا  اا

مسي يتح امنو  اح نح ثهحهيلح اوايهيتحقاسااح إرحأنويجحد سيلح)نأ سا(ح نحهيلح امييئوح نظع ًحلرح ا

ةألويجحأا حهعهسايتحخيصاح  ماسيتحخيصاح نح اوألياسنح سلحةسمهح ووجأ ح اسسهح ا ح إلهفيقح عحرسضح

ح ل سيلح خيصاحذ تح امسي  يتح ووج ح اوايهيتح اطاساح  اسطعةاحااووسسيح عحرس جمحإلنويجح ثهحهيل

حرودتحرسضح حدمي ح. ًح  او حهنوعح  ح يعح  حد يدنح وفعقاح خيصاح  ح ألي ظاح افسأا حنساسي  ايسسعة

 اةعديتح  ح اسوأ تح لخسعةحهوةمح  حأنويجح اوايهيتح اطاساح  اسطعةاح ثهحشعداحعاسمح أةنةسح سلح

ح و ح امنو  ا ح امسي يت حةجسه ح مي ً ح اوايهيتحهجيوةي حهيل حرإنويج ح اةعديت حهيل ح وةحهقأا ً حنساسي حداسعة جي

ح ل سيلح حأنويج ح اةعديتح   حهيل ح ع حةوسي نأ  حرود   ح اطاسا ح ل سيل ح ووجأ  ح إر ح اياد ح وقيورا  و ئةن

ح اطاسا.

ح امنو  اح ح امسي يت ح   ح اخالةي ح ن حقاسه ح وئ حرأضع ح ذاد حئقا حأا  حةألويج ح اطاسا ح ل سيل  أنويج

 ح إلزهيوحةومح أو ًح عزحهي ح اسسهحدميحهأ وحرسضحرياوايهيتح اطاساح  ح قتح إلزهيوحرألسلح وو يحةووج

ح ااح ااعداح ح ي و  ح جيلحايدعهي  اأعي هحاوةجسعح اوألهح ا ح معح اع سيح نح أليألح سسنحاسسحهوي

حرسضح ً حدة ي ً ح ألي ظو حدعسأرح عأهيجح د سيني ح خيصا ح  ح ايسسو ً حنساسي  او حهنوعحرمسي يتحداسعة

درح وو ح اسسهحح- يح نحأنويجحد سيلح ااح ااعداح  ااعئقأشح سي يتح نح ااعئقأشح ميحةسجهحأا ح وح

 اموخي حاوةاح ساأ يتحدثسعةح نح اقسماح اسي  ساح  اطاساحااسسهحدميحدرحاوةاحدة يًح ساأ يتح نحغشح

 اسسهح ةأ وحاوةاحدة يًحد جنةحخيصاحاقسياح اعرأراح  ح اسسهح)د حنسااح اساعةيتح اااسا(ح ةسم حهي ح

ح نح اججيزح اع ع دوأ حاامأ صفيتح اقسيعساح اا حةوهدو حروسائاحديحد سيلحغسعح طيرقا  سوعح و حالحةقأا

حةسم ح حدة ي ح جيز حةأ و حدمي حاامأ صفيت ح طيرقا ح اسسع ح اامسيت ح أعواسيئ ح وي اا ح   ح اسسه  أئة

حدياعةمسوعحاقسياحئو يتح لاأ رح هيلح ااسينيتح او حةسطسجيح اججيزحهسجهح ا ح لعوساع.

وخيياح  حأنويجح اسسهحةاأرحاجيح سمهحخيصحةقأاحرياوألاسالتحاسسهحدهح وألهح ع  ح ا ح  اموي هح ام

حةسط حرسينيتحد ح ساأ يتح نحأ اينساحخامحدمسيتحد ح حقو ح إنه ح اسسويتح اسسعح طيرقا ح  عحأعواسيئ  ول

 او حهمح سويتح نح اسسهحاوسوةهح اوسااح امئأةاحااعرأراحد حئو اح ااأرحد حغسعحذادح عح ال ظاح اوقطاح

ح اسسهح ح  ووج  ح. ح لزهيو ح وسوئة ح ل سيل حد  ح اأ  و ح اميوو حذ ت ح ل سيل حرخيأص شع جي

حإلنويجح سهح طيريح ح اججيتح امخويا ح ن ح اجأئة ح ا ح األيألح ا حشجيئة حئ  مي حةسماأ   امةجأوةن

حخيهمحخيصحةألعصح ووج ح  ح اجسئيتحهسط ح اةجيئ تحاجي اسسهحاامأ صفيتح اقسيعساح  حراولح  ثهحهيل

حذ تح اخومح ا ح ااطيقيتح) لعوساع(ح  ا حنةع تح او يةاحد ح ح اةجيئة ح راعحهيل  ا ح األيألح اسجي

نةع تح ااسينيتح اخيصاحرياسسهح نظع ًحلهمساحهيلح اوقطاح  و حالحةومح اوال بحرجيح إرحهسئيتح اوأ سوح
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ح و ح حره ل حد ال حعوا حدوحده ً حعوأةي ح اةجيئة حهيل حهجوةو ح ا ح اقسيع حهألعصح ا  ح اسسه ح وو  حةسمه  

ح امألي ظاح او  ماح ا ح أئةح ساه.

ح

ح- حريإلضي احأا ح اسسهح امفع زحهأ وحدنأ عحدخعوح نح اسسهحرةمسهح ثهح لنأ عح  هسا:

ح -1 ح يئة عمحد حدقهح9×9عمحد ح10×10قطي يتح اسسهح اةمسساح ايوةح نح عرسيتحخةاساحصسسعة

قاح اجيحأريو تحخيصاحرجيح ةومحأنوي جيح  ح امأ عمح هأضعحهيلح امعرسيتح اخةاساح  ح اسيعااح ا س

 اقأةاحدوح اسوساحرفسضح اع سيح غياايًحهأضعح ثهحهيلح اسيعالتح أقحرأ  فحقأةاح سلحةقأاح اوألهح

ح سجيح ح امعرعحرياسسهح  يئةحهايعحهيلح اقطي يتحرمي رممحشمعح لعياح  حهيلح امعرسيتح  ائحهي 

ح ابح ح   حد  حعساأ ير ح وق ح   حدخعوح نح افأ ا حنميذج ح هأ و ح يا  حرسسع ح يئة ح هايع خيصا

قطي يتح اسسهح اةمسساحهيوعح نحرع  ةنحرالعوساساحروالًح نح اخةبحد ح ا حهسئاحئ   عحروالًح نح

ح امعرسيت.

أريو تح سهح خوأاحدي ااح هيلح يئةحهاأرح نح إلريو تح ا سقاح ةومح ضعحشمعحدعياحخيصح -2

سهح خومهحرجيحةومحو سجيح رسسجيحهاي حدي ااح افأ اح  ح وقحرجيحرو رحعادح  وو يحةومحهخنةنح اس

 عاأ يرحد ح  ح اأ تحخيصا.

حدينتح -3 ح لرسضحعأ ز ح اةمع حذ ت ح امخوأ ا ح إلريو ت ح ن حهقطسسجي حةوم ح هيل حرةمسه ح سه قطع

أريو تح يئةاحد حأريو تحضسقاح ةاأرح جمحهيلح اقطعح ةيرهحهقعةايًحاقطي يتح اسسهح اةمسساحدوح

ح  ح وقحعاأ يرح هأضعح  حدعهأنهحخيصاح هايعحهاي ح سبح اأزرح قوححشااجيح عرع  ةومحافجي

 رودتحهوةعحهيلح اطعةقاح  ح يعح هعوحو   يًح  ح اقيهعةحاووح امألالتح اااعو.

 سهح فع زح عحقطعح نح اةمعح قوحرودتحهووةعحهيلحدة يًح  ح اسوأ تح لخسعةحإلقايلح اوياح ا ح -4

 مح  حح30دوأعح نح او يةاحهأضعحقطساح نح اسسهحرةمسهح أ ا حح اسسهحرةمسهح قوحهسوسمهح قم

 دساأح ع اح سهحريأوةحغسعح ووظما.ح2رعرميرح زنهح

 

 :المناحل المتخصصة فى إنتاج حبوب اللقاح )مشروع لجمع حبوب اللقاح(

 ااجمححالحهأ وح وي هح وخيياح  حأنويجح اأبح ااقي ح قمحرمسو حدنجيحهوعدنح قمح ا حأنويجح اأبح ااقي 

ح نح ح اةوةوة ح اأ عة ح ن حاسعوفيئة ح اأبح ااقي  حاجمع ح  ح ويريح  يالتحهوخي حرسضح اموي ه أال

 اأبح ااقي ح  حذادح اأقتح نح اسواح هي ح امايرحرياي تح اانح امسويئحدرحةاأرحهويكح يحةسم ح ةع عح

ح نح اموي هح  ح حداسع ً حد حةةمهح وئ ً ح امةع عحة م حدمعدنحد حأنويجح اأبح ااقي ح هي   وطقاح   وة

ح ألي ظاح ثالً.

ح: اخيي  ح او حةومسنحرجيح ةع عحأنويجح اأبح ااقي 
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ةةمهحهي ح امةع عح وئ ًحداسع ًح نح ييةوح اأبح ااقي ح نح او حهسايح ا ح و خهح اخالةيحةوع   ح -1

ح يسوةحامةع عح وأعمحد حدزةوح نحذادحراثسعح سبح اموطقا.ح2000-500رسنح

 - أقعحثيرتح  ح وطقاح وأعطاحاوةيرح اوألهحةةمهح  ه :ةاأرحاجي ح امةع عح -2

هيلح اييااحهاأرح ن ئةح ححفسفح اأبح ااقي ح او حهمح مسجيمصيااحداسعةحد حددثعحهسوسمهحاوجح-د

ًحاألاأبح ااقي حروو اح ح اوسيوح نح اجأ زحةألواحهجفسفي ًح.هي  ًحد حئ  ئي رمع   حهطايحهأ ز ًح يئةي

ا حصأ ن حخيصاحشاسجاحرهغطساح اخالةيحد حدداعحقاسالًحهفعشحععةساحدميحهألوأوحهيلح اييااح 

حرجيحراقاح نح اأبح ااقي ح او حهألويجحأا حهجفسف.

ةجبحدرحهاأرحشايرسدحهي ح اماو ح ن ئةحرسادحنماساحاا حهموعح اطسأوح  افئع رح نح اوخألحح-بح

 وعح افئع رح نحإلاوجياح اأبح ااقي ح خيأصيًح افئع رحرياي تح حةاناحرهيحرعةقاح نح اطعقح

  اوخألحأا حهيلح اييااحإلاوجياح اأبح ااقي .

دميحةجبح ميةاح اماو ح خيصاحصيالتح إلنويجح نح صألح األةع تح خيصاح افع شيتحح-جح

حنفسح ح ه  ح اسجي ح هوسيو ح ااقي  ح اأب حرةوة حهاوجم ح  او  ح  اسأا ح ااقأاسيت  خوي س

ح  خيزرح اسالل.ح إل وسيريتح او حةجبحدرحهع   ح  ح امخيرنح  امطي ن

حروو احح-ئ حرجي ح ااقي  حهجفسفح اأب حةمان ح او  ح ااجعري سا حراسضح ل ع ر ً حدة ي ح اماو  ةن ئ

حععةساح  يئةح ثهحهيلح ل ع رحهاأرح ن ئةحرمع   حااجأ زح اسيخن.

دميحةن ئحهي ح اماو حرهئ  تحهسائاح  أ زةنحخيصاحاأزرح اأبح ااقي حرسوحهجفسفجيح هسائوجيحح- 

 ااقي حرسوحهجفسفجيححيتحز ي ساحد حرالعوساساح ألاماح اقفهحهمي يًح ةجبحهسائاح اأب  حرعرمين

ح سو ًح و حالحهوسع حااوسفنحأذ ح يحدينتحرجيحرسضح اعرأراح امواقسا.

ح او ح -3 حأا  ح نقاجي ح امييةو ح ن ح اأبح ااقي  ح مع حةوأاأر ح ايةن ح افوسسن حرسضح اسميل ح  أئ ةانا

حسنح ا حئراأاح امو واح اثينأةاح انو  سا. امةع عح  يئةحةاأنأ ح نح األيصا

ةاناحهي ح امةع عحرسضح اوو  يتحد ح امأهأعساالتح د سينيًحعسيوةحد حددثعح سبح جمح امةع عح -4

ح  ووحهاي وح اموي هح نحرس جيح  نح اماو ح اع سس حاامةع ع.

 ااقي ح نححهن ئح عي هح امأ صالتحهيلحرساأ تحخيصاح يئةحخةاساحد ح سونساحةومح سجيح معح اأب -5

دساأح ع اح ةف هحدرحهاأرحح10:5 امييةوح سلحهاف ح اساأةح ثالًحدمساح نح اأبح ااقي حقوحهيهح

هيلح اساأ تح ألاماح اسايح هسوسمهح  ح معح اأبح ااقي ح نح اموي هحأا ح اماو ح اع سس ح  حدهح

ح عةح مع.

لعاأعحد حرهوحنظياحدخعحةومح معح اأبح ااقي ح نح امييةوحدهحةأاحد حدهحةأ سنحد ح عهسنح  ح  -6

 و حالحةموائحئوجح اميسوةح ا حدخعلحح  اأبح ااقي ح سبحدثي احنةيرح اوألهح  ح معح اع سي

ح افئع رحد ح حد  ح األةعةا حا  طيوحد حاسصيرا حأ ي حةسعضه حقو ح مي حدةيا   و حالحةوهخعح اجمعح وة
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 ااقي ح سجيحرامسيتحقاسااح و ًححااوسفنح.حد يحأذ حديرحهويكحرسضح امأ عمحد ح لةياحقوحةاأرح معح اأب

رطعةقاحغسعحأقوييئةاح سمانحو عح امييةوح  حهيلح افوعةحأا حدرحةهه ح أليألحغنةعح نح اأبح

ح ااقي .

هقأاحأئ وةح امةع عح نوسجاحاالهييالتح اةخيساح عحدصأليبح اموي هح امجي وةحروأزةعح ييةوح -7

اح قيرهحهةسسهح ييةوح اأبح ااقي ح اأبح ااقي ح ا حدصأليبح اموي هح عحأ طي جمح أ  نح جنة

 ةع رحد حثالثأرح وسجيًح ثالًح قيرهحدهح يسوةحح30:20  ح وي اجمحدهرحةهخيحصي بح اموألهح ثالًح

ح ااقي ح ح اأب ح   ح ي حدو حاه حةاأر حدر حئ ر ح اميئو ح امقيره حةهخي ح اموأله ح صي ب ح امأعم   

ح امجمأ ا.

٪ححد ح30٪ح نح وئح اطأ  فح قوحهنةوحأا ح25:20ةومحهعدسبح امييةوح  ح اموي هحروسااح يحرسنح -8

ددثعحد سينيًح ا حدرحةومحهوقهح امييةوحرسنح اخالةيحئ وةيًحرألسلحالحهمالح اميسوةح ا ح اخاساحددثعح

حأذ حديرحهويكح وألهحح3:2 نح ح مثالً خاساحةومحهقسسمهحأا حدورعح جمأ يتحدهحح100دعيرسعح هاي 

ةأاحح15وألهحهعدبح ا ح امجمأ اح ل ا ح رسوحم ا يسوةحاجي حح25خاساح ةومحهأزةعحح25 جمأ اح

ح   ح اظع جح اسيئةاحح15هوقهحأا ح امجمأ اح اثينساح رسوح حهوقهحأا ح امجمأ اح اثياثاح هاي  ةأا

حةف هحدالحةنةوح وئح امييةوح نحثالح وئح اخالةي.

 اسواح وجيححرياوسااحااظع جح اميعةاح إنهحهأ وح أليصسهحدثسعةحغوساح و ًحرألاأبح ااقي ح ا ح و و -9

ح اةي ساح ه حدغو ح امييئوحرألاأبح ااقي ح ا ح إلرالقح ةمانحدرحةومح  ا حعاسهح امثيلح ايوة

حةأاسأح حشجأو ح خيصا ح ايوة حرنو  ا ح اسوسا ح امويري ح   ح ااقي  ح اأب ح ن حضخما حدمسيت  مع

ح اقع سيتح غسعهيح ح  ح  ااععسم ح اةمسح  اقطن ح ايئ ح لخعوح ثه ح اسوسا  دغسطسح  امأليصسه

ح اااويح  ح افأل ح ثه حدخعو ح أليصسه حدر حدمي ح امنهعة ح رسضح األةي ش ح ااي أو رسضحدشجيو

  امأ احح رسضح ااقأاسيتحهسواعح ييئوحضسسفاحنساسيًح  ح اأبح ااقي ح ةجبح اسمهح  ح ثهحهي ح

 امةع عح ا ح العوفيئةح اقيأوح نح امييئوح اسوساحرألاأبح ااقي حرقووح إل ايرحرهح مانح  حهيلح

حهسيةاح اطأ  فحهسيةاح عوثوي ساحاا حهوألمهح هاأرحددثعحدفيزةح  ح معح اأبح ااقي . األيااح

ح ثهحح -10 حراسضح األةع ت حاسصيرا ح ااقي  ح اأب ح ييةو حرجي ح او  ح اموي ه حهوسع حرسض ً د سيني

 ةع تح األاأبح امخن ناح  ةع تح ااسبح  اسافح سلحهجي مح اأبح ااقي ح ه ح  ح امييةوح

 هح اقعةااح نح امطي نح  امخيرنح  خيزرح األاأبح  خيزرح اسافحأا ح قوحةألواحذادح  ح اموي

دخعلح   حهيلح األيااحةجبحدرحهسي هح اأبح ااقي ح سي ااحخيصاح و حالحهووةعح اسو وحأا حرقساح

حأا حئو اح ع وةح ياساح نح دمسيتح اأبح ااقي ح امجمأ اح نح اموي هح لخعوح سجبحهسعضجي

قوهحدرأ وح األةع تحدميحةومحغعراوجيحرسع رسهحخيصاحااوخا ح نحاح هيلح األع وةحدي ساحا50:45
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حئو احثينساح الحهسوسمهحح- األةع تح امسواح ح اوأ سيتح نح اأبح ااقي حةمانحأ وايوهي   ثهحهيل

حاسعوجالكح  ئ  ح اانحهسوسمهح  حدغع  حدخعو.

ح

 :استعماالت حبوب اللقاح فى هذا المشروع

سعةحةمانحهاخسيجيح  ح اوقيرح  هساح عح ال ظاحدنهحةمانحهسوسمهح اأبح ااقي ح  حدغع  حدث

ح- جمأ وسن:حأا هيوسفح اأبح ااقي ح

 اأبحاقي حئو احد ا ح هةمهح اأبح ااقي ح اجي اح اوظسفاح او حامحهوسع حلوحح-:ح امجمأ اح ل ا 

ح  ح يئة.ورأراح أةاحد حأصيراح ةعةاحد حهاأاحريلهعراحد حغسعحذادح هيلحهسوسمهحاسعوجالكح  ئ

 اأبحاقي حئو احثينساح ه ح او حهوسع حااسضح اعرأراحدثويزح اجمعح  اوجفسفحح-:ح امجمأ اح اثينسا

  او حهسعضتحإلصيراح ةعةاحد حهاأثتحريلهعراحأا حدخعلح هيلحاجيحأعوسميالتحدخعوحغسعح إلعوجالكح

ح  ئ  .

 حنطيقحضسيح هسواعحهيلحرودتح  ح اسوأ تح لخسعةح ةع  يتحأنويجح اأبح ااقي ح  ح يعح ا -

رو ةاحرسااحاوةعحهيلح امةيوةعح  ح يعح سلحدينتح اأبح ااقي حهجعبح نح اخيوجح نحرعةيح اسسأئةاح

ح ل عةاساح ح اأالةيتح اموألوة ح دهمجي ح اميووة ح ااالئ ح ن ح اأبح ااقي  ح ن حدمسيتحضخما حهسوأوئ  او 

ح  ح اويوةع ح لخعوح ةاأر حرسضح ااالئ ح ع ح  عوع اسي ح امقأيحةسعح دعاينسي ح اأوق حرع  سهح ن ح   يئة

حدساأح ع ا.ح50:45 اأ  وح نح

 :أهم استعماالت حبوب اللقاح

ح األمساح -1 حرسضحدغيةا ح مه ح   حرياوقسي حخاطجي حةوم حدهر ح إلنسير حغي ز ح   ح ااقي  ح اأب هسوسمه

ح هيلح حدخعل حأا  ح اجيجح  ااقسأ يت ح ااساأتح  اخان ح ن حدنأ ع ح مه ح   ح هسوسمه ) اع سم(

ح ح اسنح لغيةا حدايو حةسوسماجي ح  امايوةيتحدمي ح اومعةن حدثويز حدفيزهجم حانةيئة حرياعةيضسسن خيصا

حهوخهح حقو حدمي حامع ح اساع. ً حدة ي ح لغيةا حهيل ح ثه حهسوسمه حدمي ح األسأةا ح اقسما ح يا  دسي ز

ح اأبح ااقي ح  ح مهحرسضح امعريت.

ًح  -2 ًح  حدثسعح نح امسوأل ع تح اطاساح خيأصي  حداسأالتح افوسي سويتحهوخهح اأبح ااقي ح ياسي

 جمحلرح اأبح100 جمح نح اأبح ااقي حد ح50 امعدااح او حهةومهحدهحداسأااح ا ح أ ا ح

  ااقي حهسواعح يوو ًحاافوسي سويتح  ل ال ح امسونسا.

حرسمهحح -3 ح) اخسأل( ح اسايق ح سأ نيت حهسيةا ح   ح اثينسا ح اوو ا ح خيصا ً حدة ي ح ااقي  ح اأب هسوسمه

ي ح خاأراحرياساعحد حرياسسهحاوسيةاحهيلح اخسألحرجيح خيصاح  حد قيتح سوأل عح نح اأبح ااق

  اسايق.
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ًح  حهسيةاحرسضح سأ نيتح اوجيوبح  ح امسمهح ثهحح نح اوو اح اثينساحهسوسمهح اأبح ااقي  -4 دة ي

  افئع رح ااس يزح خويزةعحغسوسيحدميحهسوسمهحدة يًح  حهسيةاحرسأوح انةواح دعميكح انةوا.

ح عحهسوسمهح اأبح اا -5 قي ح  حهسيةاح اوألهحدوسيةاحرع هسوساحأ يح اأبح ااقي ح وفيااحد ح عوسمياجي

ح افعزح ح ااان حد  ح ايوة حئقسي حد  ح ايأةي ح أل حئقسي حد  ح اسجأو ح ثه ح لخعو رسضح إلضي يت

حهيلح حخاسم ح ن ح جسوا ح مه حةوم ح سل حذاد ح غسع ح اوةطا حغسع ح اجي ا ح اخمسعة حد  ) ااأئوة(

 اح اوألهح اسجي. إلضي يتحروسبح سسواحاوسية

هسوسمهح اأبح ااقي حدة يًح  حرسضح لغع  ح اسامساحعأ زحنايهساحد حنألاساحدوو عاح افاأو ح اوايهساح -6

ح اوايه ح سلحااهحنايتحنأعح ح اأبح ااقي ح  او حهولح ا ح يووهي   ح اموطقاح ذادحروو عا

  مسنح نح اأبح ااقي حةسواعحدايماحهولح ا حنأعحهي ح اوايت.

 سألأقح اأبح ااقي حد ح جسواح اأبح ااقي ح عح اسسهح د سينيًح عح اسسهح  اسي زحح مهحخاطاح ن -7

 ع اح اأبحاقي حد حددثعح حح50:30 اماا ح  يئةحةأضعح عحدهح   وحدساأح ع اح سهح أ ا ح

ح نح اميزح حقاساا حريعوسميلحدمسا ح وجي ح مهح جسوه حةوم حرألنح اأبح ااقي حرياخامح اسيئوحد  ةوم

غاسهحثمحخامحهيلح اسجسواحد ح امسألأقح عح اسسهحرإعوسميلح  عبحةو وحد ح او  ئح ايوحعايح

حخالرحدجعري  ح   ح يااحأعوسميلح اسجسواحةف هح فظح ااعرميرح  ح اثال احدثويزح إلعوسميل.

  يئةحةومحهوي لحهيلح اخاطيتح  ح اياي حقاهح إل طيوحرألأ ا حعي احد حعي اح نيفح عةح   وةح

اح ا ح عهسنحمح امعةح اثينساحقاهح اوأاحد حرسوح اسةيزحرسي وسنح ةمانحهووي لح سجيحةأ سيًحد حهأزةعح اجع 

ح ةع بحريوئحد ح ةع بحئ  ئ.

ح

 :المناحل المتخصصة فى العالج بسم النحل )أو ما يسمى بالمناحل الطبية(

د لح يحدرايح يطاحح وألهحرا حديرح امقيأئحرهحهأح اموألهح ايوحةع يحرإ ووح امسوةفسيتحد ح

ميأليتح  ايوحةجخيح وهحنألهحإل ع زح ماساح ااسعح امايشعحاامعض حد حدايوح اسنح ايةنحةوعئئ رح ا ح ا

 هي ح اميطاحح امقيأئحرهحهأحأعوسميلح ووجيتح اوألهححApi-therapy اميأليتح ايادحظجعتحداماح

ح اوأله.(ح وحعمحBee venom  ح لغع  ح اطاساحمححديرحد لح يحهمحأعوسميلحهي ح اميطاححديرحةاوبح)

 ثهحهيلح اموي هحةسمهحرجيح يئةحد وح افوسسنح ايةنحاجمحخاعةحرياوألهحدخعة حئراأاح امو واح اثينأةاحححححححححح

 انو  ساح ثالًح   حرسضح او لحهأ وح سيهوح وأعطاح وخيياح  ح اوألهح قمحمحهي ح اسي هح افو حاوةاح

ح ا ح ح اوألهح رعةقاح إل سيكحرياوألااحاا حة سجي حرمسي اا  ايرح ااسعحئ رحدرحةوسع حهأحنفسهحخاعة

 ااسع.ح
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ح اسع ححححححححح حاجي  ح اخالةي ح ن ح اوأله حاوقه ح اوماسا ح اساد ح ن حدقفيصحخيصا حد  ح اأ تحخيصا  هأ و

وجيحرقطساح نح اةيشح  وو يحهطألح افوعةحةاناحهسيةاحهي حههسوسمهحرعرمينيتحز ي ساح هعرمح أ د سينيًح

ح اطعةقاحةمانحدرحةسسشح اوألهحةأاحد حةأ سنحخيوجح اخاسا.ح اوألهحرمألاألحعاعوحرطعةقاح يحمحرجيل

ح نح ا حدقع صح األ واح حدقع صح اسسهحد ح اأبحاقي حد حةومحدخيلح نح ا ححححححححح ح اوألهحد ي ةجخي

ح وخهح اخاساحدثويزح اسع  حعأ زحرطعةقاحةو ةاحد حرهناأراحخيصاحرطعةقاح اةفم.

 -ثيرة منها:وتعالج هذه المناحل حاالت مرضية ك ححححححح

آالاحح- هساسح امفيصهحح-آالاح امفيصهحح-اح اع  يهسن ساح  يحشيرججيح ثهح عقح اوسيح غسعلح   

 اسمأئح افقعوح رسضح يالتحشوح اس التح غسعهيح   ح اسوأ تح لخسعةح  وحاسمح اوألهحههثسعحداسعح  ح

ح ح اوأله حاسم حظجع حدمي ح غسعهي حهيابح اقعنسا ح ثه حدخعوح  ح الجح الجحرسضحد ع  ح اسسأر  أ  و

 يالتح إل جي ح امواعوحاووح اسسو تح  امججألح اسابح قوح يهحد وح اساميزح اميعةسنح اودوأوح ا ح

حدة يًح ح اسم حةسيا  ح اوألهحدمي ح اسالجح هأح الجح إل جي حرسم حهي  حإلعوسمياه ح يامسا ح ا ح ي نة  عةو

ح يالتح لدنةميح  ايو ساح رسضح ل ع  ح اجاوةاح لخعو.

 : ية إستعمال اللسع فى هذه المصحاتكيف

ةومح ااسعح سبحرعني  حشجعوحةاودحااسساح   وةح  ح اسأاح ل لحثمح ثوسنحاسساح  ح اسأاح اثين حثمح

ثالاحاسسيتح  ح اسأاح اثيالح هاي ح و ح اسأاح اسيشعح ةعةحاسسيتحذادحرياوايئلح  ح افخيةنح  اس وةنح

حاسسيتح  ح ةعة حةأا حده ح اوظيا حهي  حةظه حرسضحثم ح    ح ل ل ح ااعني   حةسم  ح هي  ح اةجع حنجيةا و 

 األيالتح ااسسطاحقوحةاف ح ااعني  حااسالجح  يئةحةومحو  احاموةحدعاأ سنحرو رحاسعحثمحةاودحرعني  حآخعح

حرإثوسنحد حثالثاحاسساح ةووج حرإثو ح ةعةحاسساح و ح اسأاح اسيشعح دهحةأاحدثو ح ةعةحاسساح و ح ةاود

)عيرقي(ححوتحهيلح اميأليتحنجي يًحداسع ًح خيصاح  ح ااوااح اةعقساح ثهحدامينسيح اةعقسانجيةاح اةجعح قوحدثا

ح و عسيح راسيوةيح غسعهي.

 نظع ًحلرحدهح امعض حالحةوألماأرح ااسعحد حالحةماوجمح اسالجحرجيلح اميأليتح قوح ي لح اساميزحححححححححححح

حمحد ح قنحد حدوحهعدسايتحراساحدخعو.أعوخالصح اسمح نح اوألااح أعوسمياهح  ح مهحئهينيتح  ع ه

 :طرق استخالص السم من النحلة

ةومحح  حريئئح ل عحديرحةومحأعوخالصح ايريرحرون اح نح اوألااحرماقيرح  ضسهح  ح يزح قطعح سل -1

ح حرججيز حهيل ح ااسع حد جنل حهجفسفح اميزح عا حرمعشححخيصحثم ح هعشسألجي حغاسجي خامحدجعري  حثم

راأو تح اسمح راسيًحدينتحرعةقاحرطسئاح  سقوةح دينتحدفيزهجيحح امألوأوح ا ح اسمحااأليألح ا 

حضسسفاح  وخف ا.
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ثمحرودح اوفاسعح  حهيمسمح جيزحرسسمحةومح سهحهسعةضح اةسيالتحايو احدجعري ساحخفسفاح سلحهقأاح -2

ح اسمح ح ايو اح  حغةيزح طير ح) ثهح ااياأنا(ح ةجفحهي  حاجيل  اوألااحرإ ع زح اسمح ووحهسعضجي

 وعةحةومحدةمحراأو تح اسمحرساسواح  فظجيح  ح ابحخيصاحاألسنح إلعوسميل.رسع اح دهح 

 همحهطأةعلحروو احح1994 قوح عوسماتحهيلح اطعةقاح  حوعيااح امي سوسعحااطياااحدعميزح سس ح ياح -

حخفسفاح  حوعيااح اودوأو ل.

ح - ح انو  ا حرااسا ح ان الز حد و حقيا حدعسأرح- قو ح جيزحح ي سا حرويمسم ح مع( ح ألمو ددثعحهطأو ًح)د.ئ/

ةخعجح نحهي ح اججيزح وةحدعالكح ةومحح- سلحهمحهيمسمح جيزحدجعري  حل و احذريريتحدجعري ساح

ح أقح اطااساح سلحةمانحأعوخالصح اسمح نحددثعح نحخاساح  ح ح ااأ يتحدعفهح اخالةي  ضعحهيل

 . قتح   وح  يز لحهي ح اججيزحقسوح اوسجسهح  حرع ز تح إلخوع عحرأز وةح ااأللح اسام 

حهمح  ح اخيوجح روايوحد جنةحدجعري ساح ةيرجاحإلعوخالصح اسمحريايو يتح ااجعري ساحئ رحقوهح - دمي

   ح مسعح ل جنةح اسيرقاحةاأرح اوسيوح ااجعري  ح نحرطيوةيتح ي احد ح يووحدجعري  حح- اوألهح

  أاتحد حددثعحقاسال.ح12رإعوسميلح ألألح ةاأرح اوسيوح أ ا ح

 مح نح امعهمحرجيح20  ساح نحعمح اوأله.حدشجعهيح ع همح  ح لناأراح أ ا ح قوحهمح مهحهأل سع تحئ ح-

  وةحئ اساح ديرحهي ح امعهمح نحأنويجحح100اسساحنألااح ةطايح اسجيحح100دمساح نح اسمحهسيئلح

دامينسيح اةعقساح)عيرقي(حقاهحهأ سوحدامينسيح ةسوسمهحهي ح امعهمحدوهيرح ا ح اعدبح او حرجيحآالاحد ح

دميحظجعتحح-اظجعةاحد ح اموطقاح اقطوساحد ح ل يدنح او حرجيحآالاحو  يهسن ساحأا حدخعلح امويريح 

حدة يًح قنحهألوأوح ا ح ألاألحعمح اوألهحهألقنح  ح اس التحد ح اأوةو.

 وساحح400:300 نظع ًحااسسعح اسيا ح و ًحاسمح اوألهح اخياح  اييحقوحةيهح سهحعسعح اجع اح اأ  وح نح

عمح اوألهحدهمساح قوييئةاحداسعةح ةمانح مهح ةع عحصسسعحالعوخالصح اسمحح يعيح قوحدصاححإلنويج

ح األيااحأ طيزح اي هةحايي بح ح ةمانح  حهيل حد جنة ح   وحد ح وة  نح اموي هحريعوسميلح جيزح طأوح

 وساح نحدهحخاساح  ح امعةح اأ  وةحد حددثعح عح ال ظاحدرح اوألااح او حهفعزحح30:20 اموألهحهيهحأا ح

حرطعةق ح  حخاللح نح اسم ح ااسع ح  ح جيز ح اسم حدمسا حدرحهسوسسو حةمان ح ااجعري سا ح ايو ا دةياحح10:7ا

ةأاحرافيزةح ياساح قوح  وح  حرأللحح15:10  ا حهي ح سمانح سي ئةح عوخالصح اسمح نحنفسح اخاساحدهح

التح امي سوسعحااطياااحدعميزح سس حدرح ع اح اسمح اجيجح اأ  وحةمانحدرحهسوخايهح نح وئح نح اةسي

 سبح اةجأوحح- اةسيالتححع سبح مح-دافحشسيااح هي ح افعقح سبحنأعح اسالااحح17:10ةوع   حرسنح

حخعل.آ نح اسواحأا ح

ح

ح

ح
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 :المناحل المتخصصة فى إنتاج الحضنة

 هسوسمهحهيلح األ واح  حغي زح إلنسيرح) اسي وو(ح امقيأئحرياأل واح اسعقيتح اااسعةح  اخيئو تح -1

ماح األسأةاحد حهسيةاح سأ نيتح اوجيوبحد حرسأوح انةواحد حدعميكح انةواحد ح  حدميئةحغي  ساح ياساح اقس

حرياطسأوحرسضح لرأليا حرسضحدنأ عحح اخيصا ح ثه ح األسأةا ح اقسما حأضي يتح ياسا حأا  حهألويج  او 

ح او   نحدياسميرح  األمياح غسعهي.

ح -2 ح ةمان حدقع صح ايدأو ح عوسميل ح اسعقيتحةف ه حإلنويج ح اموخييا حدعياح  ح اموي ه  مهحشمع

 ايدأوحريعوسميلح ااسحخيصح نح امطيرح ايوةح نحاأ سنحعمساسنح نح امطيرح طاأعح ا حد وح

ح حهسومع ح ايدأو حةعقيت حدر حذاد ح  اسع ح ن حاايدأو ح اسو عسا ح اسسأر ح اسأاحح6 اجيناسن ح ف  دةيا

 ٪.50 اخي سح  اسيئاحهاأرح اسعقيتحداسعةح األجمحدداعح نحةعقيتح اةسيالتحرألأ ا ح

محدخيح إلريو تح امألوأةاح ا ح األ واح)  واح ايدأو(ح  ح اسأاح اخي سح  اسيئاح ةومح ضسجيحةو -3

  ح ع زحخيصحةةاهح ع زح اسسهح ةومحهةسساهح ووويثعح اسعقيتحرقأةح ا سمح امعدنيح هسقمح  حقيعح

عحعي يتحقاهح افعزحاا حهألسحرياجأح3:2 اوسجسهح ماساح عزح اسعقيتحةمانحهعدجيحاموةحح– افع زح

  واودحااوألعكحاخيوجح اسسنح اسو عساح  ووحأذرحةسجهح و ًح عزهيحرسجأاا.

حقاهح ماساحح-حححححححح حخيصا حرةأدا ح امخوأ ا ح اسسأر حخعرةا ح ا حخيئو تح سوم ح إلريو تح امألوأةا د ي

ح  حقيعح افع ز.) اسي وو(ح عزهيحريافع زح اخيصح سلحهوسيقمحدة يًح اخيئو تح

حح-حححححح ح عوسميل ح ياا ح اخي س    حد  ح اع رع ح اسأا ح   ح يئة ح عزهي ح سوم حشسيالت ح معححأريو ت  ن

 . اسعقيت

ةومحهجمسعح األ واح  فظجيح  حرعرمينيتحخيصاحأ يح عحقاسهح نح اسسهح  اييحةسواعحدميئةح ي ظاحد ح -4

ح نحرعقح ح ااعرمينيتحرهيحرعةقا حةمانحهسقسم   ح ألاألح سسأاأ  حد ح ألاألح األ ح خففحدمي

شساحقاهحهو  اجيحاالعوسميلح ةمانح مهح ثهحهي ح امةع عح  حددثعح نح وألهح خيصاح اوسقسمح ثهح ل

حد حق ح امووجيت حهيل حةسوأ ب حدر حةمان حعأق حدداع حدنجمي ح سل ح  إلعاوووةا ح اااعو ح اقيهعة عب

  عوسميلح األ واحااويوةعحااخيوج.

 Apiary Records   سجالت المنحل

حهواي هح عحرس جيحإل طيزح اوأليلح اسجالتحدنأ عح خوافاحةخواحدهحنأعح وجيحغع  ح سسنمح ه حداجي

حدنأ عح حةا  ح سمي حنأضح ح عأج ح  ه حددمه ح ا  حد ان ح ي ً ح  ضألي ح اموأله ح   حامأقفه ح اسي ا  ايأوة

 اسجالتح نظي جيمح اانحدهاي جيحد عح وع كحااهحنأليلح سبحظع  هح  ح وألاهمح رياويا ح اسسحدهايعح يح

ديرح اأ  بحهأحهأ  عح امساأ يتح او حهو موجيحهيلح اسجالتح ا ححعأجحنيدعلح ع سيحد ع ًح ان يًمح أر

حديحصأوةح  نحهي ح اموطايحةمانحهقسسمحعجالتح اموي هحأا ح وةحدنأ عحه :

حعجهح اوسيةاحح-2حححعجهح إلنويجح-1
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حعجهح عداح اموألهح-4ححعجهح انةيو تح-3

حعجالتح اوعرساح-6حح اسجالتح ايألساح-5

ححعجهح اوطسسمح-8ححححححححححح اسجالتح إلئ وةاح-7

  The Production Record أوالا: سجل اإلنتاج 

حةسجهح ا حح  عجهح إلنويجحهأح اأعسااح اأ سوةحامسع اح ووحقووةحعالالتح اوألهح إلنوي سامح مي

 عر ح اوألهح نوخيبحد سنح اسالالتح اسياساح إلنويجح رقي جيحااوعرساح  عواسيئح اسالالتح اموخف اح إلنويج.ح

حح.يأئحريإلنويجحهويحهأحأنويجح اسسهح  اسي زح اماا ح  اأبح ااقي ح  اةمعح رع ئح اوألهحرهنأ  جيح  امق

ا: سجل التغذية    The Feeding Recordثانيا

حااوسيةامحح ح ي وجي ح وو حرأ  فه حهسيةا ح   ح امعر  حةسوسماه ح ايي ح اسي ز حنأع حةاسن ح اسجه  هي 

ااهحري فاح نسااح اوعدسنمح  نحهي ح اسجهححقواتح او حه  أ  سوحهقوةمهحاجيح سبح يألح اسواح  اامسي

حهسوجااجيح ح اامسيتح او  ح روجمسع حرع هسن( ح يوو حد  ح)عاع ح نحغي ز حري فا ح عوجالكحده ح سع ا ةمان

ح اطأ  فحةمانح سع اح العوجالكح ااا حااموألهح ا ح و وح اسوا.

ا: سجل الزيارات    The Visitations Recordثالثا

ح  األاأ سامحح هأح نح اسجالتح ح اموي هح اااسعة ح  حدهح وألهح خيصا ح اأ  بحهأ  عهي  امجما

ح هسجسهح ال ظوجمح ا ح اموألهح أوشيئ هجمح حئ وةا ح اموي هحريفا حهيل ح لخيي سأرحرنةيوة  سلحةقأا

حااوأليلحاا حةجوويحرجوةجيح ةاودح اسمهحرجي.

ا: سجل حركة المنحل )الفحص الدوري(  رابعا

 ا ح و وح  مسعح اسماسيتح اوألاساح لخعوحح  أ  سوهيح ماساح افأل ح هأحعجهح ياحهو رح سهح

ح اسوا.

ا: السجالت الصحية    The Health Recordsخامسا

ح ثهحح ح اسسه حنأله حرأ  ف حهيسب ح او  حريل ع   ح اخيصا ح امساأ يت حده ح ا  حهةومه  ه 

ح ح األ وا ح د ع   ح ااي اا ح ل ع ئ ح د ع   ح األ وا ححBrood Diseasesد ع    األ واحهةمه

 األ واح ل و ر ح  ع حهاسسح األ واح د ع  ح ل ع ئح ااي ااح ثهح اوأزةميح  لديوةنح  ل عةا ح

ح خو ح ل ع  ح رعق حاجيل ح اطأ  ف ح قي  ا ح  وو ح إلا  او عوويوةيم ح ل ع  ح نوسجاحصيو حرجيل يرا

ح حشفي جي ح هيوةخ ح ال جي ح اة الخوايو تح رعق حئ ئة ح ثه ح اوأله حهيسب ح او  ح اااحح    يت ح ئرأو مع

ح. ل معح غسعهيح نح   يت

ا: سجالت التربية    The Breeding Recordsسادسا

حراهحح حرسينيتح اوسبح اخيصا ح اماايتح عجهح اوسبح اييحهو رح سه حاوعرسا  هةمهحعجهح اوطسسم

ح  ا ح امااا حهاقسح حهيوةخ حره حةأضح ح اوعرسا ح عجه ح  ل و ئم ح  ريز ح دعميز ح اسالاا ح عم ح ثه ينهحعالاا
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 هيوةخح ضعح اماااح افسا حاااسضح امخيبمح رسينيتح اوسهح ثهحشاهح ل ع ئح  جمجيح اأنجيح راي جيح

اوعرساحةومح اع أعحأا حعجالتح إلنويجحا  ووحثايهجيح ا ح لقع صح ووح افأل ح  مأ يح ووح النوخيبح

ح ايادحةف هح ااسضح عوخو  احعجالتحأ مياساح عجالتح اوسيةاح  اسجالتح ايألساح عجالتح اوعرسام

حهةومهح ا حدهح يحعاي.

ا: السجالت اإلدارية    The Administrative Recordsسابعا

 ه حهةمهحعجهح اسجوةح عجهح إلةع ئ تح  اميع  يتح االز احاةع زح لئ  تح  اسي زح دئ ةاحح

ةع ئ تح الجح ل ع  ح د أوح اسميل.  اسجهح إلئ ويحهأح عةوةحةأ ساح نحدهحد ميلح اموألهحهاسنح إل

حةألواح   حةجسهحصي بح اموألهح ا ح امح ئو ةاحراهح ي  سةسعحرميحح اموألهح  اميع  يتح اسأ ساح مي

ةع ئحاوألسسنحأئ وههمحثمحهجمعحهيلح اسجالتح اسأ ساح  حعجالتحدعاأ ساحثمحشجعةاحثمحنيفحعوأةاحد ح

حعوأةا.

ا: سجل التطعيم    Grafting Recordثامنا

ح اسجالتح اح ح ن ح اوطسسم ح اسي زح عجه حأنويج ح اماايتحد  حاوعرسا ح اوطسسم ح  ح ياا ح خيصا مجما

ح اماا .
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ح

 Honey bee hivesخاليا نحل العسل 

 اخاساحه ح امسانح ايوحهسسشح سهحري فاحنألهح اسسهح هاو حئ خاهحدقع صح اةمعحاوعرساح األ واح هخنةنح

ح اسسهح  اأبح ااقي ح.

ح العوخو اح  ح يعح عأجحنووي لحرةئح نح اوأضسحح اخالةيح اةي ساح

  Modern Hiveأوالا : الخلية الحديثة 

سوع احنسااحنجد حخاساحالحMovable frame hive اخاساح األوةثاحد ح اخاساحذ تح لقع صح اموألعداح

ححح سلحال ظح  أئح سي احثيرواح1853عواححLangstrothأا ح خوع جيح اسيامح ال عةا ح

ح امس ح اوألاساحرسنحدهحأريوح  ايوحةاسهحدرايح اسجي حح Bee spaceي ا حدنجي حح7.9   و حح م  نحح5/16)

 ه ح امسي اح امأ أئةحرسنحعطأل حقعصسنح وجي وةنحةوعدجيح اوألهحدممعحرسنحدقع صهح  ا ح ااأصا(ح

ذادحصممح اخاساح امسع  احريعمهح و ح لرح هيوعحهيلح اخاساحح نح اخةبح اسأةووحد ح ااون ناح هطا ح

ف هح ااأرح اع يئوح  ح اف  حلنهحةوألمهح لهعراح دقهح لاأ رح  وييصيًحروهيرحزةو حاألميةاح اخةبح ة

ح.ااألع وةح

 تركيب خلية النجستروث

ح نح ل ن زح اوياسا:ح(24)شاهحوقمحح هوعدبحخاساحالنجسوع ا

حح  HHiivvee  ssttaanndd ي هح اخاساح)ح اوع رسنة(حح-1

ح امسوطح20.32رأصاح  ححح8ح  وهفيعحدهحو هاهح ورعح و هح ح.حح41.285ح×ح3.78سهحعمح  رسيئ عم

ح41.28 ه حقطساحخةاساح سوطسااح رسيئهيححح Alighting board ةثاتح اسهح نح ال ياحاأ اح اطسع رحح

حعمح هأضعح و هح األي هح  ح   ساحرجيح يزحاموعح صألح اومهح اسجي.حح12.07ح×

ح

 Bottom boardقي وةح اخاساح)ح اطااسا(حح-2

ح اج ح ه حهيوعح نحخةبح لراايشح يئة ح ح عهفسا ح ي ويرحأ و همي ح  اثينساحح1.9ي ح هسوسمهحصسفي عم

ح. عمح53.58ح×ح41.28عمحمح هسوسمهحق ح اةويزح  رسيئهيحح0.64 وخف اح

ححححح

   BBrroooodd  cchhaammbbeerrصوو قح اوعرساح)حصوو قح األ وا(حح-3

عةنةنح)ح ايوةح نحصوو قح يئوح نحح اخةبحاسسحاهحعقفح الحقيعح ةأضعح أقحقي وةح اخاساح اهحأ حححححححح

عمحح24.5×حعمحح37.5×حعمحح46.5أريو ت(ح درسيئلح نح او خهححح10شفوسن(حهوألعكح اسجيح إلريو تح)ح

ح.عمح24.5×حعمحح42×حعمح55.5  نح اخيوجح

حHHoonneeyy  cchhaammbbeerr  ((  ssuuppeerr)صوو قح اسيعااح:ححح-4
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حصوو قحح ح أق ح ةأضع حةخي حااسسه ح ااوه ح اوعرسا حايوو ق ً حهمي ي ح ةيره حصوو ق ح ن ح ايوة هأ

حح. اوعرساح ةسعح ةعحأريو ت

  DDiivviissiioonn  bbooaarrddss ي ن رحخةاسيرح:ح-5

حصوو قحح ح   ح  لخع ح اوعرسا حصوو ق حق  حد وهمي ح ةسوسمه ح إلريو حهسي وح سي ا ح ي ن حده  سي ا

ح. اسيعااح ذادح وو يحةاأرح وئح لقع صحدقهح نح ةعةحاوقاسهحصوو قح اخاساح

  Inner coverغطيزحئ خا :ح-6

حرع زح نح اخةبح وهفي هحةيوعح يححححححححح ح نح اخةبح لراايشح اه ح نحح9ئة  اامسوع تحاا حةاأرح عهفسي

ح.عمحح41.3×حعمح50.5عطحح إلريو تح و حةسمححرمع وح اوألهح أقح إلريو تح درسيئلح

ح.قاهح افعزح Bee escapeح  ةأ وح  ح عطهح وألهحرس ي ةاحااوجأةاح  اوسيةاح  ضعحصيوجح اوألهح

ةأاح و حةسط ح افعصاحااةسيالتحح3ح–ح2 اسطيزح او خا حقاهحقطفح اسسهحرـحح ةعدبحصيوجح اوألهح  

حاا حهووقهح نحصوو قح اسيعااحأا حصوو   اوعرساح سلحالةسمححصيوجح اوألهحريامع وحأالح  ححقداجي

ح. هجيلح   وح قمح

ح  OOuutteerr  ccoovveerrغطيزحخيو  حح-7

ميةاح اخاساح نح ل طيوح   ح يااحةيوعح نح اخةبح ةسط ح نحد ا حريانندح  ح ايفسحح  ح اييجحاألح

 واح عوسميلح اسطيزح او خا حةجبح رحةاأرح اسطيزح اخيو  ح عهفسيًح نحعطحح إلريو تح و حةسمحح

ح نح حاه حأ عةن حد  حذادحرسمهحشفا ح ح لقع صح ةجعاح اوأله حريامع وح  و حالحة سمح ا حقمم ااوأله

ح. او خهح

ح  EEnnttrraannccee  bblloocckkريبحخةا ح)ح وخهح اخاساح(حح-8

حح ح سوطسالت ح وأ زو حشاه ح ا  حخةاسا حقطسا ح ن ح ع ايوة ح2.54ضجي ح رأاجي ح اجيحح37.5عم عم

عمح هسوسمهحدموخهح11.4عمحهسوسمهحدموخهحااخاساحشويزمح  اثينساح  عساح2.54 وألويرحد و هميحضسقاحح

 األع وةححااخاساحصسفيًح وحةسوسمهحااوألامح  ح وخهح اخاساحمح قوحةن لحهي ح اايبحهمي يًح ووح شوو ئحئو ا

ح.  حغن وةح اع سي

ححح  TTwweennttyy  ffrraammeess ةع رحأريو ًحح-9

ح نحرع  زح ح سوطسهح الريوح ايوة ح45 نح اخةبح رسيئل حهثاتحرهح العيعيتح اةمسساح ا حح23حXح عم

 ةأضعح ةعحأريو تح وجيح  حصوو قح اوعرساح  ةعةح  حصوو قح اسيعااحئ ي مح نح اسادح اع سعححمح

صوو قح اوعرساح قي وةح إلريو تح  حصوو قح اسيعااح نحح قماح إلريو تح  ةع   حدالحةقهح ااسوحرسنح

حح.عمح ديادح األيلحرسوجيح رسنح اسطيزح او خا ح  اخيو  0.95

 هيلح الريو تح أ ناجيحح عة اح  ح اثالح اساأوحاوجسهح إلريو حتح وأ زةاح عحهعكح امسي اح اوألاساح

 .Hoffman هسعجحريريو تحهأ ميرح
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ا : ال  Pipe hives,  mud – tube hivesخاليا البلدية او الطينية  ثانيا

حدناأرساحهيوعح نح اقشح امجو لحد ح نح اطسنح امخاأرحرياوانح و اح اميشسامح  اخاساححححح   ه حخالةي

عمح)شاهحوقمحح35ح–ح25عمح قطعحح130ح–ح120رأاجيحح ه اأ  وةح ايوةح نح عطأ ناح نح اطسنح جأ

 ياح  اخافحرقعصسنح نح اطسنح  اقعصح ل ي  حرهحثقبحاوخألح خع جح ه ح سو ئةح نح لمحح(25

 اوألهمح هعصحهيلح اخالةيح أقحرس جيحرةاهحهع  ح هسوح افجأ تح امأ أئةحرسوجيحرياطسنح ةيهح وئح

قعصح هعر ح األ واح  ح لقع صح اقعةااح نح افوألاح ل ي ساحح20حح-15 لقع صح  ح اطأ  فح اقأةاح

 ا ح  وهح  سهح ةخنرح اسسهح  ح لقع صح امأ أئةحح  ح جخعح اخاساح ةطايحةاسجيحدقع صحهألوأوح

 ع تحرألح اسياحح3ح–ح2 اسجيح امسيشح الحهألويجح اوأليااح اااوةاحأا ح ججأئحداسعح سلحالحهفوحح اخاساحأالحح

ظعح  ح أ عمح اوطعةوح  افعزح هفوحح اخاساحرإز ااح اقعصح اطسو ح ايوحةسوح جخعةح اخاساح هفأل حرياو

ح.ح  حرمسي وةحرطيوةاحةو ةاححئ خاجيحرمسي وةح عآةحهساسحضأزح اةمسحئ خهح اخاسا

   ح أعمح اوطعةوحهقطعحرسأتح اماايتح امأ أئةح ا ح أ جح لقع صحرأ عطاح اقيي اح ةجخيحرسضح

ح افعزح ح   ح أعم ح افيوغا ح اخالةي حرجي ح هسمع ح امنئ ما ح اخالةي ح ن ح امخوأ ا ح دقع صح األ وا  اوأله

ح2.25  وأعمحح أليألح اطي فاح نح اسسهح نحخعجحدقع صح اسسهح هسيعحإلخع جح اسسهح وجيحمحهسو

حدساأح ع اح.ح5ح–

ح

 OObbsseerrvvaattiioonn  HHiivveess  :ض أو الرصد رثالثا : خاليا الع

ه حخالةيح يوأ اح نح اخةبح اجيح  جيرح نح ان يجح اجيح معحاوخألح اوألهح خع  هح  وجيح يحححححححح

ح إلريو تح أقحةسعحأريوح   وح  وج حةسعحدورساحأريو تححهعصح سجي ح ي حةسعحثالثاحأريو تح  وجي ح ي ي

رس جيح ااسضح و حةمانح ةيهوةحح  ج حدهحقعصح  يح سهح نح سهح  اأبحاقي ح   واح  يح اسجيح

ح ح ااألل حدغع   ح   ح هسوخوا حنأله ح ن ح امااا ح راي ع ح يئ ت حاوو عا ح ذاد   اةسيالتح  اوو عا

ح.(ح26  ايدأو.)شاهحوقمح

ا :  TTrraannssppoorrttiinngg    bbooxxصندوق السفر   -رابعا

أريو تح اهحقيعح غطيزحذ ح وألاح  ح عطهح اسجيحعادحح5صوو قح نح اخةبح سوطسهح اةاهحةسعححححححححح

شاا حةسمححروجوةوح اجأ زحئ خهح ايوو ق,ح اهح نزح نح اخةبح أقح اسطيزحاسع عح ايوو قحرأ عطوهح

 وألاح اوجأةاح.ح اايوو قح وألاحصسسعةح  ح  جهح ل ي  حح أذ ح ضستح ايويئةيح أقحرس جيحالحهسوح

 نحدعفهحاوخألح خع جح اوألهحهقفهح ووحأ و ئح ايوو قحااسفعح ةسوسمهحهي ح ايوو قحاوقهح اوألهح نح

  اأبح سهحح2  واح ح3أريو تح وجيحح5 ايرحأا حدخعح خيأصيًحااسعحرع ئح اوألهح ةسعح ايوو قحح

ح.(27وقمحح.)شاهح سطيلحرياوألهح  ااوهحاقي 
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حNNuucclleeuuss  HHiivveeح:حح اوأةـــــاح-خي سيًح:

حرويفح هسيعحأريو تحخاساحالنجسوعاح(ححححححححح حخمساحأريو تح) حرجي   اوأةاح ايوةح نحخاساحصسسعة

ح ح اجيناسنح وجي حرياوألهح ن ً حهمي ي ح ا ح لقهح  اايق ح سهح  اأبحاقي ح  اااحح3 سطيل دقع صح  وا

ح اواقسحح.ح يو زحااوقاسححمح ايادحهسم حنأةا

 مميزات استعمال الخاليا الخشبية الحديثة

حح.عجأااح عوخع جح لقع صحافأليجيحئ رحأز يجح اوألهحد حأهالجح لقع صح-1

 اوألامحح  اسسطعةح ا ح  واح اةسيالتح  ايدأوح رسأتح اماايتح ذادحرإضي احدقع صحرجيح  واحح-2

 ووح واح األي احأاسجيح  اوخا ح نحرسأتحح نحخالةيحقأةاحأا ح اطأ  فح ا سسفاح أ و اح  واح ايدأو

ح. اماايتحاموعح اوطعةوحد حأ و ئح اطأ  فحرهعيعيتحشمسساحااةسيالتحد ح ايدأوح سبح األي اح

هسسسعح جمح اخاساحرميحةال محقأةح اطأ  فح ذادحرإضي احأريو تح وةوةحااطأ  فح اقأةاحد حو عح وئح نحح-3

ح.يااح اطأ  فح ا سسفاح لقع صح او حالحةألويجحأاسجيح اوألهح  ح 

ح.هقسسمح اطأ  فح اقأةاح  إلدثيوح نح وئهيح ضمح اطأ  فح ا سسفاح ا حرس جيح ااسضحح-4

رميحةأ عح ا ح اوألهح امججأئح ايوحةاياهحح Comp Foundationأ ايرححأعوسميلح لعيعيتح اةمسساححح-5

حاسسهحح.  حرويزح لقع صح اةمسساح هأ سعحهي حح امججأئحاجمعح داعحدمساح نح 

عجأااح سع اح يااح اسي زح امأ أئحرياخاساح سمانحزةيئةح اسي زحرإضي احدقع صح نح اسسهحح  حهسيةاححح-6

ح. اوألهحهسيةاحصوي ساحرمألاألحعاعوح

ح عواو لحح-7 ح ح عجأاا حد  ي جي ح عال ا ح  أئهي ح ن ح افأل حااوهدو ح وو حرسجأاا ح امااا حوؤةا   اير

ح اماايتح امسواحرهخعوح وةثاح اسنح.

عجأااح ميةاح اطي فاح نح امجثع تح اجأةاحديشوو ئح ااع ئةح ح امطعح  اعةي حرهرحهاأرح ألاماح الحح-8

حهسمححروسعبح يزح امطعحمح هو ئاح اوألهحدثويزح اةويزحرإ ع زح ماساح اوةوساح.

حاومه ميةاح اوألهح نح ل و زح اطاسسساح او حهجي مهح ثهح افسع رح  اسأليا ح  ا فيئعح ئرأوح اااحح  ح-9

ح عجأااح  ح ح اةمعم حرو ئة ح إلصيرا ح ن حاألميةوجي حرسجأاا ح هاخسعهي ح لقع صح اةمسسا حدخي حةمان دياد

ح.هخنةنح لقع صح اةمسساحالعوسمياجيح  ح امأعمح اويا ح

ح.عجأااح اوخا ح نح ل سياح اسعةااح قةأوح اةمعح  اوألهح امستحأا حخيوجح اخاساحح-10

حح. نح اسالالتح اجسوةح  مهحنأ ةيتح اوألهحاسهجيوحرجيحأ اينساحهعرساح اماايتحصوي سيح-11

ح.زةيئةح وئحح اسيعالتحداميح  و تح لئ  وح اسفاساحرياسسهحدثويزح أعمح افسضحح-12

حأهالجح لقع صحح-13 حئ ر ح اسسه ح مع ح أعم ح   ح اسسه ح ن حرجي ح ي حافعز حدقع صح اسسه حدخي عجأاا

حح. اةمسساح  عوسمياجيح ع تح خعو
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دجمح/حري فاحح10-5 امأليألح اويه حةاأرح  سع ً)ح ويه ح نح اخالةيح األوةثاحةاأرحنظسفيًحنقسيًح اسسهح اح-14

ح.(ح

حح.ةمانح وعح اوطعةوحقاهح و ثهح ةمانح سع اح اخاساح او حخعجح وجيح اطعئحأذ ح واحهطعةوح-15

 اوألهح  حهاقسحححعجأااحنقهح اطي فاح نح ايرحأا حدخعحئ رحأز يجح اوألهحد حأةي  هح عجأااح عوسميلح-16

حح. امأليصسه

هأ عح اوجأةاح اجسوةحئ خهح اخاساح اخةاساحةسي وح اةسيالتح ا حههئةاح ماجيحرسجأااح  عةاح اسويةاحح-17

ح.رياأل وا

عجأااح ضعح لقع صح مأئةاح ا ح وخهح اخاساحاسسجهح ا ح اوألهح امع وح نح ايرحلخعحرسجأااحح-18

ح سجئوح ظي فاحرسع اح عجأااح  عةاحهي اح.
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ح

ح

ح

ح
ح(:حنألهحهجسنحدعنسأا .22شاهح)

ح

ح(:حنألهحهجسنح ةطيا .23شاهح)

ح



71 
 

ح(حخاساحالنجسوع ا24شاهح)حححححححححححححححححححح

ح

ح
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 يا وفحص الطوائففتح الخال

Opening the hives and observation the colonies 

 

 
 اطأ  فح نح ماسيتح اوأليااح اجي اح ايادحعأجحنووي اجيح نح وةح أ نبحه ححأل  وحح اخالةيح  

ح ماسيتح افأل ح حأهميا ح   ح افأل ح  لئ  تح امسي وة دغع  ح افأل ح   وسيريتح افأل ح  أ  سو

حروجي ح.

 -حص الطوائف :أغراض ف -أوال :

حةفأليأرحح-1 ح ايةن حااماوو سن حرياوساا ح خيصا ح همسسنهي ح اسجي ح  اوسعج ح اسسه حنأله حري فا  ةيهوة

  اطأ  فحاامعةح ل ا 

 ح ةيهوةح اماااح:ح-2

  اوهدوح نح  أئهيح سلحهأ وح ا ح لقع صح اأعط ح يئةح  اوهدوح نحعال احد  يزح سمجيح

ح ا ح اسسعح ح قووهجي ح نةيرجي ح ويعبح ياماايتح  سأةوجي ح درحةاأرحعوجي   ضعح ااسضحرامسيتحداسعة

ح سمجيح ح ا  ح ن ح اةسسع ت ح ون ل ح اسن ح   ح اااسعة حد ي حدثسعة حشسسع ت ح سمجي ح ا  حةأ و  ايسسعة

حهاأرح ح عرمي ح امااا حهةيهو حام ح ااسضح أذ  ح ا ح ضع ح هقهحقووهجي ح ا حهمنقحد وألوجي رياوووة ح ال ة

  ح ا حقي وةح اخاساح ةسوولح ا ح  أئهيحرميحةا :حححححححح أ أئةح ا حد وح أ نبح اخاساحد

 .أئحرسضح وةلح اأضعح   

 .ح  أئح اوألهح  ح يااحهيئ اح

 -دميحةسوولح ا ح قوح اماااحرياسال يتح  امظيهعح اوياساح:

 .ح واح  أئحرسضح وةلح اأضعح

 .هسيجح اوألهح عع اح عدوهح  واح نوظي جيح  واحثايههح ا ح لقع صح 

 اايتح.  أئحرسأتح  

 .ظجأوح ل جيتح اايذرا 

 حرسع احد ياحريبح اخاساح و حهوةعح ح اةسيالتح ه حهخفضحودعجيح هألعكحد وألوجي  ةيهوة

 و  ألاح اطي فاح ألح اخاساح وجيبح اماااحأاسجيحأذ حدينتح اماااح أ أئةحخيوجح اخاسا.
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 -أ و احرسأتح اماايتحأرح  وتح: -3

 سومحأ و احرسأتححاح نحعالااح مويزةح ةع ئح امألي ظاح اسجي ذادح  ح يااح واح األي احأاسجيح   أئح ااح

  اماايتحاموعح اوطعةوح.

 ح-أ و اح  واح ايدأوح: -4

ح  حهاقسحح اماايتح اسي ووح رياويا حالحةاأرحاجيح ح األي احأاسجي   ح اطي فاحح ظسفا    ذادح  ح يااح وا

  سهح سومح اوخا ح وجي.ح عغأب أئهيحغسعرجينبح عوجالدجيحاامساحداسعةح نح اسي زح ساأرح  

 ح- أل ح لقع صح امألوأةاح ا ح سهح  اأبحاقي ح: -5

  ح اطي فاح  اوهدوح نح  أئحدمسيتحدي ساح نح اسسهح  اأبح ااقي حاسي زح اوألهحد ححامسع اح األيااح اسي  ساح

حرو  اجيح.سهح  حرو  اهح  حرألاأبح ااقي ح  هجعوحهسيةاحصوي ساحعأ زحرياس

 - ةيهوةحدقع صح األ واح: -6

حص.امسع اح اقأةح امووظعةحااطي فاح  ضعحدقع صح األ واح  ح اينجيح امويعبح هأح وويفح لقع 

 -: أضي احدقع صح وةوةحد حهقاسهح وئح لقع صحرياخاساح سبحقأةح اطي فا -7

 سلح  ح اعرسعح  ايسفح)ح أعمح اوةيرح(حةومحهن ةوح وئح لقع صح  ح اخاساحشسئيح ةسئيحرياوووة ح سبح

 و حالحنعردح اسمهحرياطي فاح   ح اةويزحهع عح لقع صح ان  وةح نح األي اح هألفظحريامخنرحح ي اح اوأله

اح ضسجيح سميحرسنحدقع صح األ واح ةع   ح ووحأضي احدقع صح وةوةح و  العوسمياجيح  ح امأعمح اويا .

 اايتحثمحرح يهحدقع صح األ واح نحرس جيحرجيلح اطعةقاحةعردح اسمهح  ح اطي فاح ةسابحرويزحرسأتحل

  اوطعةوح سبحقأةح اطي فاح)حلنهحةقسمح اطي فاحقسمسنحح ال لح سهح اماااح  اثين حةةسعحرفقوهيح(ح.
هوظسفح إلريو تح  اخاساح نحقطعح اةمعح ان  وةح  اوألهح امستح  يئةح ااع رأاسسحريعوسميلح اساسواح -8

اخاساحرفعشيةحد حقطساح نح اقميشحمحد ح اسوااحلنجيحهجئوحأا حعأزح اوجأةاحئ خهح اخاساحثمحهاوسحدوضساح 

 عح ع  يةح واحأاقيزح اةمعحد ح خافيتح اووظسفح ا ح لو حرجأ وح اخاساح و حالحهياحح ه وحاوةو رح

 اةمعح او حهوايثعح اسجيحمحرهحهجمعحقطعح اةمعحاالعوفيئةحرجيحأذ حدينتحرامسيتحداسعةحد حهو نح  ح لو ح

حأذ حدينتحرامسيتحصسسعةح.

 اح ايألساحااطي فا: سع اح األيا -9

ح يااح ح   ح االزا ح  هخيذ ح ل ع  ح  اطفساسيت ح ن حخاأل ح ن ح  اوهدو ح اطي فا حنأله ح ةيهوة حرعةي  ن

ح إلصيراحريل ع  ح  اطفساسيتحح ذادحرإ ع زح اسالجح امويعب.

ح-أ ع زح ماسيتح اوأليااح امخوافاح: -10

ةجبحأ ع زح أل حشي هحااهحخالةيحح سلح نهحقاهحأ ع زحديح ماساح ثهح اوسيةاح  اوةوساح  افعزح غسعهي

  اموألهح.
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 ح-:اسسهح  حنجيةاح أ عمح سضح اع سيحأ و ئح هججسنح اموألهحافعزح  -11

حهجمسعح قع ص  و حةسجهحدخيحح اسسهح  حصويئةيح اسيعااح  قع صح األ وهح  حصويئةيح األ واحةوم

ححححدقع صح اسسهحافعزهيح  عوخالصح اسسهح وجيح.

 

 -مراعاتها عند الفحص :ثانيا : االحتياطيات الواجب 

  خوسيوحةأاح ويعبحاافأل حةاأرح سهح اجأحصألأح  اةمسح ةعقاح -1

ح  اقويعح  اقفيزحقاهح ااةفح ا ح اطأ  فحااأقيةاح نحاسعح -2  وهو زح الرسح اوأليلح ثهح ال ع لح

  اوألهحمح عح ع  يةحأغالقحدو هح ااوطاأرحراااسح و حالحةوسعبح اوألهحهألتح امالرسح.

يئئح غسعح يا ح امن جحالرح اسياساح  اخأجحهجئوحأا حزةيئةحأ ع زح اسعقحدرحةاأرح اوأليلحه -3

 مح و  ألاح اسعقحه يةيح اوألهحمح سنةوح ااسعح.

  واح عوسميلحديحنأعح نح اسطأوح ووح افأل ح و حالحةنئ ئح نجي بح اوألهحأاسهح سنئ ئح ااسع. -4

ووخسنح امويعبحةجئوحأا حهو زح اقسياحرسماساحهوخسنحرسسطاحرأ عطاح اموخنحد ياحريبح اخاساحالرح ا -5

ح اووخسنح اةوةوحهجئوحأا حزةيئةحشع عاح اوألهح قااحهو  هحدثويزح افأل ح رياويا ح حزةيئة  اوألهحرسومي

 ةنئ ئح ااسعح.

حثمح -6 ح اخيو   ح اسطيز حةع ع حثم ح اخاسا حريب حةقفحد يا ح ال ح اخاسا ح ينا  حد و ةقفح افي  ح ا 

ح افأل حرع ع ح  ح ماسا ح ةاود ح او خا  ح إلريو تحح اسطيز ح ح ا ح ي ه ح هساسقا ح  أليه حأريو د ل

 اوسجسهح أل حرقساح إلريو تح

أ ع زح افأل حرسع اح سقأااح  واحهعكح اخاساح فوأ احافوعةحرأةااح و حالحنةجعح ا ح و اح -7

  اسعقاح.

ةع   حدرحةاأرح اقعصح اييحةومح ألياحئ  ميح أقح اخاساح و حأذ حدينتح اماااح اسهح عقطتح -8

 جيحهسقمح  ح اخاساح الهسقمحخيو جيح و حالهوسع حاافقوح  اجالكحرهقو اح اوأليلحنفسهحدثويزح افأل ح إن

 رسوحأ ع زح ماساح افأل حةجبحأ يئةح مسعحد ن زح اخاساحدميحدينتحقاهح افأل . -9

 -ثالثا : مواعيد الفحص :

ح- يألح اسواحدميحةا ح:افأل حااطأ  فح سبح امأعمحد ح سبحهخوافح أ  سوح 

 يرح اوألهحايادحةجعوح أل ح اطأ  فحدهحعاساحدةياح. اعرسعح:ح أعمحنة 

 ايسفح:ح أعمحنةيرحااوألهحدة يحايادحةجعوح افأل حدهح ةعةحدةيا . 

 اخعةفح:حةاودح اوألهحةقاهح نحنةيرهحأا ح وح يح ايادحةجعوح افأل حدهحدعاأ سنح.حالرح 

أ و احرسأتح اماايتحةأاح و حنومانح نحح15ةأاحاي حةومح افأل حقاهح ع وحح15ئ وةح سيةح اماااحهسومعح

   ح يااح  أئهيحقاهحدرحهخعجح اماايت.
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 ح ايادح حثيروا ح غسع ح وقااا حهاأر ح اظع جح اجأةا حالر حدثسع  ح اوأله حنةير حةقه ح:  اةويز

  ع تحخاللح اةويز(.ح3-2ةجعوح افأل حدهحثالثاحدعيرسعح و حالحهسع ح اطأ  فحاااعئ)ح

ةع   حدرحةاأرح اجأحصألأح  حهي ح اسأاححد يحرياوسااحاسأاح افأل حنفسهح امألوئحخاللحديح أعم

حهسع ح ح اجأ حصألأ ح ياا ح   حالر حم ح  ل طيو ح  اسسأا ح اعةي  ح ن حخيا  حةاأر ح  ر ح ةعقا   اةمس

ح اةسيالتح او ح  ح اخاساح سسجهح افأل ح ةقهح ااسعحمحدميحهسجهحوؤةاح اطأ  فحرأضأ .

ح  ا حصاي ي ح اسيشعة ح اسي ا ح ن ح اةويز ح افأل ح   حةجعو ح ي ا حرسوح ريفا ح اثياثا ح اسي ا  

ح اظجع.

   ح ايسفحةجعوح افأل ح  ح اياي ح اايدعحقاهح شوو ئحئو اح األع وةحد حرسوح اظجعح  ح وعةح

ح.ح(ةاسنح ماساح افأل ح28ح)شاهحوقمححرسنح اسيعح  امسعبح.

 -رابعا : األدوات المساعدة في عملية الفحص :

 -األدوات المستعملة مع الخاليا الحديثة : -أ

ح اوأل .1 ح:رواا ح افأل ح ذادحاألميةاحح-يلح) ال ع ل( حدثويز ح اوأليل حةعهوةجي ح   وة حقطسا  ه حرواا

  اجسمح نحاسعح اوألهح ةجبحدرحهاأرحهيلح ااوااحنظسفاح  خيياحااسمهح  ح اموألهح قم.

 ةااسهح اوأليلحاسألم ح اأ هح نحاسعح اوألهحمح اي حةجبح اوهدوح نحدرحنجيةاحح-(ح:Veil اقويعحح) .2

ياحمح ةيوعح اقويعح نح اسادح اةاا حذ ح اثقأبح اوقسقاحد ح نح اوهح لعأئحالرح لرسضح اقويعح ثاوهحرإ ا

 ةساسح ا أزح الحةمانحوؤةاح األ واحرأضأ .

ح) .3 ح:Gloves اقفيزح ح اوأليلح اماووئحح-( ح اوألهحخيصا ح اسوةنح نحاسع ح اوأليلحاألميةا  ةسوسماه

 اوألهح  حةوةهحروعدجيح اةأ وسنحالرح اقفيزحح وةلح اسجوحروعرساح اوألهحد حذ ح األسيعساح اسياساحضوحاسع

ح اقميشح ح ن حقطسا حره ح اعقسيح ةويه ح اقفيزح نح اجاو ح ةعردح اسمهح ةقايح اوألهح ةيوع ةسسيح األعدا

 هسط ح ايو عحأا ح امع يحح.

ةوعدبح اموخنح نح عطأ ناح  وع قح سونساحهأضعحرجيح امأ ئح امع ئححح-(ح:حSmoker اموخنح) .4

وخيرحمح ةأ وحقعبحقي وةحهيلح العطأ ناح ي نح ثقبحاوأزةعح اجأ زح ا ح أ ئح إلشسيلحأشسياجيحاوأاسوح ا

يهحدثويزح ع ولح نح عفهحأا حد ا حمح اجيحغطيزح ا حشاهحقمعحاخع جح اوخيرح اجيحثقبح نح عفهحةو

نح اجأ زحمح  اموفيخح ايوةح نحقطسو حخةبحرسوجميحزناعكح ةويالرحرقطسوسحألعةدرياموفيخح امسئألح نحه

ح نح حد ل ح أع حدأةوا ح ل عةا ح هأ ح وخن ح اموخويتحهمي ح ن حنأ يرح سع  ير ح ةأ و حم ح اجاو  ن

ح اةسيالتح ح اوألهح و حةقهحاسع ح اووخسنحه حهجو ا ح النجاسنوح  ي وة حروججيا  خوععح اموخنح اييح سوا

رطوهحرياسسهحح  اوألهحرأ أئح عةيحرياخالةيح سمحااوأليلح ووح افأل ح ةفسعح ااسضحذادحريرح اووخسنحةأهم

خسنحةجئوح ا حهخوةعح اوألهحنظع حقاهح رحةججعح امايرح سثقهح زنهح الةسوطسعح ااسعح.ح ااوو ح ووح رح اوو
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ح  حل حاألعقجي حدأقأئ حرسضح امأ ئ ح عوخو ا ح ةف ه ح اوأله ح ايوحةخوو حدعرأر حثين ح دسسو ح اوخيرحره ر

 - اموخواح ثهح:

 .اخسشح  لقمةاح اقوةماح و ح ايأ سا  

 اخةبح اخةواح.نةيوةح  

 .قأ احح ايوةح 

 .د و قح لشجيوح 

 .قشح لوزح  األةي شح اجي اح 

ح عح ع  يةح واح عوخو اح امأ ئح او ح نح صهح سأ ن حلنجيحهسابحهسيجح اوأله.

ح

ح) .5 ح ح:Hive Tool اسواا ح سوقسمحح-( حد وهمي حرع ير حاجي ح األوةو ح ن حقطسا ح ن ح ايوة  ه 

فيهحدئ  وح اخاساح نحرس جيحد يح اطعجح اموثو ح سسوخواح  ح   خعح وثو ح ةسوخواح اطعجح امسوقسمحا

حأز ااح ح   حهسوسمه حدمي ح ااع رأاسس حرأ عطا ح اوييقجي ح ياا ح   حرس جي ح ن ح إلريو ت ح  يه هوظسف

ح امفاااح ح إلريو ت حهسمسع ح   ح اسواا حهسوسمه ح دياد ح اخاسا ح قي وة ح وو ر ح هوظسف ح اةمسسا  ان   و

 ريامسي سع.

 ه ح ايوةح نح عشيةح نح اةسعح اوي محذ تحرألح ويعبحح-(:Bee Brush عشيةح اوألهح)حح .6

هسوسمهحاوألعةدح اوألهح نح ا ح إلريو تح ووح افأل ح  ووح عوخع جح لقع صحافعزح اسسهحدميحهسوسمهح

  حهوظسفحقيعح اخاساح نحرقيةيح اةمعح  اوألهح امستح غسعهيح نح اةأ  بحم ةع   ح ووحأز ااح اوألهح نح

ح ااطنح و حالحةنئ ئحح ا ح لقع صحدر ةاأرحذادح نح جاح اعداح عحهأليش ح ال ساح افعشيةحامجخعة

 هسيجح اوألهح.

ح) .7 ح إلريو تح ح:Comb Holder ي ه حخطي يرحح-( حاجمي ح األوةو ح نحق سايرح ن ح ايوة  هأ

ةساقيرح  ح و وح اخاساح نحد ا حرسوح وألجيح اجميحدة يح ةاايرحةوسسيرحاوساسيحقعصحد ح ثوسنحد حثالثاح

ةسوسمهح ي هح إلريو تح ووح أل ح اطأ  فح او حهألوأوحصويئةقجيح ا ح ةعةحدقع صح سلحةع عحم 

 اوأليلحقعصح وجيح ةوظفهح نح اوألهحثمحة سهح ا ح األي هحروالح نح ضساح ا ح لو ح و حةسجهح اساح

 أل حرقساح لقع صح عح ع  يةح واح  وأ زحهي ح اقعصح ا ح  واح و حالحه يوحنوسجاحهسعضجيحااجأح

  اخيو  ح دة يحةع   حهساسيح األي هح ا ح ينبح اخاساح ااسسوح نح اوأليلح  نحضأزح اةمسح امايشعح.

 ه ح ايوةح نحةوح نح اخةبح ويهحرجيح ةمحذ حدعويرحرأةااحح-شأداحأ و اح  واح ايدأوح: .8

ح هسوخواح  حأ و اح  واح ايدأوحذ تح اسطحح امألوبح حال ا حم)شاهحوقم يوأعح نح سورحالحةيود

 ةاسنحهيلح الئ  ت.حح(29
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 تغذية طوائف نحل العسل

Feeding of honeybee colonies 

هسيةاحرأ  فحنألهح اسسهح نح ماسيتح اوأليااح اجي اح او حةقأاحرجيح اوألياأرح ايادحعأجحنووي لح

ح اسماساحرة زح نح اوأضسحح نح سلح سع احغي زح اوألهح اطاسس ح  يه ح ال يتح  وسيجحرأ  فح هيل

حااسي  ح اأ  بح اوأله ح  ال وسيريت ح اوسيةا ح رعق ح امخوافا ح اسوا ح يأل ح   ح اوسيةا ح ن ح  اسع  ز

ح ع  يهجيح ووح اوسيةاح دئ  تح اوسيةاح.

 التغذية الطبيعية للنحل :

ح اوألهحرو رحديحهوخهح نح ينبح اوأليلح  سجيحةوسيوحنألهح اسسهح ا ح اأبح ه ح او حةقأاحرجي

وح ا ح اسسهح هأح اميووح ااعرأوهسوو ه حاوسيةوه.ح اانح  ح ااقي ح ه ح اميووح ااع هسو حاهح ةوسي

حرياسسهح حعأ ز حصوي سا حهسيةا ح اوأله حهسيةا حأا  ح اوألياأر حةاجه ح ااقي  ح  اأب ح اع سي حهأ  ع ح وا  ياه

ح  اأبح ااقي ح  حراو  هح اسسهح رو  هح اأبح ااقي .

 عالمات احتياج طوائف النحل للغذاء:

  زح ووح ال ظاح  ه :ةمانح سع اح ي هح اطأ  فحااسي

حأذ حاأ ظح ووح افأل حدرحدمساح اسسهح  اأبح ااقي ح امأ أئةحرياطي فاحقاساا. -1

 أاقيزح اسعقيتح  اسي ووحخيوجح اخاسا)حهع عحاجأعح اطأ  فح قااح اسي زحرجي(. -2

حروخألح اطأ  فح -3 ح اسمي حاجي ح ايدأوح نح اطي فاح  ح يااحقعةااح نح امأتح  وا رعئ

 .يرألاح ايدأو ةسم ح ح عةحثينسا

  ووحو عح اخاساح نح اخافحةال ظحدنجيحخفسفاح اأزرح و . -4

حنساهح -5 ح اجأعح  أئ ح  نح ال يتح امأتح اويه ح ن ح اجأع.  أتحرسضح اطأ  فح ن

 نح اوألهح امستحرو خهح اسسأرح اسو عساح)حدهنهحديرحةاأللح نح اسي زح سجيح امحةسوطعح اخع جح وجيححةداسع

ح (.

 :  التغذية الصناعية للنحل

 نحرعةيحهقوةمح اسسهح  ح اأبح ااقي ح  حرو  هح اسسهح  حرو  هح اأبح ااقي ححه ح او حةقأاحرجيح اوألياأر

حاطأ  فح اوألهحرسع حهوةسطجيح اموعح و اح امجي احاجيح  ح يااح واحهأ عح ييئوحراسسساحااسي ز.
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 -الغرض من التغذية الصناعية:

  حرأ  فح اوألهح  ح يااح واحهأ عح ييئوحموعح و اح امجي احهومح اوسيةاح ايوي ساحا -1

ح اسي زح اطاسسسا.

  ح اةويزحاسواحقوولح اوألهح ا ح اطسع رحرسابحرع ئةح اجأ.ح اا حهومح اوسيةاح ايوي ساح -2

 ةسوطسعحهأاسوح اطيقاح االز احاوو ئهحنفسهح.

ح -3 ح ايوي سا ح اوسيةا ح سجيحهوم حهجف حاوو ا ح األع وة ح شوو ئ ح ياا ح   ح ذاد ح ايسف   

 يوحد حةواخعح اع سيح امأ أئح سجي. لزه

ح -4 ح ايوي سا ح اوسيةا حقأةاحهوم ح ح ه  ح اةويز ح يه ح اطأ  فح   حهوخه ح اخعةفح و    

 اووألمهحرعئح اةويزح هم  ح وعةح اةويزح  حعالا.

  ح اعرسعح امااعحاووةسمح اطأ  فحالنويجح األ وهحرقووحداسعحقاسهحهومح اوسيةاح ايوي ساح -5

وخألح أ عمح سضح اع سيحرسوئحداسعح نح اةسيالتحاا حهومانح نح معح داعح أعمح اونهسعح و حهسوسوحا

 قووح نح امأليألحخاللح أعمح افسضح هسعجحهيلح اوسيةاحرياوسيةاح اووةسطساح.

 هسيةهحرع ئح نأةيتح اوألهح اويهجاح نح اوقسسمحاوقأةوجي. -6

 -التغذية في فصول السنة المختلفة :

 -التغذية في بداية الربيع : -1

رحهوأ عح ووحدهحري فاحدمساحدي سهح نح اسي زح حةجبحدالحهقهحدمساح اسي زحااهحري فاح نححةجبحدح

حدقع صح نح اسسهح  اأبح ااقي ح(ح ذادحاامألي ظاح ا ح سولحهعرساح األ واح ياسي.ح3ح–ح2) أ ا ح

حا أذ حقاتحدمساح اسي زح نحهي ح اقووحرياوسااحااطي فاحة طعح اوأليلحأا ح ااجأزحااوسيةاح ايوي س

حريامألاألح اساعيح  اأبح ااقي ححرياسسهح   حرو  اجي  ذادحرسع حهوةسمح اطأ  فح هوةسمح اماايتح  

  ثجيح ا ح ضعح ااسضح نحرعةيح اةسيالتح اأصسفيتح او حهموهيحراهح  وسي يهجيح نح اسي زح اماا ح

عحقووح مانح نح و حةوأ عحاووح اطي فاحقأةح ويعااح نح اةسيالتح  ح أعمح افسضحاا حهقأاحرجمعح دا

  اع سيح  اأبح ااقي حخاللح أعمح افسض.

حروساهححححححححححححححححح ح اوعدسن ح وأعم حةاأر ح اسوا ح ن ح افيه حهي  ح   ح امسوخوا ح اساعي   امألاأل

ح1 ح سخوامحح1عاعح: ح  ح اسسأرح اسو عسا ح اوألهحروخنةوه ح و حالحةقأا حم  يزح ةأضعح  حغي ةيتحرطسئا

حرياسسه.

 -الصيف:التغذية خالل فصل  -2

 وو يحهةووحئو اح األع وةحخاللح ايسفحاوو احهجفح سجيح لزهيوحد حةواخعح اع سيح امأ أئح

ح1رجيح سوسيوح ا ح اوألهح مسه.حهويحة طعح اوأليلحأا حهسيةاحرأ  فهح ا ح ألاألحعاعوح خففحروساهح

 اطأ  فح ا سسفاحح يزحمح ةقو هح  ح اسي ةيتح ااطسئاح د سينيحةقأاح اوأليلحخاللح ايسفحروسيةاح2عاعح:ح
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د ح او ح واحرجيحهطعةوحاوقأةوجيح ةسوسمهحايادحنفسح امألاألح نفسح اسي ةيت.ريإلضي احأا حهسيةهح اوأةيتح

  وةثهح اوقسسمح نأةيتح اوقاسحح هسوسمهحايادحغي ةيتحععةساحلنهحالحةفعزح وجيح سهح  حنفسح اسيا.

 -التغذية فى فصل الخريف :-3

 يزح  حغي ةيتح1عاع:ح2 حد  خعح اخعةفحرمألاألحعاعوح عدنحةف هحهسيةاحرأ  فح اوألهح 

ح ح ااقي  ح اأب ح ا  ح دياد حاودععةسا ح  رو  اجي ح األ وا حهعرسا ح اطأ  فح   ح الححو وةسم حقأةا هياح

ح. و حهمعح وعةح ااعئحره يرح عالاحه سفح هسوطسعح ميةاحنفسجيح  ح يهح اةويز

 التغذية في فصل الشتاء:-4

حااطأ  ف ح اسي ز ح اةويزححهأ سع حرعئ ح قي  ا ح اطأ  فح ن حاا حهومان حداسعل حدهمسه حاه ح اةويز   

ح اسي زح ح ن حرألثي ح اخاسا ح ن حااخع ج ح اوأله حة طع حال ح  و  حنفسجي. حاوو ئه حاجي ح االز ا ح اطيقا  هأاسو

ح  حذادح اأقت حاوةيره ح ح سوسع حااجالكح نح اظع جح ااسئساحغسعح امال ما حةف هحأ و ئلحم   ح اةويز

 خننهح نح اسياح اسيريحد حةسيوحريااينووحخيصاح  ح امويريحشوةوةح ااعئ ةحد حريامألاألححرهقع صح سه

 يزح ذادح و حةسوفسوحراهح اسي زح الة طعحح1عاعح:حح2 اساعيح امعدنح  ح امويريح امسووااح اجأحروساهح

ح يحةخعجح  ح اةويزحااواعزح اانحةخنرح ااع زح  ح امسو قسمح ةواعزح  حااخع جحااواعزحلرح اوألهحنيئو 

حنجيةاح اةويز.

 -طرق التغذية المختلفة:

هخوافحرعةقاح اوسيةاح هعدسبح اسي زحهاسيحااسع ح امع أح وهح ةمانحهأضسححرعقح اوسيةاح سميح

حةا :

 -:وبدائلهأبالعسل أوال: التغذية الكربوهيدراتية 

 -التغذية بالعسل: -1

هألفظحدقع صح اسسهح زحاوسيةاح اوألهحريفاح ي هحةع   حهعكح قو وحدي  ح نح اسسهح ووح افع

 اقيهماح ااأرحد حذ تح اطسمح اسعةبح او حالحهياححااوسأةيح  حد يدنحخيصاح عح قيةوجيح نحئةو رح اةمعح

اا حهسوسمهح  حهسيةاح اطأ  فح اسجيح  حد  خعح اخعةفح   ح اةويزحمح الحةويححروخنةنح لقع صح او ح

ح ةفسوحد ح او حهاأرح اأثهحرمساايتح ل ع  ح.هألوأوح ا ح سهحغسعحنيض ح و حالحةوخمعح

 -التغذية على بدائل العسل : -2

 :وتشتمل بدائل العسل كل من المحلول السكرى والكاندى

 التغذية بالمحلول السكرى: -أ

أذ حامحةوأ عح اسسهحاوسيةهح اطأ  فحةسوخواح امألاألح اساعوح ايوحهخوافحئو احهعدسنةح سبح

ح-اح  ح يألح اسوه(مح ةومحهأل سعلحدياله :)ح اوسيةح امأعمحدميحعايحذدعل
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ةأزرح اساعح ةأضعح  حأنيزحمحهسخنحدمساح اميزح االز اح  حأنيزحآخعحثمحة يجح اميزح اسيخنح

أا ح اساعح ةقابح و حهمياح اي ريرحمح عح ع  يةح واح ضعح  يزح امألاألح اساعوح ا ح اويوح ايشعةح

ح.ةيتح هأزعح ا ح اطأ  فح ي  حثمحةساهح  ح اسي ح و حالحةألوعقح اساعح)حةواع ه(حد حةسوسمهح ميا

 التغذية بالكاندى: -ب

حةأ وحنأ يرح نح ااينووحهمي:

حقأ احح-دينووح اماايتح: (1 ح و حةياححذ   ةأل عحروةاسعحعاعح اجاأدأزحرساعح ااأئوة

 .دساأحعاعحرأئوة(حح3دساأح اأدأز:حح1 وميعدحروسااح)ح

 اانحاقااح أليألحمحوةحاسمهحدينووح اماايتحديرحةسوسمهحقاهحذادح سهح اوألهح عحعاعح ااأئ 

ح. اسسهحةسوخواحعاعح اجاأدأز

 ةسوخواحدينووح اماايتحاون ةوحصويئةيحعفعح اماايتحرهح و حهوسيوح اسهح اةسيالتح اميي ااحح

حااماااحاا حهومانح نحأ و ئح اماااحراهح ي وجيح نح اسي زح اماا .

ح-دينووح اةسيالت: (2

ز ح  ح امويريحشوةوةح ااع ئةح ةأل عحرإضي احعاعح ااأئوةحأا ح اميزحةسوخواح  حهسيةهح اوألهحشوي

ح حح4روساه ح: حعاع ح جسوهحح1دساأ حهواأر ح و  ح امسومع ح  اوقاسب ح ي   ح ميا ح ا  ح اوسخسن ح ع ح يز اوع

 وميعااح اقأ ا.حثمحهةاهح ا حهسهةحدقع صحوقسقهحهأضعح  حد  ن ح سفعةحرياساعح اوي مح هوعكح و حهاعئح

ح.رسوحو عح اأوقح امةمعحظح  ح اأوقح امةمعحمحثمحهأضعح أقحقماح لقع صح ووح اوسيةاثمحهقطعح هألف

 ثانيا: التغذية البروتينية بحبوب اللقاح أو بدائلها:

ح اوسيةاحرألاأبح ااقي ح-1

  ح افوع تح او حةوووح سجيح  أئح ييئوحراسسساحاألاأبح ااقي حمحهقهحقووةح اطأ  فح ا حهعرساح

ح:هح اوألياأرحأا ح اوسيةاحرألاأبح ااقي حد حرو  اجيح ةومحذادحدميحةا ح األ واحمحايادحةاج

روساسيح ييةوح اأبح ااقي ح ا ححاووح اوألياسنحمح سلحةقأاح اوأليل  ح يااحهأ عح اأبح ااقي حح-د

 و خهح اخالةيح  ح أ عمح افسضح او حهوأ عح سجيح اأبح ااقي حراثعةحاجمعح اأبح ااقي ح هجفسفجيح  فظجيح

ح.ح  أئح ييئوحراسسساحاألاأبح ااقي حياجيح  ح افوع تح او حةقهح سجيالعوسم

 اأبحاقي حثمحهساهح  ح  يزح ألامحح2عاع:ح1 األفظح اأبح ااقي حهجففح هخامحرياساعحروسااح

حدي  ح حرألسلحةاأر حم ح او  ئ ح اميز ح ن حرياقاسه ح امجففا ح اأبح ااقي  حدوه حهااه ح العوخو ا حم  وو  هألفظ

ح. سأرح)حنخيوةبح(ح لقع صح اةمسساحرمفعئهياوفاساجيحثمحهأضعح  ح

ح  ح يااحقاوجيحاووح اوألياسنحه يجحأاسجيح أ ئحدخعوح هسمهح وجيح جسوهحدياله :حح-ب

ح2محثمحهسجنحرمألاألحعاعوح أل عحروساهحح12:ح3هخامح اأبح ااقي حروقسيح ألح ايأةيحروساهحح

ح واح. يزحمحثمحهأضعح اسجسواح ا حقماح لقع صح أقح شح األح1عاعح:ح
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ح- اوسيةاحراو  هح اأبح ااقي ح:ح-2

ح ألح حئقسي ح ن ح اأر ح ويعبحاجي حروةه حةسوخوا ح اوألياسن حاوو ح اأبح ااقي  حهأ ع ح وا   ح ياا

ح ااسعةح  ااانح افعزحروساهح  ا ح اوأ ا ح.حثمحة يجحاامخاأرح ألاألحعاعوحح1:ح1:ح3 ايأةيح  اخمسعة

ح ووح العوسميل.ح عدنحاواأةنح جسواح ويعااحهأضعح أقحقممح لقع ص

ح.ح1:حح9د حةسوسمهحروةهح يجح نحئقسيح ألح ايأةيح  اخمسعةح ااسعةحروساهحح

 األأظاح:ح)حه عةبح اطأ  ف(ح  ح يااح  أئحرأ  فحقأةهحرياموألهح اوةجيح سهح  اأبحاقي ح

ح سسفاحمحرةعررأ علحةمانحنقهحدقع صح نح اسسهح  اأبح ااقي ح نحهيلح اطأ  فح اقأةاحأا ح اطأ  فح ا

ح.    يتح نح ل ع  خاأح اطأ  فح

 أدوات التغذية:

ح:غذاية دومي -1

حح حدرسيئ حروفس ح اخةب ح ن ح يوأ ا حأ ه  حريو ح سهحهأ مير حةأضع ح او خه ح ن حهجأةف  رجي

حااسأ  هحد حهسمعح  ح اةمعح امويجعحقاهح  امألاألح اساعوحمح ةجبحدرحةاأرح اخةبح سوح غسعح وفي

ح  حوقسقه ح و حهسط حرطاقا ح عوسمياجي ح اةمع حن ح  ووحهألأل ح اخةب. ح اساعوح ن حهسعبح امألاأل ئ ر

 عوسمياجيحهم حريامألاألح اساعوح هأضعحرجأ وح اقعصح لخسعح عح ضعحقطعح نح افاسنحرجيحاا حةقفح

ح اسجيح اوألهحدثويزح اوسيةا.

 غذاية بوردمان: -2

 نح اخةبحح ه ح ايوةح نحرعرميرحز ي  حاهحغطيزح ثقبحمح  ووح عوسمياجيحهثاتح ا حاأ هح

ح اوأليلح نحأ ع زح حهمان حرهنجي ح اسي ةا ح هومسنحهيل ح وجي ح اسي ز ح سخعجح اوألهح ةهخي حم ح اخاسا ح وخه د يا

  اوسيةاحرو رح وحح اخاسا.

 اانحةسيبح اسجيحدنجيحغسعحصياألهحاالعوخو اح  ح اةويزحلرح امألاألح اساعوحرجيحةاعئحرسع اح

ح.ةاسنحدئ  تح اوسيةا(حح31مح)حهحوق اةاحع حاااعئح ووح اوسيةا. ديادح اوألهحةوس

ح

 االحتياجات الواجب مراعاتها عند تغذيه طوائف نحل العسل:

ح ووح (1 حنظسفا حهاأر ح در حهيود حال ح يئة ح ن ح يوأ ا ح اوسيةا ح   ح امسوخو ا ح اسي ةيت حهاأر در

ح عوسمياجي.

ح ل (2 ح اعئيز ح اساع حلر حم ح اساعو حريامألاأل ح اوسيةا ح ياا ح   ح اوق  ح اساع ح عوسميل  معحةجب

 ةوسابح  حأصيراح اوألهحرياو عوويوةيح  إلعجيل.
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 ووحهأل سعح امألاألح اساعوحمحةجبح واح ضعح إلنيزح ايوحةأل عح سهح ا ح اويوح ايشعةح و ح (3

 ي  حد حةسا ح اميزحرمفعئلحثمحة يجحأا ح اساعح ةجعوحهقاسبححةألوعقح اساعحمح اانحةسوسمهح مياحال

 شوةوح و حهمياح اي رير.

ألاألح اساعوحةجبح واحهعدهح اةأجح وةحرأةااح و حالحةواأاح اانحةساهح  حرسوحهأل سعح ام (4

  اسي ةيتحرسع اح ةأزعح ا ح اخالةي.

  ضعح اسي ةيتح  ح اينجيح امويعبح  ح اخالةيح و حالحةوسيقمح وجيح امألاألح اساعو. (5

عوح يحرجيحقفهح اخالةيح سو حرسوح ضعح اسي ةيتحرجيحمح عحأ اياح ضعحد ن زح اخالةيح أقحرس جيح  (6

  نحشقأقح و حالحهألواحععقه.

 .اوسيةاح  ح امسيزحأذ حدينتح اطأ  فح سيااحااسعقامحهجعوح  (7

 هسيوح مسعحرأ  فح اموألهحئ سهح   وةح و حالحهألواحععقه. (8

 أذ حديرحهويكحهايةنح  حقأةح اطأ  فحةجبحهسيةاح اطأ  فح اقأةاحد ال. (9

حي ةيتح و حالحةوخمعح ة عحرياوأله.(حةجبح واحهعكح امألاألح اساعوح وةحرأةااح  ح اس10

 تشتية طوائف نحل العسل

Wintering of honey bee coloniesح

 

ح اوأليلحإل و ئحرأ  فح اوألهح حرجي ح نح مسعح اسماسيتح  إل ع ز تح او حةقأا  اوةوساحه ح ايوة

ا حةقاهح نحالعوقايلح يهح اةويزح ذادحرسع ح ميةاح اطأ  فح نح ااعئح  حهيلح افوعةح نح اسواحمح رياوي

  ح اوألهحلنجيحهججوح اوألهحدثسع حمح سلح وو يحهوخفضححClusteringحد ح اواأوحح و احظيهعةح اوجمع

ا(ح ةاأرح اوجمعح  حºح34ح–ح32حاحةوجمعح اوألهحاامألي ظاح ا حئو اح األع وةح)14ºع وةح نحئو اح األ

وأاسوحئو اح األع وةح امطاأراح جمأ وسنحأ و هميح  ح اأعمح هسعجحريعمح جمأ اح اوأاسوحمحلنجيحهقأاحر

 ال ا ح و حالهوسعبح  امجمأ اح اثينساحهألسمحرجيحاامألي ظاح ا حئو اح األع وةح اويهجاح نح امجمأ اح

مح لنجيحهمانح اوألهح نحق يزح وعةح اةويزحرسالاحمح ا ح اخيوجح ةألواحهايئلحاامأ قعحرياوسااحاامجمأ وسنح

ح نح ااالئحذ تح اجأح امسوولح ثهح مجأوةاح يعح اسعرسا.ح ااوجيحهخوافح  ح ااالئح اةوةوةح ااع ئة

 أوال: التشتية فى البالد شديدة البرودة :

ح ماساح اوةوساحضع وةاح  ح ااالئحشوةوةح ااع ئةح ايادحهوخيح  وسيريتحخيصاح ثهح

.ح ضعح اخالةيح  ح جع تحذ تحئو اح ع وةح ويعاا.ح قوحدثاوتح اوو عيتحدرحأنويجحرأ  فح1

الةيحالحةخوافح نحأنويجحرأ  فح اخالةيح او حظاتحدميحه ح  ح اجأح اخيو  ح  ح امويريحشوةوةحهيلح اخ

ح ااع ئةح و .
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ح 2 ح اخالةي ح ضع حدورس. حد  حخاسوسن حرسنح وو رححا حصويئةيحخةبحهسع ح يزاا ح يئة  عح ضع

ح اخ حخاس ايوو قح  وو ر حده ح وخه حد يا ح وأله ح هعك ححاالةي ح ه حرعةقا ح  أئهه ح اوأله قاسااحاخع ج

ح النوةيو.

 اةمسح وسمهحاحذ ح ااأرح لعأئح ايوحةمو حدشسحTar Paper.حهساسفح اخالةيحرأوقح اقطع رح3

هو ئهحااخالةيحمحدميحدنهحالحةمو ح اعرأراح  اميزح رياويا حالحةجسهح اخةبحةمو ح اعرأراح ةألي ظح ا ح

ح ساح النوةيوح  ح ااالئح ال و رسا.ح هيلح اطعةقاحشيحدميحه حئو احح ع وةح اخالةيح عحهعكح وأليتح اخالةي

 ثانيا: التشتية في جمهورية مصر العربية:

ح اوألهحمح سلحالحهوخفضح ح اوةوساح  ح يعحرسسطاح عجاهحلرح أح يعح ويعبحاوعرسا  ماسا

ح إل ع ز ح هخيذ حةجب ح اياد ح اةويز ح يه حخالل ح اسوا ح ن ح ألو ئة ح وعة ح   حأال ح األع وة ح تئو ا

ح.و حهمعحهيلح افوعةحره يرح عالاحئ رحديحضعوحااوألهح  ال وسيريتح اوياساح 

ةع   حهأ عحقووح ويعبح نح اسي زحااهحري فاحعأ زح نح اسسهحد ح اأبح ااقي ح ذادح نح (1

ح  ححااوألهحرعةيحهعكحرسضحدقع صح اسسه حصوي سا حهجعوحهسيةه حد  ح افعز حأ ع ز  ذادحدثويز

دميحةع   حهأ عحمح هأح  ح يااح سوةح و حةوخهح اوألهح يهح اةويزراو  هح اسسهحد  خعح اخعةفح

ح اقووح ااي  ح نح اأبح ااقي حد حهجعوحهسيةهحراو  هح اأبح ااقي .

   أئح اااح مويزةحقأةاح ااويزحعاسماح ل  يزحنةسطاح  ح ضعح ااسضح ا حوداحدهحري فا. (2

 ضمح اطأ  فح ا سسفاحأا حدخعوحقأةاح و حالحهفقوحخاللح اةويز. (3

عحد ح اخةبح  ح اججاح اةمياساح  اسعرساحاألميةاح اطأ  فح نح ضعح ي مح جقتح نح األيس (4

 .Win breaks اعةي ح اايوئةح  ح اةويزح ذادح  ح يااح واح  أئح يو تحوةي ح

 أز ااح لغطساح نح أقح امظالتحشويز ح و حهيهحدشسهح اةمسحأا ح اخالةيح ايشعة. (5

أةاح عوحديحثقأبحد حشقأقحهأ وحأ و ئح اخالةيحامأعمح اةويزحرجسهحد ن  جيح ا ح لرسيئح اةو (6

 رجيحمح أ اياح مسعحد ن  جيح أقحرس جي.

  سهح وخهح اخاساح جاح اجوأبح اةعق حالعوقايلحدشسهح اةمسح ااع . (7

ح عمح (8 ح   ح األ وا حأريو ت ح  ضع ح وجي ح افيوغ حرع ع حرياخاسا ح امأ أئة ح إلريو ت هوظسم

  إلريو ت.

اوقاسهح األسنح ايوحةةساهح اوألهحمح عح ضعح األي نح اجينا ح  ح يااحو عحرسضح إلريو تح (9

  ضعح خو تح اوةوساح  ح افع غحرسنح وو رح اخاساح  األي نح اخةا ح اجينا .

ح) (10 ح اةويز ح وعة ح ع تح افأل حااطأ  فحخالل ح وئ حهوسع حح3-2هقاسه ح و حال  ع ت(

  اطأ  فحاااعئ.
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حقميشح  (11 حةسعجحريعم ح اخسشح اجسو ح اقميشح اسمسدحد  حئ خا ح ن اوةوساح عوسميلحغطيز

 انةيئةحهو ئهح اطي فا.

 ح. سهح اخالةيح ي ااحا  ياح و حالحةوخاجيح امطعح س عحرياوأله (12

 واح عوسميلحغطيزحرالعوسدحالنهحةجئوح ا ح وهفيعحئو اح األع وةح زةيئةحنسااح اعرأراح (13

 ح.ححئ خهح اخالةيح ميحةجئوح ا حظجأوح ال ع  ح افطعةا

ح اةويزح ةهخيح اجأح    ال وو لح هعهفعحئو اح األع وةح  و حالحهييبح اطأ  فحح رسوحدرحهم  ح وعة

 :حره ع  ح اوألجعحةجبح ع  يةح  ه 

حححهع عح اأعي وح  لغطسا. -1

حهسولح اقي وةح ا ح الوهفيعح ايسف ح ديادح اايبح ا ح افوألاح ايسفساح.ح-2

ح.هسيةاح اطأ  فحاووةسطجيحاوخألح أعمح افسضح-3

  سبح ي يهجي.هن ةوح اطأ  فحريلقع صح افيوغاحح-4

 أ يئةحهظاسهح اموألهحدميحديرح اسهح نحقاه.ح-5

ح.ةأضحح اوةوساحح(ح32ح)حةاهحوقم  احدةيا.ح10ح–ح7هوظسمحح أل ح اطأ  فح عةحدهحح-6

 ضم الطوائف

Uniting the colonies 

ح ايادحعأجحنووي لح أضأعح ا مح حأا حدخعوحم حري فا ح اوأليلحأا حضم حةاجي   حد أ لحدثسعة

ةحنأ   حه ح لعياح اسام ح  ح ماساح ا مح دعايبح ا مح  أ  سوح ا مح ح اخطأ تحرياوفيسهح نح و

ح او حهواعح ووح ا مح رعقح ا م.

 -أوال: األساس  العلمي فى عملية الضم:

 لعياح اسام ح  ح ماساح ا محهأح اوسابح ا ح اع  ألاح اممسنةحااهحري فاح نح اطي فوسنح امع ئح

وبحرسنحشسيالتح اطي فوسنح عح امألي ظاح ا ح سيامح امايرح وح ع  يةحضمجميح و حالحةألواحقويلح ه ي

درحهاأرح امسيامح امألسطاحرمأقعح اطي فاح اجوةوةح اويهجاحرسوح ا محقعةاهح و ح نح سيامح امأقعح اسيريحمح

ح ذادحامياألهح اطأ  ف.

 ثانيا: أسباب الضم:

حهأ وح وةح عايبحا مح اطأ  فح وجي

فح يحعابح نح لعايبح  واح  أئح اااحهألهح ألاجيمح سومحضمحنألهح قوح اااحأ ووح اطأ  ح-1

حهيلح اطي فاحأا حري فاحدخعوحقأةا.
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ح عأجحنووي لحح-2 حم حأا حرأ  فحدخعوحقأةا ح نحضمجي حالرو حرياموألهم حرأ  فحضسسفا   أئ

 دعايبحضسفح اطأ جح  ح أضأعحهقأةهح اطأ  فح ا سسفا.

طعةوحدهحرعئةنح عحرسضحاساأنيحري فاحقأةاحمحد حقوحه مح اطع ئحرسوحخع  جيح  ح أعمح اوح-3

 ة مح اطعئحأا حري فاحقأةا.

 -ثالثا: مواعيد الضم :

ح ذادح  ح حأا حرأ  فه ح اسال  ح اوأله ح مسع ح أئة حرسو ح امسيز ح اطأ  فحقاسه حضم هجعوح ماسا

ح- ل قيتح اوياسا:

  فح اجوةوةحنجيةاح أعمح اخعةفحه مح اطأ  فح ا سسفاحأا حدخعوحقأةاح و حةوسو حااطأ .1

حدرحهق  ح أعمح اةويزح  حعالا.

ح افسضح و حهومانح اطأ  فح نح معح أليألح ويعبح نح .2 حقاهح األح أعم ح اعرسع رو ةا

  اسسهحمحروالح نحهعكحدهحري فاحضسسفاحهوةسهحروقأةاحنفسجيحخاللح امأعم.

 .اطي فاحقأةاحدهحرعئةنح عحرسضحد حة محدهحرعئحح أعمح اوطعةوحمحة م .3

 قيتحهفقوح سهح اااحأ ووح اطأ  فح امحةوسسعح  أئح اااحاوألهح ألاجيح سومحديح قتح نح ل .4

 ضمجيحأا حري فاحدخعو.

 -رابعا: الخطوات الواجب إتباعها عند الضم :

حأ ع زحهيلح اسماساح  حنجيةاح اسأاحرسوح يحةسأئح اوألهح اسيو حأا حرأ  فه. .1

 :ححاوووجحدميحةا هسأةوح اوألهح ا ح امايرح اجوةوح امن عحنقاهحأاسهح ذادحري .2

أذ حدينتح اطي فوسنح امع ئحضمجميح  حصفح   وحمحةومحهألعةدح اخاسوسنحدهح وجميح  ح هجيلحح-د

اح  ح امسيزح رياوووة ح و حةياأليح وجي وهسنحرو رحح2ح-1 لخعوح سي احالحهنةوح نح

 درحةةسعح اوأله.

ح ووعكحدقأ ح-ب حم حرسسوهسنح نحرس جي حدينتح اطي فوسنح امع ئحضمجي حد يحأذ  ح  ح اينجي. همي

 اثينساح سقفهحريرجيحرياألةي شح  ح امسيزحرسوحدرحةسأئح مسعح اوألهح اسيو حمح هع عح هوقهح

أا ح ينبح اخاساح ل ا ح هوعكح و حةفعجح اوألهح نحنفسهحد حةفوحح اسهحرياوووة ح و حح

 ةوسأئح ا ح امايرح اجوةو.

محخيصاح  ح اسأاح اسيريحاسماساح ا مح و حةاأرحهسيةهح اوألهح ا ح ألاألحعاعوحاموةحةأ سنح ووياسنحح-ح3

ح اوألهح  ح يااحشاعح دقهح سالحااقويلح عحرس ه.

  اوخا ح نح اماااح ا سسفاح امأ أئةح  حأ ووح اطي فوسنح  عواسيئهيحقاهحأ ع زح ماساح ا م.ح-ح4

ح اخيصاح و حةوح اوخا ح نحغعةنةح سع اح اوألهح-ح5  ةوو  ح عححافحنألهح اطي فوسنتاطي فوهحرع  ألوجي

 رس هحرو رحقويلحمح ذادحريهايعحأ ووحرعقح ا مح اوياسا.
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 -خامسا: طرق ضم الطوائف:

حهأ وح وةحرعقحإل ع زح ماساحضمح اطأ  فحه :

حححح. ا محريعوسميلح وقح اجع  و .1

ح.رعةقاح اووخسن .2

ححححح.رعةقاح اوسفسعحرياوقسي .3

ح.رعةقاح امألاألح اساعو .4

حجع  وحمحرسوميح اثالثاح لخعوحدقهحنجي يح وجي. اانحدهمجيح  رسطجيحه حرعةقاح وقح ا

 -الضم باستعمال ورق الجرائد: أل1

رسوحهقعةبح اخاسوسنح عحرسضحرياوووة حمحةع عح اسطيزح اخيو  ح  او خا حاخاساح اطي فاح اقأةاحمح

 ةوخنح ا حنألاجيحهوخسنحخفسفحثمحهأضعح ااوجيح  حقف حأئخيلح اماايتح  سجيحرسضح اةسيالتحمح هسوح

ح اقف حنيفحح وألوه حد حةقف ح ا ح اماااحرأ عطا حةأضعحقف ح إلئخيلحرسنحقعصسنحم حثم ريااينووحم

حثقأبحرأ عطاح ح ثقبح وة ح اساأيحرأ عطاح وقح ع  و ح ةسط حصوو قجي  ااع يح ا حقعصحشمس حم

ح ةع عح ح ااوجي ح عواسيئ حرسو ح ا سسفا حذادحهوخسنحخفسفح ا حنألهح اطي فا ح ةجعوحرسو  سميوحصسسعحم

رميح سهح ةأضعح أقح وقح اجع  وح امأضأعح ا حصوو قح اخاساحااطي فاح اقأةاحمح ةسط حرسوحصوو قجيح

ح او ح حأا ح وويفح امسي ا حذادح نح اينجي حرسو حهألعكح اخاسا ح او خا ح  اخيو  حااخاسا.ثم ذادحرياسطيز

احد حةأ سنحمحدينتحرسنح اخاوسنحقاهح ا مح و حةسأئح اسجيح اوألهح اسيو مح هوعكح ا حهيلح األيااح وةحةأ

ةوةسهح سجيح اوألهح  حهأعسعح اثقأبح امأ أئح  ح وقح اجع  وحاا حةمعح سجيحمح  ثويزح نةسيلح اوألهح  ح

ح اطي فوسنحو  ألاح ح ةاوسبحنأله حرسضحم ح ع ح اطي فوسن حهخوامحو  ألا ح  ح وقح اجع  و  مهح مع تحاه

لح عحدقع صح ايوو قح اسفا حمح   وةحمح رسوحذادحهوقهحدقع صح ايوو قح اساأيحروألاجيح هأضعحرياوايئ

ح ان  وح وجيح نح ي هح اوألهح هعهبح لقع صحرألسلحهاأرح األ واح  ح اأعمحمحثمحةفعجح ن ح ةسواسو

 وجيحد حدينتح ألجأزةحرأ عطاح اقف حنيفح ااع يحثمحهننيح لقع صححج اماااحأذ حامحةانح اوألهحقوح  ع

حسا. هسيوح اطي فاحرسوحذادحرمألاألحعاعوح ويعب ةأضعح اسطيزح او خا ح  اخيو  ح  حد يدوجيح ا ح اخا

ح ا محرأوقح اجع  و.حةأضح(ح33ححوقمح اةاهحمح)

 -الضم باستعمال التدخين : -2

ةسوخواح اوخيرح  حضمح اطأ  فح ذادحلثعةح افسيلح  حهجو هح اوألهح الحةمسنحنألهح اطي فاح اقأةاح

ح  حري فاح   وة حأاسهح رياويا حةياألي حةا ح وو يح اوألهح اسعةبح امو م ح اسماساحدمي ح هجعوحهيل  حعالا.

هياحح اخاسويرح امع ئحضمحنألاجميح وجي وهسنحمحةوخنح ا ح وخهحدهح وجميحهوخسنحشوةوحمح هسواسوح اماااح

 ا سسفاحمحثمحةقف ح ا ح اماااح اقأةاحرأ عطاح اقف حنيفح ااع يح ا حد وح لقع صحد حهوخهح عح

لح اماايتح هن ئحريااينووح ةأضعح اقف حرسنح لقع صحثمحرسضح اةسيالتح نحري فوجيح  حقف حأئخي
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هع عحدقع صح اطي فاح ا سسفاح هأضعح وايئااح عحدقع صح اطي فاح اقأةاح عح عومع وح ماساح اووخسنحدثويزح

ذادح ا حدرحهوعكح لقع صح واي وةح نحرس جيح و حهومح ماساح اوقهحمحثمحهننيح لقع صح هو عحأا حد وح

حم ح ايوو ق ح ماساح أ نب ح عومع و حهح ع حثم ح اوأله حهسيج حاوقاسه ح او خا حس اووخسن حرياسطيز ح اخاسا ط 

  اخيو  .ثمحهألعكح اخاساحاموويفح امسي اح او حدينتحهةساجيح اخاسويرحقاهح ا مح و حةسأئحأاسجيح اوألهح

ح اسيو .ح رسوحةأاحهفأل ح اطي فاح هعهبح لقع صحرجيح ةفعجح نح اماااح.

 -ير بالدقيق:الضم بواسطة التعف -3

ح نح ح ايحره ح مي ح سمه حرووظسفح ح ةوةسهح اوأله ح اوألهحم حةسايح اوقسيحرجسم ح اطعةقا    حهيل

ح اوقسيحمح الحةمسنحنألهح اطي فاح لخعوح امو محأاسهح هجعوحهيلح اطعةقاحدياويا .

حثمحةسفعححنرسوحهقعةبح اطي فوسنح  ح اماااح ا سسفاح ةقف ح ا ح اماااح اقأةاحم حهسواسو رس جمي

ثمحهأضعحدقع صح اطي فاححنألهح اطي فوسنحرياوقسيح ديادحهسفعحاأ هح اطسع رح ذادحريعوخو اح فيولح ويعاا.

حأا ح ح هألعك ح  اخيو   ح او خا  حرياسطيز ح اخاسا ح هسط  ح اقأةا حدقع صح اطي فا ح ع حرياوايئل  ا سسفا

طي فاح هعهبح لقع صح وويفح امسي اح او حدينتحرسنح اطي فوسنحقاهح ا مح   ح اسأاح اويا حهفأل ح ا

ح ةفعجح نح امااا.

 -الضم باستخدام المحلول السكرى : -4

ةأل عح ألاألحعاعوح وأعمح اوعدسنحد ح خففح)ح ةخامحرهحقطع تح نحزةتح طعيحو  ألوهح

قأةهح  قاأااحااوأله(حمحثمحةعشحرهحنألهح اطي فوسنحقاهح ماساح ا مح ايشعةحمح ساأرحاهحههثسعح جوئحااوألهح

ح  رح اع  ألاحلرح اوألهح اما وهحدقهحقوولح ا ح او يوبحمح لناحةوةسهحراسيح امألاألح اساعوحمح)حدمي

حةواعح ح اطعةقا حهيل ح اسهح إل ع ز ح اسعةبح ام مأا ح اوأله ح ا حهمسسن ح اقووة ح اوأله حهفقو ح اقأةا  اسطعةا

يعاا. اانحخطأ تح اطعةقاح اسيرقاح عح عواو لح اوقسيحريامألاألح اساعوح)ح امسطع(ح  اسفيوةحرعشيشاح و

حروهثسعح ح اطأ  فح اقأةا حاججأا حةوسع ح اوأله ح و حال ح ال وسيريتح ااي سا حةجبح هخيذ ح اطعةقا حهيل   

 امألاألح اساعوح اسجيح ةسوألسنحديادح واح عوسميلحهيلح اطعةقاح الح  ح اظع جح اجأةاح امويعااح  او ح

حهاأرحئو اح األع وةح سجيح عهفسهح و حةجفح اوألهحرسع ا.

 ف نحل العسل ) التطريد الصناعي(طوائتقسيم 

Dividing the honeybee colonies (Artificial swarming) 

 

 اوألهححا اطاسس ح او حهألواح يئةح ووحوغاح اوقسسمح ايوةح نحهوخهح اوأليلحاووظسمح ماساح اوطعةو

فاح هأ عح  ح اوايثعحهألتح اظع جح امويعااح  ووحنةيرح اماااح  ح ضعح ااسضح زةيئةح وئحد ع ئح اطي 

ح ايدأوح االز احااواقسح.
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ح امعر ح حةميوعجي ح او  ح ماسيتح اوألياا حدهم ح ن ح ايوي   ح اوطعةو حد  ح اوقسسم ح ماسا حهسواع  اي 

ااوجيوةحمحخيصاحدرحأنويجحرع ئح اوألهح دثعحورأليححةيئةح وئحرأ  فهح أنويجحرع ئح وةو اوي ححإلدثيوح زة

حلحخيصاح  ح ماساح اوقسسمح ح اوسيةاح هعرساح اماايت. نحأنويجح اسسهح اانحأنويجح اطع ئحةوطابحخاع

 فوائد التقسيم:

عوأةيحح٪ح15ح–ح10 اجوةوةح سهح ذادحرمسولحح وئح اطأ  فحرياموألهحمحأذ حهعدتح لقسيازةيئةح .1

ح نح اسوئح ااا حااطأ  فحرياموأله.

 هح اوأله.أنويجحدقسياح وةوةحااسسجيح ا حهسهلحرع ئحمح ه ح نح ييئوح اعرحح امجنةاح  حهعرس .2

 هألسسنحصفيتح اطأ  فحرياموألهحريإلدثيوح نح اطأ  فح اممويزة. .3

  اوقاسهح نح سهح اطأ  فحااوطعةوح اطاسس . .4

  العوفيئةحرياوألهحقاهحخع  هح  ح اطع ئح اطاسسساح او حقوحهفقوح. .5

هسأةضح يحةفقوح نحرأ  فح اموألهحدثويزح اةويزحد حنوسجاح إلصيراحريل ع  حد حليحعابح .6

 آخع.

 -يد التقسيم:مواع

ةف هحأ ع زح ماساح اوقسسمح  ح عمح اوجيوحرخالجح ماساح ا مح او حهجعوحآخعح اوجيوح  يئةح

ح  ح وويفح أعمح ح اوقسسم ح افسضح الحةويححرإ ع ز ح  حد   هح اعرسعحقاهح أعم ح اوقسسم هجعوح ماسا

هعرساح اوألهحهأحأنويجح افسضح و حالحةوسطهح اوألهح نح اسمهح  إلنويجحأالحأذ حديرح اسع ح لعيع ح نح

ح رسعح اطع ئ.

 ديادحأذ حدينتح اظع جح اجأةاح ويعااح  ح افوعةح لخسعةح نح أعمح افسضحمحةمانحهقسسمحرسضح

حأذ ح ح األياا حهيل ح   ح اويهجا ح  اطع ئ حرأ  فح سوقاا ح و حهياح ح ايسفح هقأةوجي حد  خع  اطأ  فح  

 يحهاأرح اطأ  فح  حد جحقأهجيح ميحةألفنهيحنجألتح  حهخط ح أعمح اةويزحهاأرحرع ئحقأةاح دة يح وو

ح امألوأةاح ا ح األ واح  اوألهح)حرو رحأضسي جي(ح هسوسمهح  ح  ا ح اوطعةوحةمانحو عحرسضحدقع صجي

ح مهحنأةيتح وةوةحمح ة يجحروالح وجيحدقع صح يوغاحاسن  لح اوألهحنةيرهح سجي.

 -االحتياطات الواجب مراعاتها قبل التقسيم :

ح ماساححةةوعرحدرحهاأرح-1 حم ح اوقسسم حهسايح ماسا حاي  حم حقأةه ح اوقسسم  اطأ  فح او حعسجعوح اسجي

حح.هوةسمحااطأ  فح هقأةوجيح نحرعةيح اوسيةاح  ح يااح واحهأ عح اسي زح ااي  حرجي

هعرسهح اايتح نحعالالتح مويزةحإلئخياجيح ا ح اطع ئحرسوحهقسسمجيح و حالحة سعح قوجيح  حهعرساحح-2

 هحأ ع زح اوقسسمحرأقتحديج. اماايتحمح ذادحقا

 أ و ئح هججسنحصويئةيح اخالةيحرسوئح اطأ  فح او حعسومحهقسسمجي.ح-3

 هأ سعح اسوئح ااي  ح نح لقع صح اةمسساحإلضي وجيحأا ح اطأ  فح اجوةوةح اويهجاح نح اوقسسم.ح-4
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 .ا اطأ  فحذ تح ايفيتح اسسعح عغأرح واحهقسسمح-5

 طرق التقسيم :

اوقسسمحد ح اوطعةوح ايوي  حةجبحدرحة عح امعر ح  ح  وايولحآالحهجثعح ماساح ووحأ ع زح ماساح 

يا حةمانح اوقسسمح ا حقأةح اطأ  فحروو احه سفجيحمحاي حهخوافحرعقح اوقسسمح سبحقأةح اطأ  فح.ح رياو

 دميح ري فاح نحري فوسنح ري فاح نحثالاحرأ  فح  وةحرأ  فح نحري فاح   ولحح مهحري فاح نحري فاح

ح(ح:34 أضحح  ح اععمح اوخطسط حشاهحوقمحح)هأح

 تكوين نواه من طائفة : -1

دقع صح سطيةحرياوألهحمح وجيححاأةاحأا حري فوسنحمح ذادحرع عحخمس   حهيلح األيااحهقسمح اطي فاح اق

ثالثاحدقع صح  واح قعصسنح سهح  اأبحاقي حمحثمحهأضعح لقع صح  حخاساح وةوةح يوغاحمح ةوخهح

 اا ح نحعالاهح مويزة. ةسوح وخهح اخاساح لصاساحرياألةي شح هوقهححد ح يو زحد حرستح اسجيح اااح اقأله

حField beesأا ح ايرح وةوح  ح اموألهحمحثمحهأضعح اخاساح اجوةوةح اينجيحاا حةوخهحرجيح اوألهح اسيو ح

ح نح اطي فاح لصاساحمح ةفوحح نح اخاساح اقوةماح  ح اينجيح اجوةوحرسوحةأ سن.

 من طائفتين : تكوين نواه -2

حثالثاحدقع صح  واح نح اطي فاح ل ا ح لصاساح حرياوألهح وجي  ذادحرهخيحخمسهحدقع صح سطية

  وهح    وح سهح نح ل ا ح قعصح سهح    وحح2 قعصسنح سهح  اأبحاقي ح نح اطي فاح اثينساحد ح

حرإ ووحر ح ااا ح اسجي ح ةوخه ح اجوةوة ح اثياثا ح اخاسا ح   حهأضع ح اثينسا.ثم ح ن ح اماايتح  وا حأئخيل عق

 هسوح وألهح اخاساح اثينساح لصاساحرياألةي شح هوقهحأا ح ايرح وةوح نح اموألهحمح  حرستح اا ح امسع  اح

حةأ سنح حرسو ح اثينسا حةفوحح نح اخاسا ح اسيو حثم حروألاجي حاالعوفيئة ح اينجي ح اجوةوة ح اثياثا ح اخاسا ح   هأضع

ح اينجيح اجوةو.

 تكوين نواه من ثالث طوائف: -3ح

ح هوةهح ح اجي عحااطأ  فحمح و حالحه سفح اطأ  فح امقسماحم حاوال  ح اوقسسم ح اطعةقا هواعحهيل

 اطأ  فح اثالثاح قعصسنح سهح  اأبحاقي ح نحدقع صح  واحرو رحنألهح نححثالثاح اوأ ةح اجوةوةحرع ع

ح. اطي فوسنح ال ا ح  اثينساحح

 اا حمح ا حدرحهأضعح اطي فاح اجوةوةحرستح اااحد  ذادحاواأةنحري فاحو رساح وةوةحةوخهح اسجيح

مح ايرح اطي فاح اثياثاحاالعوفيئةحروألاجيح اسيو ح ةسوح ا ح اطي فاح اثياثاح هوقهحأا ح ايرح وةوحرياموألهحثمح

ح.ةفوحح اسجيحرسوحةأ سن

ح

ح

ح
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 نويات من طائفة واحدة: ةتكوين عد -4

ح  ح ن حرهقع صح  وا حرإ و ئهي حهووةجسي ح اطأ  ف حأ وو حروقأةا ح اف ذاد حدثويز ح خع أل حقت

ح ل  حدقع صح ااسضح  لرأ و ح  مسع ح ااوجي حهع ع حثم حقعصي. ح ةعةن حنألاجي حةسط  ح و  ا ح او وي

حااسعقيتحرميح اسجيح نح اوألهح  حصوو قحعفع    حخاسهح وةوة.

ايتح   حأتح اثمحهموحهيلح اطي فاح اسوسماحرقعصحرسضح نحري فاحنقسهح مويزةحمح واودح  حرويزحرس

ي ووحمحتح اسيععحااويزحرسأتح اماايتحةقف ح اسجيحريلقفيصحنيفح ااعلحمح رسوحخع جح امااي اسأاح او

ح اماايتح اسي ووح ه ح اوأةيتح و حهاقح حهوعك حثم حم ح اطي فا حاوأله ح ي ع حهقسسم حرههجعوح ماسا قع صحمو

نأةيتحح4ح-ح3  واح نحرأ  فحدخعوحاوقأةوجي.ح   حهيلح اطعةقاحةمانحهقسسمح اطي فاح سبحقأهجيح نح

حا. هف هحهيلح اطعةقاحاوال  ح افةهح ايوحقوحةألواح ووحأئخيلح اماايتح ا ح اوأةيتح امقسم

حتكوين نواه من طائفة : -1

 ححححح

تنقل          لمكان جديد بالمنحل 1خلية 

ح          

حححححح

حخمساح قع صح1ةجخيح نحخاساح

ح سهح  اأبحاقي (ح2  واحمحح3)ح

ح2أضعح  حخاساحقح اااح  حرستح اا ح ه

 تكوين نواه من طائفتين : -2

 المنحلبلمكان جديد  2تنقل خلية                                                          

 

ح

ح

ح  واحمحح1)ح2  واحححححححةجخيح نحخاساحح2)حح1ةجخيح نحخاساح

ح سهح  اأبحاقي (ح1 سهح  اأبحاقي (ححححححححححححححح1قح

ح3قح اااح  حرستح اا ح هأضعح  حخاساحححححححححححححححححح3اح هأضعح  حخاس

ح

حتكوين نواه من ثالث طوائف: -3

 لمكان جديد بالمنحل  3تنقل خلية                                                                        

 حححححححححححححححححححححححححححححححح

 1خلية 

 2خلية  1خلية 

 2خلية  3خلية 

 4خلية  3خلية  2خلية  1خلية 
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ح

ح3ةجخيح نحخاساحححححححححح2يح نحخاساحةجخححححححححححح1ةجخيح نحخاساح

ح  واح(حقح اااح  حرستح اا ح1 سهحححح)ح1  واحقحح1  واححقحححححححححححح)ح1)حح

حححح4 سهح  اأبحاقي (ححح  اأبحاقي ح(حححححححححححح ةأضعح  حخاساحح1

حححححح4 هأضعح  حخاساحححححححح4 هأضعح  حخاساح

ح

 :إعداد طرود النحل للبيع

ح  حأنويجحرع ئ حةسواع حأنويجح اسسه حااعرحح ن حأئو و  ح دثع حاوأله ح الخسعة ح افوعة حأنويجح   ح اان م

ح اطع ئحةوطابحخاعلحخيصاح نح اوأليلح  ح ماسيتح اوقسسمح هعرساح اماايتح  اوسيةا.

ح ذادحااثعلح    ح يعحهسوسمهح اايتح اوألهح إلةطيا ح  ح اموي هح امخيياحإلنويجح اطع ئ

ح ةاثعح اطابح ا حشع زحذوةوجيح نح اةسيالتحمحثمحةوخهح ا ح اايتح نح اسالالتح امعغأبحهعرسوجي سجي

ح اماايتح  وةثاح ح اةسيالتح وةثا حدثسعة ح ايوحةاسعحرع ئ ح اطساا ح اسمسا حذ  ح ل سن ح اوأليل ح ن  اطع ئ

ح ايفيتح ح ا حهيل ح سلحةوأقفح اسسع حريل ع  ح ذ تحصفيتح مويزة ح نح إلصيرا  لقع صح خياسه

د و ئحداسعةح نحرع ئح اوألهح اججسنحد لحدعنسأا ح د و ئح قهح نح اججسنحد لح اممويزةح ةوو ح  ح يعح

ح  ح حد ي ح اوألهح ا حصأوهسنحم حنقسهح نح ااعنسأا حد ح إلةطيا . هايعحرع ئ حهايعحرع ئ أةطيا ح نيئو 

  اطعئح  حصوو قحح.حصويئةيحعفعحاالعوسميلحئ خهح يعحد ح  حصويئةيح اوألهح امعز اح ذادحااويوةع

ح اسفعحة ح5اأرح ايوةح نح دقع صح  واح قعصسنح سهح  اأبحاقي ح  سجمح اااحح3دقع صح وجمحح

حرياوأله.د يحصويئةيح اوألهح امعز اح واأرحاجيح أ نبحعااسهح و حهسمحح   اخمساحدقع صحهاأرح سطية

حرياوجأةاح هساهحرجيح اةسيالتحرو رحدقع صحرياأزرح هن ئحهيلح ايويئةيحرياسي زح  حغي ةيتح ألامهح دياد

حريااينووحمح ح وألوه ح جمأ اح نح اةسيالتح هسو ةن ئحدهحصوو قحرماااحهأضعح  حقف حرووأرح  سجي

حروسيةاح امااا. اوقهحرع ئح ح اقف حاةسيالتح اطعئ حةسوسمهحقف حخيصحرياماااح قمح ةسمححهي    ياسي

ح هوقهحريا حهثاتحصويئةيح اوألهح امعز احرسأ و حخةاساح ح  ح وألهح امةوعوح طي ع تح اوألهح أعاينجي

ح.ح و حالحةجس ح اوألهح ذادح  ح يااح اويوةعحااخيوج.حححا°ح18–ح15 ا حئو اح ع وةح نح

ح

 تقويه الطوائف الضعيفة

ةجبحدرحهاأرح مسعح اطأ  فحرياموألهح  ح سوأوح   وح نح اقأةحمحلرح  أئحهايةنحداسعح  حقأةح

رأ  فح اموألهح اأ  وح  ح اقأةحةسواعح اطأ  فحرياموألهحةسواعحنقييح  حأئ وةح اسمهحرياموألهحرسوميحهاي جح

حد سنحئاسهح ا ح سنح إلئ وةحرياموألهحمحدميحدنهحخسعح عساهحا ميرح سنحعسعح اطأ  فحخاللح امأعم.

 -الطائفة الضعيفة:
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ةمانح اوساسعح نح اطي فاح ا سسفاحرهنجيحهادح اطي فاح او ح ا حودعجيح اااحضسسفاح  حأنوي جيح نح

سهح نحدقع صح األ واحمح رياويا حالحهموادح اقووةح ا حأنويجح وئحديجح نح ااسضحمح  او حه مح وئحقا

 اةسيالتحاوخألح أعمح افسضحمح ويعجح ججأئهيح  ح أعمح اوةيرحاوقأةهحنفسجيحمحدميحدنجيحهاأرحددثعح

 عضهحاسصيراحريل ع  ح هجأاح ل و زح  و اح اسعقاحرجيح نحنألهح اطأ  فح اقأةاحمح رياويا حةاأرح

ضئسهحالحةاف حاوسأةضح امججأئح اماي لحاجيحخاللح امأعمحمحايادحةاناحهقأةوجيح هال  حدعايبحح أليأاجي

حضسفجيح.

 :الطائفة القوية

حهألوأةهح نح حرمقو وح ي ح اطي فا ح ةمانحهقوةعحقأة حم ح اطأ  فحرمقو وح اوألهح اماأرحاجي هقياحقأة

ح لقع صح لخع ح ن ح اوظع حريعج حم ح اججوسن ح ن حرياوأله ح  اسسعحدقع صح سطية حرياخاسا ح امأ أئة و

ح سطيةحرياوأله.ح ةمانحهعهسبح اطأ  فح سبحقأهجيحدميحةا :

حدقع صح سطيةحرياوأله.ححححح5ح–ح3:ح ه حهألوأوح ا حححح اوألهحةنأ 

 دقع صح سطيةحرياوأله.حححححح7ح–ح5ري فاحضسسفاححححح:ح ه حهألوأوح ا حح

 رياوأله.دقع صح سطيةححححح10ح–ح7ري فاح وأعطاححح:ح ه حهألوأوح ا حح

 قعصح سطيةحرياوأله.حح15ح–ح10:ح ه حهألوأوح ا ححححري فاحقأةاح

 قعصح سطيةحرياوأله.ح15ري فاحقأةاح و ححح:ح ه حهألوأوح ا ح دثعح نح

 أسباب ضعف الطوائف :

أهميلح اوأليلح  واحخاعههح  جاهحرهصألحهعرساحمح اوألهح  ماسيتح اوأليااح ايألسألاح  واحأ ع  جيحح-1

ح  ح اأقتح امويعب.

ح-2 ح ااسضحرضسفح امح ح ا ح ضع حقووهجي ح  وا حد حهااا ح اسمع ح   حرسابحهقو جي ح ذاد حدي سه  و ئ

 عالاوجي.ةحضجيحد ح قوحد وحد  ي جيحد حوئ ز ع

ح.Queen less قوح اماااح ةومح اطي فاححح-3

حح-4 ح ل جيتح اايذرا ح اااححLaying workersظجأو حأئخيل ح   ح اوأليل ح ههخع ح لا ح امااا ح قو رسو

اوألهح ألاجيحمح  واحهمانح اطي فاح نحهعرسهح اااح وةولحمحلنجيحهةاهحخطعح ا ح اطي فاحةج لحدخعوح

 رجيح ا ح او يو  افويز.

ح-5 ح ااسضح هسيةهحح حرأل ينا حلرح اةسيالتحالحهاف حااقسيا ح اجي عحااطأ  فحةجئوحأا حضسفجي  اوقسسم

  امأعم.ح اسعقيتح رقسهح ل ميلح لخعوحخيصاحأذ حديرح اوقسسمح  حنجيةا

 اأحدنهح نح اظأ هعح اطاسسساحأالحدنهحةجئوحأا ح قو رح وئحداسعح نحنألهح اطي فاحح و اح اوطعةوححح-6

  سجئوحأا حضسفجي.
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 و اح اسعقاحرسنح اطأ  فحةسابح قوح وئحداسعحح نح اوألهحنوسجاحاقوياهح عحرس هح ال ةح ا ححح-7

  ع يرح اطي فاح نح اسي زح ايوحععق.

 روأ سعح اسي زح  ح اخاساح  ساهح  ح ووي لح اوألهح  حديح قتح نح اسوا. واح اسويةاححح-8

هسع ح اطأ  فحااألع وةح اةوةوةحد ح ااعئح اةوةوح  واح اسويةاحرأقيةاح اطأ  فح نحهيلح امجثع تححح-9

  اجأةاحةجئوحأا حضسفح اطأ  ف.

 أصيراح اوألهح اايا حد ح األ واحريل ع  حةسمهح ا حضسفح اطأ  ف.ح-10

ح األ واحح-11 حهسااهح نحهافحا قع صح اةمسساح  أتح  إلصيراحروةو رح اةمعحة سفح اطأ  فحامي

   قو رح اسسه.

ح-12 ح اطأ  فحح ح حةجئوحأا حضسفح حرسع نجي حااةسيالتحدثويز ح اااححااطأ  فح   وع عه حئرأو  جي مه

هح اةويزح ديح خيصاحدرحنةيرهحةاثعح  ح اأقتح ايوحةاودح سهح اوألهح  حأ و ئحنفسهحااوخألح  حح ي

  قوحااوألهح  حهيلح افوعةحالحةسأ حرسجأاا.

ححهسممح-13 ححرماسو ت اوأله ح اوايهيتحPesticides   يت ح ا  ح عوسمياجي ح وو ح خيصا حرجي ح ههثعل

ح امنهعةحمحلنهحةجئوحأا ح أتح وئحداسعح نح اوألهح اسيو ح و سفح اطأ  ف.

 عالج الطوائف الضعيفة وتقويتها :

ح: ا سسفاح هقأةوجيحريهايعح له حةمانح الجح اطأ  فح

حهال  حدعايبحضسفح اطأ  فح اسيريحذدعهي.حأوال:

ضمح اطأ  فح ا سسفاحأا حرأ  فحقأةاحمحدميحعايحذدعلحرياوفيسهح  ح أضأعحضمح اطأ  فححثانيا:

حمحلرح ا محةسواعحد  هحرعةقاحااسالجحةويححريهاي جي.

حهوحثالثا: ح  سجي ح اوياسا. ح إلعاووو حرعةقا ح اطأ  فحأهايع حأ وو حرجأ و حهووةجسي ح ا سسفا ح اطي فا قه

ح ح ا سسفا ح اطي فا حنأله ح ا  حةوخن حثم ح اقأةا. ح اقأةا ح اطي فا ح اايتح ا حصوو قح نأله ح ي ن حةأضع .ثم

 اطي فاح اقأةاحمح ةع عحصوو قح اطي فاح ا سسفاح ةأضعح أقهح  حهو زحمح هسط ح اخاساحرياسطيزح او خا حثمح

 نح اااح اطي فاح ا سسفاحمح هوعكح اطي فويرح عحرس جميحامولحشجعح رسوهيحنجوحح اخيو  .ح رسوحةأاحةفعج

درح اطي فاح ا سسفاحدصاألتحقأةاح دثعحد ع ئهيح  زئ متحرياأل واح  اةسيالتحمح ذادحرف هحهوةسمح اطي فاح

ح حرس جمي ح ن ح اطي فوير حهفيه ح وو ي ح. حاجي ح اقأةا ح ةو سوقه ح وةو ح ي ه حأا  ح اسفا  ح اطي فا عكحصوو ق

ح.ح ايوو قح اساأيح اينهحاا حهسوفسوح اطي فاحرياوألهح اسيو 
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 Comb Foundation تثبيت شمع األساس 

 شمع االساس :: اوال 

 لعياح اةمس ح ايوةح نح عخحد حاأ حوقسيح نح اةمعح طاأعح اسهح ايئئح اسسأرح اسو عساحمح

سع حهأ سعح ججأئح اوألهح  اسسهح ايوحةقواحااوألهحاوألأةهحهيلح امايئئحأا ح سأرحعو عساحدي اا.ح ذادحر

ح جعن ح ح اةمع. ةسواعح أهينن حأ ع ز ح وو حأا ححJohanns mehringةسوجااه  لامين حد لح نحهأصه

ح.حشمعح لعيا مهح

حححح

 أهمية األساسات الشمعية:

هأ سعح امججأئح  اسسهح ايوحةسوجااهح اوألهح ووحأ ع زح اةمعحااويزح هةاسهح لقع صح اةمسساحح-1

ح10لح إلنويجحلح  وحدرح امججأئح ايوحةايلحإل ع زحدساأح ع اح نح اةمعحةسي وح امججأئح ايوحةايمح س

حدساأ ع اح نح اسسهحإلنويجحدساأ ع احشمعح.حح10د حرمسو حآخعح إرح اوألهحةسوجادححدساأح ع اح نح اسسه

ح اح-2 ح  وا ح ن ح  إلقالل ح اةسيالت ح  وا حزةيئة ح سمان حم ح اويهجا ح األ وا ح   يدأوح اوألام

ريعوسميلح لعيعيتح اخيصاحرياةسيالتحمح ديادحةمانح اسسطعةح ا حرسأتح اماايتحم سلححةم ح مسعح

  ع غح إلريوح سقهحرويزحرسأتح اماايت.

  واح اوييقح لقع صحراس جيح عجأاهح أليجيح نقاجيح نحخاسهحأا حدخعو.ح-3

  األيألح ا ح سهحنظسفحنق ح مويزحاسجأااح عوسميلح افع ز ت.ح-4

حأنوي جيح و عح ان  وحح-5 ح اوةيرحانةيئة حريلقع صحدثويزح أعم عجأاهح أل ح اطأ  فح هن ةوهي

  نح لقع صح هخنةوجيحاألسنح عوسمياجي.

 عجأااح فظح لقع صح  عوسمياجيح وةحعوأ ت.ح-6

عجأااح اوخا ح نح لقع صح اةمسساح اقوةماح او دواح ااأرح هثاستح عيعيتح وةوةح اينجيح  حح-7

ريو تحمحلرح اسسأرح اقوةماحهاأرحئ دواح ااأرحاطال جيحريااع رأاسسح ميحةاسبح اسسهح امخنرحرجيحنفسح إل

اأنيحئ دويح ال ةح ا حضسيح اسسأرح اسو عساحرسابحهع دمح اأئح النسالخح دغافاح اةع نيحمح ميحةجئوحأا ح

ح رياويا حةقهحأنوي جيح.حصسعحد جياح اةسيالتح اويهجاح درأ لحد  ي جيح ثهح اخعرأاح  ل وألاح  لو ه

ح

 أنواع األساسات الشمعية:

حدعيعيتحشمسسهحإلنويجح  واح اةسيالتح: -1

 سنحمح قوحد انحأنوي جيحح27ح-25  سأنجيحضسقهحنساسيح سلحةيهح وئهيح  ح ااأصاح امعرساحح

 أئح عخحهقعةايح قوحةنةوحد حةقهح نحذادح سبحعمدح افعخحمح ذادحاأح14 ألاسيحمح  ااساأح ع اح وجيحرهح
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  اوأعح اثقسهححMedium  اوأعح اموأعمححLightثالثاحدنأ عح خوافاح نحني ساح اسمدحه ح اوأعح اخفسفحح

Heavyح ةسواعح اوأعح اموأعمحد  اجي.ح

حدعيعيتحشمسسهحإلنويجح  واح ايدأو: -2

 سنح  ح ااأصاح امعرساحح17حح-ح16  سأنجيح اسو عساحد ععحنساسيح نح اسيرقاحمح سلح وئهيح نحح

حهاقسحح هسوس ح   حأاسجي ح األي ا ح وو حرسضحذدأو ح ا ح ضع ح اماايتح اممويزة ح لعيعيتحإل ايو حهيل مه

  عخحهقعةاي.ح14 اماايتح اسي ووحمح هيلح لعيعيتحالز اتحهسوأوئح نح اخيوجح  ااساأح ع اح وجيحرهح

 دعيعيتح اقطي يتح اسساساح: -3

حهجدهح عح اسسهح ح  نق حدنأ عح اةمعحلنجي ح اسو عساح نحنأعحح ه حهيوعح نحد أئ ح  سأنجي م

حدعيعيتح  واح ايدأو.

 صناعة األساسات الشمعية:

ح:ح  ح اخطأ تح اوياساح(35ح.)شاهحوقمحهواخ حرعةقاحصوي اح لعيعيتح اةمسساح

  Melting wax : صهر الشمع  -1

حح حااووقسا ح ع ت ح ول ح هيفسوه ح ي   ح ميا ح ا  ح هاس هححPurification هسسسأله ح اةأ  ب  ن

Bleachingةأضححصوو قحصجعحح(36حم)شاهحوقمح و حةهخيحاأنهح اطاسس ح ةاأرحصياأليحاالعوخو اح

ح. اةمع

ح وذلك بطريقتين : تحويل الشمع إلى ألواح  -2

ح30عمح رأاجيحنيفح وعح  عضجيحح2  سجيحهسوسمهحداأ  ح نح اخةبحرسمدحح:ح اطعةقاح ل ا 

جعح هأحعيخنحثمحهخعجح هسمسح  ح يزحريوئحعمحمحهسط حرطاقاح نح اييرأرحثمحهسمسح  ح اةمعح اموي

 هاعوحهيلح اسماساح وةح ع تح و حةواأرح ا ح لاأ  حراقهح ويعااح نح اةمعحةسجهح ياجيح نح ااأ ح

ح اخةا .

ح اثينسا: ح ن ئلححح اطعةقا ح جعة ح   ح ذاد حم حداأ   حأا  حةقطع حثم حةاعئ ح و  ح اةمع حةوعك   سجي

ح.ا(حاوطعةهح اةمعحºح40رميووح يزحئ  ئ)ح

 سحب األلواح:  -3

حدعطأ نوسنح حرسن حهأضع حثم حاوطعةوجي حئ  ئ ح يز ح   ح اسيرقا ح لاأ   حهأضع ح اسماسا حهيل    

ح وسي ةوسنح نح ايابح امسي احرسوجميحهسي وحعمدح لعياح اةمس .

ح

 طبع العيون السداسية :  -4

حرح حم ح عطأ نوسن ح اسألبحرسن ح ن ح اويهجا ح اةمسسا ح لاأ   حهأضع ح اسماسا حهيل حرع ز تح    جمي

خيصاحدهح وجيح ا حشاهح وةأوحصسسعحذ حعوهحدضالعح سي وهحهسي وح سي احقي وةح اسسنح اسو عسا.ح
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 اسسأرح ايئئحح هو وح لعطأ نوسنح اسحرس جميح سخعجح اةعةمح اةمس ح نح اجينبح لخعح طاأعح اسه

حح اسو عسا.

 :تقطيع األلواح  -5

ح اةم ح اةعةم حةقطع ح اسو عسا ح اسسأر حراع حدعياحرسو حةسي و ح وجي حده حشمسسه حداأ   حأا  س 

حح.حالنجسوع ا

 :التعبئة -6

حح دساأح ع اح ةأضعحرسنحدهح عخحشمعحح2هساهحهيلح لاأ  ح  ح ابح نح ااعهأرحهسعحدهح وجي

ح نح ح ااه حده ح ةاوبح ا  حراس جي. ح اةمسسا ح ل عخ حهاويي حال ح اةفيجح و  ح اأوق ح ن ح عخ    خع

حنجي. اخيوجح عمح  وأ رح اموو ح  ز

 : ويتم كما يلى  تثبيت األساسات الشمعية ثانيا : 

 Wiring the Combsتسليك اإلطارات  -أ

  اسع ح نحهيلح اسماساحهثاستح هو سمحشمعح لعياحريإلريوحهثاسويح سو ح و حالحةسقمح وهح الح

يح ووح عزحةوقأاح ةظهح سوقسميحرسوح  وال هحرياأل واح  اسسهح  اأبح ااقي ح ةوألمهحقأةح اطعئح امعدن

ح ح حنمعة حرياساد حهجيوةي حةسعج حو سع حرساد ح إلريو حروو سم ح ذاد ح اسماساح30 اسسه حهيل حهسم   اياد

ححرياوساسد. ايادحرعقح خوافاحه :

   حهيلح اطعةقاحهاأرح أ نبح إلريوح ثقاهحرسوئح نح اثقأبحةوع   حححهساسدحد ق ح وأ زيح:ح-1

حشاهح وأ زيح عحقماح قي وةح إلريو.ح يحرسنحثالثاح دورسهحثقأبحمح ةةوحرجيح اسادح  

هساسدح مأئيحودع ح:ح   حهيلح اطعةقاحهاأرحقماح إلريوح قي وههح ثقاهحرسوئح نح اثقأبحح-2

حثقأبح ةةوحرجيح اسادح  حشاهح أ زيحرجأ نبح إلريو.ححح8:6ةوع   ح يرسنح

حهساسدحهع  ح  ح ثاث ح:حح-3

رس هح  ح عمح إلريوحمح رياويا حهظجعح  ح   حهيلح األيااحةثاتح اسادح  ح إلريوح وقيرعح عح

  اوجيةاحدهع  يتح  ح ثاثيتحهوالق حقموجيح  ح عمح إلريو.

حهساسدحهع  ح وأ زيح:ح-4

  هأحةجمعحرسنح اوساسدح ل ق ح اموأ زيح  اوساسدح اجع  ح ذادحانةيئةح اوو سمح  اوثاست.ح

 ب : تثبيت األساسات باإلطارات:

حثاتح لعياح اةمس حرهحدميحةا :حرسوحهو سمح إلريوحرياسادحمحة

حنهه حريلعياح اةمس ح ةوخهح ي وهح  ح امجعوح امأ أئحرقماح إلريو.ح-1

حرألسلحةاأرحح-2 حخفسفحرياميز حهااسه حهااساجي ح لعياحرسو حهثاستحشمع حاأ ه ح أق ح إلريو ةأضع

  لعياح اةمعحرسوجيح رسنح اساد.
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سفح ساييح اسادحرياةمعحمحد حةمعوحهسيوحهسخنح او  عاحثمحهمعوح ا ح اسادح عح ا سمح اخفح-3

 ضسسفح نح ااجعريزح ا ح اسادحريعوخو اح جيزحهثاستحشمعح العياح ااجعري  ح ةاوييحرياةمع.

ةيبح نح رعةيحصجعح اةمعحقاسهح نح اةمعح امويجعح  ح اوجأةفح امأ أئحرقماح إلريوحح-4

 اوثاستحشمعح لعياحرقماح إلريو.

 ميعاد تثبيت شمع األساس

حااوقأاحةف  حةجساجيح عضه حرأقتحقاسهحلرحهخنةوجي حقاهح عوسمياجي هحهثاستح العيعيتح اةمسسا

  اوافح د سنح قتحاأضعح لعيعيتح اةمسساح  ح اخالةيحاا حهمطجيح اةسيالتحهأح أعمح افسضح سلح

حااسمي ح اسو عسا ح اسسأر ح م ح ا  حةسي و ح مي حنأ ي ح ياسا ح األع وة حئو ا ح هاأر ح ااي   ح اسي ز حةوأ  ع

ح اسسأرح حرويز ح ا  حةةجسجي ح افوعة حهيل ح   حنةيرجي ح سه حهن  ل حأا ح اير ح اطي فا ح ي ه حدر  امطاأب.دمي

ح اسو عسا.

 أدوات تثبيت شمع األساس باإلطارات 

حEmbedding boardاأ هحهثاستحشمعح لعيع ح:حح-1

ةااهحح ه ح ايوةح نحاأ هح نح اخةبحرقووح سي اح إلريوح نح او خهحمح  سطيةحرياقميشح ايو

حهااسهحخفسفحقاهح عوسمياجيح و حالحةاييحرجيح اةمعحمح قتحهثاسوهحرياسادح امةو ئح ا ح إلريو.

حEmbedder او  عاح)ح جااح اوثاست(ح:حح-2

حمح رسنح األي وسنحهجأةفحمح   او  عاح ايوةح نح جاهح سونساح سوواح األأ جح  اوسوسنح نئ  ي

ح و ح ن حةو ح اجي حم ح اساد ح ا  ح اسجاا حهوناي حقاهحاا  ح او  عا ح هسخن ح. ح اخةب حرمقاضح ن حهووج  ةو

ح عوسمياجيح  ح مياح ي  حد حدجعري  .

حأرعةيحصجعح اةمع:ح-3

حرسنح ح  اميز ح او خا  ح إلنيز ح   ح اةمع ح سلحةأضع ح اجو و ح سون ح نئ ج حأنيز ح ن ح ايوة  هأ

وجأةفح امأ أئح اجو وةنح و حالحةألوعقح اةمعح ووحصجعلحمح هأحةسوسمهحاوثاستح لعياح اةمس ح  ح ا

حرقماح إلريوح.

ح.حةأضححدئ  تح اوثاست(حح37وقمح)ح.  اةاهح جيزحهثاستحشمعح العياح ااجعري  مح-4
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 إنتاج عسل النحل

Honey bee production 

هأح ايوةح نح اع سيح امخوأاح ايوح مسوهحشسيالتح اوألهح نحدزهيوح اوايهيتحرسوحح سهح اوألهح

ح حداسعة حنساا حرواخسع حهعدسنة حزةيئة ح سه ح اعرأرا حنساا حهوسوو حرألسلحال ح سه ح امأ أئ ح اميز   حح٪18 ن

 هألأةهح سظمح امأ ئح ااعرأهسوو هساح اثوي ساح  اسوةوةح اوساعح امأ أئةح سهحأا حعاعةيتحد يئةاحح اموأعمح

حرسوح  ع زح ننةميهجيح اسهح.

  The honey Flow Seasonsمواسم فيض العسل : 

ح افسضحهأح اأقتح ايوحهاثع ح اوايهيتحذ تح لزهيوحح أعم ح ريفاحخيصا ح اوايهيتح امنهعة  سه

ح اع سقساح او حةأليهح وجيح اوألهح ا ح اع سيح  اأبح ااقي .

ح ةأ وح  ح يعحثالثاح أ عمحافسضح اسسهح وجيح أعميرحو سسسيرح آخعحثينأي.

 الموسم األول:

لحةجمعح اوألهحو سيح ةاودحرونهسعحدشجيوح امأ احح  حد  خعح اع ةع  يواح حد   هحدرعةهح سح

دزهيوح امأ اححذ ح اع  ألاح ايدساح حةمانح عزح أليألح سهحرسسمح وهح  حد  خعحدرعةهح ةسعجحريعمح

ح سهح امأ اح.

 اانحهي ح امأعمحةسواعحثينأيحلرحدمساح اسسهح اويهجاح وهحهاأرحقاسااحنظع حااع ئةح اجأح قيعح

ح سهح اوألهح ججأئلحإلنويجح األ وا. اوجيوح ضسفح اطأ  فحرسوحخع  جيح نح أعمح اةويزح هأ

 الموسم الثاني:

حرونهسعح ااععسمح  حد   هح يةأح ةقطفح ساهح  حةأنسأح ةسعجحريعمح سهح اوأ وةح هأحح  ةاود

ح أعمح سضحو سس ح.

 الموسم الثالث :

 ةاو حرونهسعح اقطنح  حةأاسأح ةقطفح ساهح  حد  خعحدغسطسح حد   هحعاوماعح ةسعجحريعمحح

حأح أعمحو سس حدة يح سهح اقطنح ه

حح.ح اسسهحثالاح ع تحخاللحهيلح امأ عمح سبحدمسهح امأليألحقطف رياويا حةمانح

 إعداد طوائف المنحل الستقبال مواسم الرحيق وإنتاج العسلأل

ح نح حرهداعح وئ ح امأعم ح سضح اسسهح و حهوخه حقاهح أعم ةجبحدرحهاأرحرأ  فح اوألهحقأةا

ح م حقوو ح داع ح اطأ  فح ا سسفاح اةسيالتح رياويا حهجمع ح ذادحلر حم ح امأعم ح امأليألحخالل انح ن

ه سعح اسجيح عصهح معح اع سيحلنجيحهوةسهحروقأةاحنفسجيحرسوميح أ عمح سضح اع سيحهاأرح يئلحقيسعةح

ح رياويا حةجبح األعصح ا حأ ع زح مسعح اسماسيتح او حهنةوح نحقأةح اطأ  فحرقووح إل ايرح ه :
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سفاح  امسوهحرهخعوحقأةاحنةسطاح ذادح  حد  خعح اخعةفحد ح  حهسسسعح مسعح اماايتح ا سح-1

حد   هح اعرسعح امااع.

 هةوساح اطأ  فح سو ح  ميةوجيح نحرعئح اةويز.ح-2

  اسويةاحروسيةاح اطأ  فح  ح اعرسعح امااعحاووةسطجيح  حهعرساح األ وا.ح-3

 هقأةاح اطأ  فح ا سسفاحرإ طي جيحدقع صح  واح نح اطأ  فح اقأةا.ح-4

 أضي اح لقع صح افيوغاحااطأ  فح  ح اأقتح امويعب.ح-5

 . ع ال وو لح  حهقسسمح اطأ  فح  واحأ ع زح اوقسسمح اجيح-6

 ضمح اطأ  فح ا سسفاح او حالحةع  حهقأةوجيحلخعوحقأةا.ح-7

  قي  اح ل ع  ح    يتح  وعح و اح اسعقاحرسنح اطأ  ف.ح-8

 هح اسجيحلنجيحشعههح  حهوي لح اسي زح.أ و اح  واح ايدأوح  ح يااح واح األي ح-9

 إعداد وتجهيز المنحل لفرز العسل:

حاا حةومحأ و ئح هججسنح اموألهحافعزح اسسهح  حنجيةاح امأعمحةف هحأهايعح  ه :

حهجمسعحدهحدقع صح اسسهح  حصوو قح اسيعااح دهحدقع صح األ واح  حصوو قح اوعرسا.ح-1

ةأاح ذادحح24صوو قح اسيعااحقاهح افعزحرألأ ا حةأضعح ي نح اايتحرسنحصوو قح اوعرساح ح-2

األجنح اماااح  حصوو قح اوعرساح و حالحه عحرسضح  حدقع صح اسسه.حلرحهي ح األي نحالحةسمعحااماايتح

ح ح قاهح افعزحرـ ح  حح24ريامع وح نحخالاهح اانحةسمححااةسيالتح قم. ح و حاأحدينتحهويكح  وا ةأا

 يكح عصاحاخع  جي.صوو قح اسيعااح خيصاح ايدأوح واأرحهو

أضعحرسنحصوو قح اسيعااح صوو قحةةعدبحصيوجح اوألهح  ح اسطيزح او خا حااخاساحمحثمحح-3

ةأاحح2 األ واحمحرألسلحةسمححااةسيالتحريامع وح نحخالاهح  ح هجيلح   وح قمحمح ذادحقاهح افعزحرألأ ا ح

  و حةمانحدخيحدقع صح اسسهحاافعزحرو رح  أئحديحشسيالتح اسجي.

ح و حالحهوظسفحح-4 حغاقجي ح وو ح ألامه حهاأر ح نأ  يهي حريرجي حدر ح ن ح  اوهدو ح سو  ح افعز  جعة

 ةوخاجيح اوألهحدثويزح افعز.

حهججسنحدهحدئ  تح افعزح غساجيح هوظسفجيح هجفسفجيح سو .ح-5
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 عملية فرز العسل

Extracting the honey 

ح  ح اموي هح األوةثا  الح:ح

  حعوخع جحدقع صح اسسهح اويض ح نح اخالةيح  ح اموألهحهاودحهيلح اسماساحرياووخسنح ا ح اخاساحال

لح  ح اخاساحد حريعوخو اح افعشيةحمح ا حنأز ااح يحهاق ح اسجيح نح اوألهحرج اياي ح قتحعع  ح اوألهحمح 

درحهوعكحدمساحدي سهح نح اسسهحاسي زح اوألهحمح هسواسوح لقع صح امألوأةاح ا ح  واح  اأبحاقي حثمح

ح ح   حدقع صح اسسه حهن لحهأضع ح سل ح افعز. ح جعة حأا  ح هوقه ح سو  حهسط  حثم ح يوغه حخالةي صويئةي

حذادح  ح ح لقع صحرسو حهأضع حثم ح اقةم حعايدسن حريعوخو ا ح اسو عسا ح نح ا ح اسسأر ح اةمسسا  لغطسا

ح او و رح حعع ا حهنئ ئ حثم ح ااو ةا ح   حراط ز ح افع ز حةو و ح سل ح ح اسسه ح ن حرجي حالعوخالصح ي  افع ز

حرياوووة حمح ةوقهح حهوقسوهح نحقةأوح اةمعح  اةأ  بح  قي يتحح3ح–ح2 اسسهحأا ح امو  حاموة حاسوم ةأا

ح.ح اجأ ز

حثينسيح:ح  ح اموي هح اااوةاح

حدقع صح اسسهحح ح اسع بح هقطع حرأ عطا ح جخعهجي ح ن ح اطسوسا ح اخالةي حهفوح ح اااوةا ح اموي ه   

د  سهح هوقهحأا ح ايرح افعزححرأ عطاح اييئجحد ح لصي اح هسألبحااخيوجحرأ عطاح اةأداح هأضعح  

حثمح حاسفحنخسهحم ح رقي جي ح نحد ععح األوا ح هأضعح  ح ةويتح يوأ ا ح سلحهقطعحأا حقطعحصسسعة م

حهأضعحهيلح اموةتتح ا حأنيزح يوغحالعوقايلح اسسهحمحثمحهسط ح ةأضعح أقجيحشئحثقسهح هوعكحااويفسا.

 التعبئة :

  بح ا ح اسطحح سومح اوخا ح وجيحمحثمحةسايحرسوحهعكح اسسهح  ح امو  ح وعةحدي ساحهطفأح اةأ

ح اسسهحذ تح  ز رح خوافاح سبح ح ايوحالةوفي هح ع ح نح ااالعوسدح اجسو ح    اسسهح  ح اأ تحز ي سا

ح اطاب.

 أدوات الفرز:

حهويكحنأ سنح نحدئ  تح افعزحه ح لئ  تح لعيعساح  لئ  تح امسي وة.

حد الح:ح لئ  تح لعيعساح هةمهح يحةا ح:

ححun capping knivesعايدسنح ااةمح:حح-1

حهسخنح ح رس جي ح اويه ح عوقي ا ح ا  حةاأر حال ح قاضحخةا  ح اجي حم ح اجيناسن ح ن ح يئة  ه 

ريااجعريزح رس جيحرياميزح اسيخنحمح حهسوخواح  حدةمح أز ااحراقهح اةمعح نح ا ح اسسأرح اسو عساح  ح

حح قع صح اسسهح اويضجهحاوسجسهح عوخالصح اسسهح وجي.

ححuncapping tableح ااةمح:ح و وة .2
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ححححه حهسوخواحااةمح لقع صح أقجيححححححححححح  

ح Honey extractor افع زح:ح .3

 هأ ايوةح نحرع سهحقي اح خع ر ح وألووحنألأح اجأ نبح ةجئوحأا حصواأوحالخع جح اسسهح

فسهح رو خااحدقفيصحهأضعحرجيح لقع صح اماةأراح ةسمهح افع زح ا ح عوخالصح اسسهح نح لقع صحر

دقع صحح8ح–ح2  وجيح يحةسعحقأةح اطعئح امعدنيح رسضح افع ز تحهو وحرياسوح رس جيحةو وحريااجعريزح

حقعص.ح50ح-12  وجيح اةسي  ح ايوحةسعح يحرسنح

 Honey ripener امو  ح:ح .4

 هأح ايوةح نحرع سهحرقي هحصاأوح ره اللح يفيةحةأضعحهألوجيحقطساحنظسفاح نح اةيشحاألجنح

ةأاحاا حهطفأح افقي يتح اجأ  ساح ديحشأ  بحئقسقهحح3ح–ح2 ةوعكح اسسهحريامو  حامولحح اةأ  بح اوقسقاحم

حهاأرحقوح عتح سومح اوخا ح وجي.

حثينسيح:ح لئ  تح امسي وةح ه ح:

 Queen excluder ي نح اماايتح -1

حه ح ااالعوسدح سي وجي ح نح انندحد  ح نحصفسأله ح ايوة  رجيححمحاف حاوسطسهحصوو قح اخاسا هأ

حسمححرمع وح اةسيالتحخالاجيح الهسمححرمع وح اماايتح  ايدأو. وأليتحه

 Bee escapeصيوجح اوألهح:ح -2

 هأح جيزح سون حةسمححااوألهحريامع وح نحخالاهح  ح هجيلح   وح قمح الحةسمححرياساسح ةومح

حةأاحرألسلحةسمححااوألهح امأ أئح  ح3ح-حح2هعدساهح  ح وألهح اسطيزح او خا حااخاسهحقاهح افعزحرفوعةح نح

ح حأا حصوو قح األ وا حريامع و ح خي الحةسمححرسأئههحصوو قح اسيعاه ححرألسلحةوم  اسسحدقع صح اسسه

ح. اسجيحنألهح

 ححBee Brush عشيةح اوألهح -3

حالعوخالصح اسسهح ح عوخع  جي ح لقع صح وو ح ا  ح امأ أئ ح اوأله حااوخا ح ن حهسوخوا ح ه 

ح.ح ه ح يوأ اح نح اةسعح اوي م وجيح

 ححSmoker اموخنح -4

 .حةاسنحدئ  تح عزح اسسه(ح38ح:وقمح) األوةلح وهح عح ئ  تح افأل ح  اةاهح قوحعاي

ح
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 الخاليا الحديثة : األدوات المساعدة في عملية فحص(29شكل )
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 التغذية: األدوات المساعدة في عملية (31شكل )

 
 عملية التشتية: (32شكل )

 
 لجرائدعملية الضم باستخدام ورق ا: (33شكل )

 
 عملية تصنيع األساسات الشمعية: (35شكل )
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 صهر الشمع صندوق : (36شكل )

 
 تثبيت األساسات الشمعية: األدوات المساعدة في عملية (37شكل )

 الدواسة

 
 الفرز: األدوات المساعدة في عملية (38شكل )

 عملية القشط –الفراز  –سكينة القشط 
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 ظواهر التى تحدث فى المنحلبعض ال

 
هأ وحرسضح اظأ هعح او حهألواح  ح اموألهح ثهح اوطعةوح  اسعقاح  ال جيتح اايذرواح هو حهسوابح

 ضع وحااموألهح  اوأليلح ايادح يرح وعح و ثجيح  ح اموألهحةسواعح نح اسماسيتح اوألاساح اجي اح ايادحعوأجح

حنووي لحدهح وجيحرةئح نح اوأضسح

 Swarming دالتطري

عةوحهأح عسااح اوايثعح اطاسس ح  حنألوهح اسسوهحاامألي ظواح او حنأ وهحمح ةألوواح ووو يحهاوأرح اوط

 اظع جح ااسئساح ال ماحايادحمح سلحهخعجح اماااح لاحرميي اهحرسضح ل ع ئحاوسانح  ح اويرح وةووحرسووح

 حدرحهوعكح و ح سواوجيح لصوا حرسوضح ل وع ئح رسوضح امااويتح اسوي ووحد حرسوأتح امااويتحمح ةسوعجحهوي

 قووحةخوعجحروعئحدخوعحرميوي اهح ااواح ويو زحمحد ح دثوعح ونححPrimary swarm اطعئحرياطعئح اع سس ح

ح.حsecondary swarmرعئحهيي اجمح اايتح ي ووح ةسعجح  حهيلح األيااحرياطعئح اثينأيح

 سوولح وو ححMigration خوال وويحهي وويح وونحظوويهعةح اججووعةححswarming هخواووفحظوويهعةح اوطعةوووح

 مسعح اوألهح ساوهح ةووقهحأا ح ايرحآخعحةاأرحددثعح ال ماحامسسةووه.ح هألوواح اججوعةح يااح اججعةحةوعكح

 وو حديح قووتح وونح اسووواح وووو يحهوووأ  عحدعووايبح ووو ثجيح هوو حقاووهح اسووي زح  جي مووهح ل ووو زح  شوووو ئحدشووسهح

ح اةمسح  ح سنحدرح اوطعةوحاهحدعايبحدخعوح  أ  سوح ألوئةح نح اسوا.

اسسساحاوايثعح اوألهح  نوةيولحأالحدنجيحهسابحدثسعح نح لضع وح اوو حةجوبح رياعغمح نحدرح اوطعةوح عسااحر

ةألوواح اوطعةووح ويئةح ووو يحهاوأرح اظوع جحهجواجيحمح اي حةسواعح وعح اوطعةوح نح ماسيتح اوألياواح اجي ا. 

ي حأنويجح األ واحنوسجاحاأ علح اأبح ااق ااسئساح ال ماح ذادح  حد  خعح اعرسعح د   هح ايسفح وو يحةنئ ئح

  اع سويحمح قووحةألوواحدة ويحخواللح ايوسفح  و ح اخعةووفح نويئو ح و ح اةوويزحأذ حهاوأرح سوهح أعومح ووسضح

ثووينأيح دينووتح اظووع جح اجأةوواح ال موواحانةوويئةحأنووويجح األ ووواح خيصوواح وو ح اطأ  ووفح اووو حاوومحةسووايحاجوويح

ح اوطعةو.

دشوجيوحح   ح يعحةألواح اوطعةوحراثعةح و حشوجعيح ويواح درعةوهح و ح اموويريح اوو حهاثوعح سجوي

 امأ احمح ذادحاسن وةحهنهسعهيح  ح وعةحقيسعة. ةخعجح اطعئحغياايح  حد لح اسأاح و ح افووعةحروسنح اسوي اح

ح اسيشعةحصاي يح  اثينساحرسوح اظجع.

 أسباب حدوث التطريد:
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رياسوالااح:حرسووضح اسوالالتحهاوأرح دثوعح ووسالحااوطعةووح ونحغسعهويح ياوألووهح عوايبح و ثسواحخيصواح -1

 ووسالحااوطعةوووحرسوموويحعووالاويح اوألووهح اطاسووين ح  اقأقوويزيحغسووعح سووياوسنحح اميووعيح  اسووأويحددثووع

حااوطعةو.

 أهميلح اوأليلح  حأ و احرسأتح اماايتح ووح افأل ح. -2

  زئ ياح اوألهح  ح اخاساح أهميلح اوأليلح  حأ و ئلحرهقع صح يوغاحاسن  لح سجيحنةيره. -3

رح سجوويح أعوومح افووسضحغنةووع حزةوويئةح جي سوواحمح خيصوواح وو ح اوواالئح اووو حةاووأحطأ  ووفزةوويئةحقووأةح ا -4

  قيسع .

  شوو ئح األع وةح عقأرحدشسهح اةمسح امايشعةح ا ح اخاساح  ح يهح ايسف. -5

 أضرار التطريد:

ح-ةسمهح اوأليلح ا حهال  ح و اح اوطعةوح  حرأ  فهحلنهحةسابح لضع وح اوياساح:

ح قوح اماايتح اممويزةحدثويزحخع  جيح عح اطع ئ. (د

 جح اطع ئح وجي.ضسفح اطأ  فح لصاساحرخع  (ب

 ضسيعح قتح اوألهح  ح العوسو ئحاسماساح اوطعةوح  نةسياهح  حرويزحرسأتح اماايتح  ايدأو. (ت

 هأقفح اماااح نح ضعح ااسضحقاسهح اوطعةو. (ا

 قاهحأنويجح اطأ  فح نح اسسهح غسعلح نح ووجيتحنألهح اسسهحنوسجاحااهح يحعاي. (ج

 هواعح سيولحامسي يتحرسسوة.حضسيعح اطعئح  قولح  ح يااح واح اقووةح ا حأةقي هحد  ( 

حضسيعح قتح اوأليلح  حهواعح اطعئح  عوعئ ئلح أعاينهحمح ال ةح ا ح امججأئح ايوحةاياهح  حذاد. (خ

 مظاهر التطريد : 

 و ح األقسقواح وإرح اوسوعجح او ح ظويهعح اوطعةووح جومحامووعح وو اح اوطعةووحمح سولحهظجوعح اطأ  وفح اووو حح

وسو ئهيحااوطعةوووح هوويلح اسال وويتح  امظوويهعحهألووواحئ خووهحهسوووسوحااوطعةوووح ال وويتح  ظوويهعحهووولح اوو ح عوو

ح اخاساح خيو جي.

حد الح:ح اظأ هعح او خاسا:

ح  أئحرسأتح اايتحراثعةحظيهعةح  ح اطأ  ف.ح-1

 دثعلح  واح ايدأوحئ خهح اطأ  ف. -1

 هأقفح اماااح نح ضعح ااسض. -2

  اوألهحرجي.حميا هوهألعكح اماااح ا ح لقع صح عداحععةساح ياسهحغسعح يئةاحمحنوسجاح واح -3

  زئ ياح اخاساحرياوألهحمحنوسجاحاقااحعع  احقاسهح اوطعةو. -4

حثينسيح:ح امظيهعح اخيو سا
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 نو يعح اوألوهحأاو حخويوجح اخاسواحره وو ئحداسوعةحغسوعح يئةواحمح هع دموهح او حاأ وهح اطسوع رح  أ نوبح .1

ح اخاسا.

هح زنجيحنوسجواح  ووالزحد ياح اخاساحمح عقأرحرسضح ل ع ئح ا ح لو حاثقحا عداح اوألهح عداحئ  عة .2

 رطوجيحرياسسه.

  هجيلح اوألهحأا ح امايرح ايوح خويولح اوألهح ااةيجحاا حةسانح سهح اطعئ. .3

 خروج الطرد وشكله وحجمه:

قاهحخع جح اطعئحهخعجح جمأ وهح ونح اوألوهح ااةويجحاااألولح ونح اويرح ويعوبحاسوانح اطوعئحمح

ا حخاسوهح لصاساح ةجئوحوقيهح سسوهحهولح ا ح ةظهحقاسهح نح اوألهح ألح امايرح امخويوح ةسأئح اايق حأ

 امايرح امخويوحمح   حهيلح األيااحهطسعح اماااح و ح امقو واح  ونح أاجويح اوألوهحمح  وووح صوألح اوألوهحأاو ح

 امايرح امخويوحةوجمعح ةوةويردح او حشواهح وقوأئحد حدواواح ووالةحةخواوفح جمجويح سوبحقوأةح اطي فواح اوو ح

ح(.39شاهحوقمح)حرعئحو سس حداحثينأيح.حخعجح وجيح  سبحنأعح اطعئحأذ حدير

 -وقف الطرد عن الطيران والحصول عليه واسكانه :

ةمانح قفح اطعئحدثويزحرسع نهح نحرعةيحهقاسوح اظع جح ااسئساح امسيدساح  اسسعح ال ماحااطسع رح

 ونح امويزححزهحروعز شودقعبح ايرح)ح ثهحهاأبح اعةي ح عقأرح ل طيوح ونحرعةويحوحئح   و حةقفح اطع

احفسأليعحضأ  ح اسهحد ح اوخاسمح او حصواح اع وح  ااعقح نحرعةيح اسحشس د ح و  حهسفسعلحرياوع بح

  ووو يحةوأقوفح اطوعئحةوجموعح و ح(ح سونسامحد حةع عحثأبحدعأئح ا ح ييح  حرعةيح اطعئح سوجمعح اسوه

 وح اموويزلحدقعبح ايرحاهحعأ زحديرح و وحد وح امويزلحد ح ععحشجعل.   ح يااحهجمعح اطعئح ا ح و وحد

هياحح ماساح األيألح اسهح دثعحهسقسو ح ااأليوألح اسوهحنأل وعحصووو قحرجويحرسوضح لقوع صح ن وسجيح

هألتح اطعئح ةاوسحنألهح اطعئح عح اووخسنح اسهح سوسوعبحأاو ح ايووو قحهوووةجسيح ةوساويحرهقع صوهح د ويح

وقوهحأاو ح اخاسواح  ح يااحهجمعح اطعئح ا ح ععحشجعةح إنهحةساهح  حصوو قحخةوا حد ححصووو قحعوفعحثومحة

ح او حعأجحةسانحرجيح.حدميحةا :ح

ح  ح يااح  أئح اطعئح ا ح ععحشجعةحصسسعةحةمانحق ح افععح  ضسهح  ح ايوو قح نقاه.ح-1

معح اسهح اطوعئحضوخمحمحةأضوعح ايووو قحدعوفاهحثومحةجونح افوععحرةوولح وو حوجأذ حديرح ععح اةجعةح امح-2

 ةومحنقاه. حةسقمح اطعئح  ح ايوو قح

 ععح اةجعةح عهفعحالحةمانح اأصألحأاسهحةمانح األيألح ا ح اطعئحدياله :أذ حديرح - 3

هأضعح اااحرسيضهح او حقوعصح ةقفو ح اسجويحروياقف حنيوفح ااوع يح ةثاوتح اقوعصح و حنجيةواح موأئح

رأةهحمحثمحةمعوح اسموأئحئ خوهح اطوعئح سوجموعح اوألوهح او ح اقوعصحمح رسووحذاودحةخفوضح اسموأئحمح ةجخويح

هجخويح امااواح امألجوأزةح حسسانح سجيحمح رسووحةوأ سنحةاألولح ونح ااووهحأرح  ووتح اطعئحأا ح اخاساح او حع

ح.(40شاهحوقمح)ح أرحامحهأ وحةفعجح وجي.
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ح

 الطرد : إسكان 

رسوح األيألح او ح اطوعئحةوومحنقاوهحأاو ح اخاسواح اوو حعوأجحةسوانحرجويحمح أذ ح وواح اوطعةووحدثوويزح

 اوسعجح ا ح اخاساح الصاساح او حخعجح وجيحح ةمانحضحةف هحأو يعح اطعئحأا حخاسوهح لصاساس أعمح اف

ح اطعئح نحرعةيحهسفسعح جمأ اح ونح اةوسيالتحرياووقسيح  رالقجويح و ح اجوأ زح وسوأئح او حخاسوجويح الصواسا

حهيوديح ثعح اوقسيح ا ح وخاجيح سمانح اوسعجح اسجي.

أليوجيح أ وو اح رسوحذادحةجبح اسويةاحرياطي فاح او ح واحرجيح اوطعةوحمح هال  حدعوايبح اوطعةووحرف

رسأتح اماايتحرجيح عح إلرقيزح او حأ وووح ااسوأتحداسوعةح األجومحد حةجوواحمح هووخهح ااواحد حرسوتح ااو ح ونح

حعالاهح مويزة.

ثمحهقأوح اطي فاحرإضي احدقع صح  واح ا ح شدح اخوع جح ونحرأ  وفحدخوعوح ذاودحالعوومع وح

حينتح  ح ي هحأا ح اوسيةا.  أئحنألهح  حد ميوح خوافاحمحدميحهجعوحااطي فاح ماساحهسيةهحأذ حد

 الوقاية من حدوث التطريد : 

 نح امسع جحدرح اأقيةاحد  هح نح اسالجح ااأقيةاح نح و اح اوطعةوحةجبحهال  حدعايبح و اح

حه : اوطعةوح  حرأ  فح اموألهحريهايعح ال

حهعرساحعالالتحنألهحغسعح سيااحااوطعةو. -1

 أئخيلح اايتح وةثاح ا ح اطأ  فح  حرو ةاح اعرسع. -2

 ميح  وي تح و حةجوح اوألهح ايرحدي  حامن  ااحنةيره.اوغاحااطأ  فحديأضي احدقع صح  -3

نقهحرسضحدقع صح األ واح امقفأاواح ونح اطأ  وفح اقأةواحأاو ح اطأ  وفح ا وسسفاح أ الاجويحروهقع صح -4

 اموعحهن  مح اةسيالتح  ح اطأ  فح اقأةا.حا يوغ

 ضعحصويئةيح اوجأةا. اوجأةاح اجسوةح ا ح اطأ  فحروأعسعح و خهح اخالةيح   -5

  اوظاسهح اجسوح ا ح اخالةيح وو يحهةووحئو اح األع وةح  حد  خعح اعرسعح  ايسف. -6

 أةوجيح.ادةياح أز ااحرسأتح اماايتحرمجعئحهح7 افأل ح او ويحدهح -7

 . نح األي هح اوخا ح نح  واح ايدأوح ان  وة -8

الحدرحهيلح اسماساحقاسااح لهمساحةاجهحرسضح اوألياسنحأا حق حد وألاح اماااحااأقيةاح نح و اح اوطعةوحأ -9

 محدميحدنجيحقوحهجثعح ا ح امااا.

  ضعحقطساح نح ي نح اماايتحد ياح وخهح اخاساح ه حدة يحقاسااح لهمسا. -10

 جنح اماااحرياقف حنيوفح ااوع يحد حو سجويحافووعةح ونح اون نح هو حدويادحقاساواح لهمسواحمح ةسويبح -11

ح اسجيحدنجيحهقاهح نحنةيرح اوأله.

 :عالج التطريد
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يتح اوطعةووح او ح اطأ  وفحهواوعحأ وووح و  ح يااح واحنجي ح عي هح اأقيةاح اسيرقاحمح ظجأوح ال

ح اطعقح اوياسا:

 اوألوهح امأ وأئح او ح ووئح ونحدقع صوجيح)رةوعرحخاوألح ونححن اطي فواح امسووسوةحااوطعةووحرجوحةهقاسهحقأ .1

أئحنألوهح األقوهحأاو حخاسووهح امااا(حد ياح وخهحأ ووح اطأ  فح ا سسفاح سوخهح سجيح اوألهحصسسعح اسونح ةسو

ح لصاسا.

مح نح اطأ  فح اقأةاحأا ح اطأ  وفح ا وسسفاح(نقهحد وح لئ  وح اساسيحرميح سجيح نح اوألهح) ي و ح اماااح .2

 ريعوسميلح اووخسنحد ح وقح اجع  وح.

  سجيحهسواحرسأتح اماايتح امأ أئةح  ح اطأ  فح اقأةاحمحثمحهوقهح نححDemuthحاأهايعحرعةقاحئةمأ .3

يح أا ح ايرحآخعح هأضعح ألاجيحرأ  فحضسسفاحمح رياويا حهفقوح نزح ونحقأهجويح و ح وسنحهونئ ئحقوأةح اينج

  ا سسفا.

 Demaree هايعحرعةقاحئةميويح .4

 هواخ حهيلح اطعةقاح  حهأعسعح امجيلحد ياح اماااحاأضعح ااسضح ذاودحرع وعحدغاوبح لقوع صح امماوأزةح

 وعحرقويزححا اسيعوالتحمح  عوواو اجيحروهقع صحدخوعوح يوغورياأل واح نحغع هح اوعرساحأاو ح اسع واح اوو حهاو ح

 اماااح  ح ايوو قح اسفا حاوةجسسجيح ا ح العومع وح  ح ضعح ااسضحمح  و حةجوح اوألهح وسوعحامن  اوهح

حنةيرهحمح عحأ و اح مسعحرسأتح اماايتح او حهظجع.

 

 Robbingالسرقة 

وسوع حرأ  وفحه حااس وهح سولح اوألهحاهحد و زحدثسعةحمح قوحةاأرح اوألهح و حرسوضح ل سويرح وو

 اوألهحاألو اح اسعقاحرسوجيح ووح واحهوأ عح اميويئوح اطاسسسواحااسوي زحمح  و ح ياواح  وأئحهفوي تح و حقوأوح

ح اطأ  فحرياموأله.

 أسباب حدوث السرقة:

عابح و ث ح عهامحرسالاهح اوألهح.حرسضحعالالتحنألهح اسسهح سيااحرطاسسوجويحااسوعقاح ياوألوهح إلةطويا ح .1

حاح نحغسعل. دثعح سالحااسعق

قاهح اسي زحرياطأ  فح خيصاح  ح وع تح اجوبح ميحةجسهح اوألهحةسومستح  ح األيوألح او حغي  وهح ونح .2

 .ديح يوو

أهميلح اوأليلح  واحهأ زرحقوأوح اطأ  وفحرياموألوهمح مويحةوجئوحأاو حهجوأاحنألوهح اطأ  وفح اقأةواح او ح .3

  اطأ  فح ا سسفاحاسعقاح اسي زح وجي.

 عح لئ  وح أقحرس جيحةةجعح ا ح و اح اسعقا. ض واحأ اياح  أئحشقأقح  حصويئةيح اخالةيح  .4
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 اخطهح  ح ماساح اوسيةوا.ح ذاودحروسيةواحرسوضح اطأ  وفح هوعكح اواسضح  خوعحروو رحغوي زحةةوجعح او ح .5

  و اح اسعقا.

 اامزح اةوةوح و ح ماسواح افألو ح هوعكح اخالةويح فوأ واحامووةحرأةاواح هسوعةضحدقوع صح اسسوهحااجوأحمح .6

 جيبحأاسجي.ةجسهح اوألهح اسيوقحةو

 ضرار السرقة:أ

ح اق يزح ا ح اطأ  فحذ تح ايفيتح اجسوة. .1

  أتحنسااحداسعةح نح اوألهحدثويزحئ ي هح نحري فوه. .2

 نقهح ل ع  ح نحري فاحأا حدخعو. .3

 ضسيعح قتح اوألهح  واحقسي هحرأظي فهح رياويا حقاهح إلنويج. .4

 عالمات ومظاهر حدوث السرقة:

 قويلحرسنح اوألهح اسيوقح نألهح اطي فواح امسوع قح وجويح وووحح و احصأتح ن  حنوسجاحاأ أئح شوايك .1

ح وخهح اخاساح  ا حاأ هح اطسع ر.

 وووح ووخهح اخاسواح  وووح اةوقأقح امأ وأئةححويقسوهةيردح جمأ يتح نح اوألهح اسيوقح ا حهسهةح  .2

 ريايويئةيح  ووح افوأليتح امأ أئةحريلئ  وح اسسعح ألاما.

اأرحدو اوهح اخافسواح وواسواح دثسوع ح ويحةسوقمح او ح لو حوحخع جح اوألهح اسيوقح نح اخالةيحهو  .3

 اثقهح مأاوهح سلحهاأرح أصاوهح ماأزةحرياسسه.ح ااوهحةطسعحثينساح ةسي ئح اطسع ر.

ح  ووح أل ح اخالةيح امسع قاحةال وظح و حقي جويحدمسويتحداسوعةح ونح وويتح اةومعح اوويه ح ونحقوع .4

  لقع صحدثويزح اوجياح اسسه.

 ساح  أقحاأ اح اطسع ر.  أئحنألهح ستحد ياح اخا .5

 الوقاية من السرقة ومنع حدوثها:

حال  حدعايرجيحدميحةا :روةمانح وعح و اح اسعقاحرسنحرأ  فح اوألهح

حهعرساحعالالتحنألهحغسعح سيااحااسعقا. .1

 هأ سعح اسي زح ااي  حاووح اطأ  فح ووحقاهح ييئوح اسي زح اطاسسسا. .2

 ومح ااوزحروسيةاح اطأ  فح اقأةاحثمح ا سسفا.هسيةاحرأ  فح اموألهحداجيح  ح قتح   وح ا حدرحة .3

  اسويةاحرجمسعحرأ  فح اموألهحرألسلحهاأرح وأ زناح اقأةح الحةاأرحرس جيحقأةيح   خعحضسسفي. .4

 عوح اةقأقح امأ أئحرياخالةيح أ اياح ضعحدئ  وهيح أقحرس جي. .5

 اقألومح  اجووبحح اةأ اح وعةحرأةاواحخيصواح و ح ووع تحي واحأريااح وةح افأل ح و حالحهوعكح اخالة .6

  او حهقهح سجيح ييئوح اسي زح اطاسسسا.

 إيقاف السرقة:
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ح-:أذ حاأ ظح و احععقاحةف هحأهايعح  ه حإلةقي جي

حوشح اوألهح اسيوقح اأ هح اطسع رحرمألاألح خففح نح اميزح  اماح. .1

  اخاساحاوسطسهح سيوح اوألهح اسيوق.ح) وخهح(ح ضعحاأ حخةا ح عةضح ي هح ا ح قوا .2

 معحااوخيرحرجأ وح اخاساح امجي ماحاوجو احنألاجي. ضعح يووح سو .3

أذ حامحةمووعح اوألهح اسيوقح نح جي مهح اخاساح األيئاحرجيح اسعقامحةقفهح وخاجيح هوقهحأاو ح اويرحآخوعح .4

 رياموألهحرسوحهسطسوجيحهمي يح و حالحةواسجيح اوألهح اسيوق.

محهوي اوهسووح النوجويزح ونح ضعحخاساح يوغاح اينجيحرجيحأنويزح سوهح قومحااو حةويوعجح اوألوهح اسويوقحر .5

ح ذادحاو اسهح اوألهح اسيوقمحثمحهسيئح اخاساح لصاساحأا ح اينجيح  حدخعح اوجيو.

 

 

  Laying workers  األمهات الكاذبة

هوو ح اوويوةح وونحشووسيالتححLaying workers ل جوويتح اايذروواحد ح اةووسيالتح اأ ضووساحاااووسضح

احليحعوابح ونح لعوايب.ح ذاودحنوسجواحانةويئةحنةطتح اية وجيح قي وتحرأضوعح ااوسضحرسووح قووح امااواح ل

حنةيرح اسوئح امفعزةحااسي زح اماا ح  واح  أئح يحةسووفوحهي ح إل ع ز.

 سلح ووح قوح اماااح ةومح اطي فاحهاودح اةسيالتح  حهعرساح اايتح وةوةح نح ااسضح اماقححد ح اسعقويتح اوو ح

ح معهيحدقهح نحثالثاحدةيا.

 اسوسمواحروسضح اقوححد حةعقويتحصوسسعةح اسونح وإرحرسوضح اةوسيالتحهوةومحأ يحأذ حامحةأ وحرياطي فاح

حيبحةوو ح وهحذدأوح هسم حهيلح اةسيالتحريل جيتح اايذرا. خ اية جيح ه عحرسضحغسعح

 أسباب ظهور األمهات الكاذبة:

  قوح اماااحليحعابح نح لعايبح ةومح اطي فا. .1

 ألهح ألهح اماااح امفقأئة.وسوسماحاأهميلح اوأليلح ههخعلح  حأئخيلح اااح ا ح اطي فاح ا .2

رسضحعالالتحنألهح اسسهحهمسهحشسيالهجيحااوألألحأا حد جيتحديذراحرمجوعئح قووح امااواح وو ح و ح ياواح .3

ح  أئحرسأتح اايتحراسسساح ثهح اوألهح اميعيح  اسأوي.

 

 أضرار األمهات الكاذبة:

حةجئوحظجأوح ل جيتح اايذراحأا حهوهأوح اطي فاح  وي جي. .1

 وألهح  واحقسي هحرأظي فهحئ خهح اخاساح خيو جي.ضسيعح قتح ا .2

وح ق  أئح ل جيتح اايذراح ووحأئخيلح اماايتح ا ح اطأ  فح اسوسماح إنجيحهق  ح اسجيح ميحةجئوحأا ح .3

 قاهح ئخيلح اماايتح ا ح اطأ  فح اسوسما. ااثسعح نح اماايتح اممويزة.ح ايادحةجبح اوخا ح وجيح

 عالمات وجود األمهات الكاذبة:
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همسسوونح اةووسيالتح اأ ضووساحاااووسضح)ح ل جوويتح اايذرووا(ح وونحرووسنح اةووسيالتحسسح وونح اسووجهح اوو ح اوألوويلحاوو

ح لخعومح اانحةسوولح ا ح  أئهيحريله :

  ووأئحددثووعح وونحرس ووهح وو ح اسووسنح اسو عووساح اأ  وووةمحرسوموويحه ووعح امااوواحرس ووهح   وووةح وو حدووهح ووسنح .1

حعو عسا.

قي جيحدميحهفسهح اماااح ذادحو  عحاقيوعحرطونح اةوسيااح وح اسسنح اسو عساح اسسحرو اوييقح ااسضحرج .2

   واح صأاجيحاقيعح اسسن.

 واح نوظياح ضعح ااسضح  ح اسسأرح اسو عوساح سأ ووح وفعقويح رياوويا حهأ ووحخالةويح األ وواح امقفأاواح .3

وو اح  ح اسسأرح اسو عسا.حرسوميح اماااحه عحرس جيحروظياحهياح اح جي ولحاااسضح  اسعقيتح امخوافاح ل ميو

رمعدنح اقعصح واأرح األ واح ووو اح  ح اسنمح سولحهاوأرح األ وواح لداوعح موع ًح و ح اأعومح  أاجويح

ح لصسعح يلصسع.

دهح  واح ل جيتح اايذراحهاأرح نح ايدأوحذ تح لغطساح امألوراحل ا حرسومويح اسيااسواح اسظمو ح ونح .4

يدأوح اووو حهاووأرح جووي وةحاأل وووهح  ووواح امااوواحهاووأرح وونح اةووسيالتح الحهوووو حأالح اقاسووهح وونح  ووواح اوو

ح اةسيالت.

ديحدرحدهوومح ال وويتح  ظوويهعح  ووأئح ل جوويتح اايذروواحهووأح خوووالجح ظجووعح  ووووجيح وونح  ووواح امااوويتح

أا حدرحرس جيح مسسيحةاأرحغسعح ثينسيح األقسقساح ذادحةع عحد الحأا حدرحشسيالتح وةوةحهقأاحرأضعح ااسضح

ح خيب.

 الوقاية من ظهور األمهات الكاذبة:

حاأقيةاح نحظجأوح ل جيتح اايذراحةجبح ع  يةح له :ا

حةجبح اوهدوح نح  أئح اماايتحرياخالةيحدثويزح افأل ح او وي. .1

هعرساحعالالتح اوألهح او حالحهمسهحشوسيالهجيحااوألوألحأاو حد جويتحديذرواحرمجوعئح قووح امااواح ثوهح اوألوهح .2

 رح اايتحامولحهقوعبح نحشجع.الحهظجعح ل جيتح اايذراح  حرأ  فهحأذ حهعدتحرو ح ايو اطاسين ح

 إلعع عحرإئخيلح اااحد حرستح اا حااطي فاح او ح قوتح ااوجيحد حةأضعحرجيحقعصحرهحرسضحد حةعقيتح .3

 صسسعةحاوعرساح اايتح وجي.

أذ حامحهوأ عح اماايتح ديرح اجأحغسعح ويعوبحاوعرسواح ااويتح وةووةح وإرحخسوعح والجحهوأحضومح اطي فواح .4

  ا حودعجيح اااح مويزة.ح او ح قوتح ااوجيحاطي فاحقأةا

 التخلص من األمهات الكاذبة: 

حةمانح اوخا ح نح ل جيتح اايذراحدميحةا :

حهقفهح اخاساح امألوأةاح ا ح ل جيتح اايذراح هوقهحامايرحآخعح  ح اموأله. (1

 ةأضعح اينجيحخاسهح ألوأةهح ا حدقع صحرجيح  واح  سهح  اأبحاقي ح سوسيوةح نحخالةيحدخعو. (2
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 ي فاح امألوأةاح ا ح ل جيتح اايذراح هجنحرةولح ا حقطساح نح اقميش.هع عحدقع صح اط (3

 ةطسعح سظمح اوألهحأا ح ايرحخاسوهح لصاساح سلحةجوح اخاساح امن ئةحرياأل واح  اسي ز. (4

نح ل جيتح اايذرواحالحةسوجهح اسجويح اطسوع رح ةاق ح ا حقطساح اقميشح وئح نح اةسيالتحةاأرح سظمجيح (5

 يحريااسضح وطأوح اسجيحقطساح اقميشح هسوا.رسابحثقهح سمجيح   وال ج

ةوخهح ا ح اطي فاح اسوسمواح ااواحد حرسوتح ااو حد حهون ئحرقوعصحروهحروسضحد حةعقويتحصوسسعةح اسونح ونح (6

 عالاهح مويزةحاوعرساحرسأتح اايتح وجي.

 اع أعحاخاسوهحدميح  اانحةسيبح ا حهيلح اطعةقاحهالكحرسضح اوألهحصسسعح اسنح ايوحالحةماوهح اطسع رح

يبح اسجيحدرحرسضح ل جيتح اايذرواح اوو حةاوموهحنةويرح اية وجيحةاوأرح زنجويحخفسوفح ةماوجويح اطسوع رحةس

ح  اسأئةحأا حخاسوجي.

 
 عداء النحلأفات وآمراض وأ

 

 Honey bee Diseasesأوال: أمراض النحل: 

ح

حد ح لرأ وح ااياساح هأ وح ةييبحنألهح اسسهحريااثسعح نح ل ع  محعأ زح  حدرأ وح األ وه

ح ع  حهيسبح الثوسنح سي.حد ع  حهيسبح األةع تح ااي ااح قمح  د ع  حهيسبح األ وهح قمحد

 Brood diseases أمراض الحضنة: -أ

ح:ح ه ح ل ع  ح او حهيسبحدرأ وح اوألهحغسعح ااي ااح  وجيح

  American Foulbroodمرض تعفن الحضنة األمريكي:  -1

حم هأح نحددثعحد ع  ح األ واح نوةيو ح  ح اسيا

ح حةسم  ح اااوعةي ح ن ح امع حنأع حاجي  ح Bacillus larvae  امساب حةعقيتحح حهيسب  ه 

ح.عي اح نح قسح ااسضح و ح اسأاح اثين حح24 اةسيالتحخاللح

ح:حأعراض اإلصابة

ح اةسيالتحهسطساح ن ساحرياةمعح امخاأرح -1 هسطساح سأرح األ واحهاأرحغسعحدي اامح سلحهسطسجي

ح.رألاأبح ااقي ح

حهووةعحرألسلحةياحح امظجعح اسياحهظجعح اسسأرح ام -2 حثم ح إلصيرا ح  حرود حقاساا حره و ئ ح ن سي سطيل

حح.اقعصح األ واح ثقاي

 .بحئو احهألاهح األ وا ألوأةيتح اسسأرح اسو عساحههخيح ااأرح ااو ح افيهححد ح لعأئح س -3
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ح -4 ح  وو ح اان  ا حعي هحشوةو ح  حصأوة ح األ وه حهياححرقيةي ح الصيرا حهاأرحريشوو ئ حريرعة عألاجي

 .سعحانج صأوةحخسمحوح ا 

ح.هومسنح إلصيراحرع  ألاحخيصاحهميثهحو  ألاح اسمدح اموألاهح اموسفنح -5

 ختبار التأكد من اإلصابة بالمرض:إ

ح-ةمانح اوهدوح نح إلصيراحرمع ح األ واح ل عةا حدميحةا :

ح -1 ح اسو عسا حرياسسأر ح امأ أئة حااسعقيتح امسوا ح اقةأو ح ساي ح ن ح سام حرسمه ا ح افأل ح امساععاأر 

حشعةألاحز ي سامح هيا حرياساح افأدسسنحثمحهفأل حرياسوعاح انةوساحامةيهوةح اااوعةيح امساااحاامع ح

ح:حديله ح Holst Milk testأ ع زح الخوايوح امسم :ح-2

اانحح5قةأو:ح1نأل عحدناأراح خوايوح ن عحرجيحقةأوح نح اسعقيتح امسواح ن سفحأاسجيحاانح عزحرمسولح

ئقسقاح اأح واحدرح ااانحدصاححو  قيح إرحذادحةاأرحح15احاموةح°ح37 اح ع وةح نسخنح لناأراح ا حئو

حح.و  عحاوةيرح اااوعةيح امساااحاامع مح رياويا حنسوولح وهح ا ح  أئح امع 

 الوقاية والعالج:

ح واحشع زح اوألهح نح وطقاح ييراحرجي ح امع ح -1

ح أو مح ذادح -2 ح اطأ  فحةومحأ و  جي ح امع ح  حد و حظجعحهي  حالنوةيوح امع ح  حرقساحأذ   وسي

ح اطأ  ف.حد يح اخاساح ووظفحريعوخو اح اميزح اسيخنحاسسيئح عوخو  جي.

 عح امألاألح اساعيححSodium sulfathiazole اسالجحريعوسميلح عدبحعافيثسيز لح ايأئةأاح -3

 . محااطي فاح0.50أا حح0.25حح ووح اوسيةاح ذادحرمسولح

ح

 European Foulbroodمرض تعفن الحضنة األوربي: -2

 هأحةيسبح  واح اوألهح  حدثسعح نح امويريح  حد و ريح د عةايمحخيصاح  ح اعرسعح  ايسفمح

ح ثهح ح امع حددثعح نحنأعح نح اااوعةي ح نح امع ح اسيريح ةسابحهي   Bacillus ااوهحدقهح نوةيو 

alvei,  Bacillus pluton, Streptococcus plutonحح. 

 أعراض اإلصابة :

ح.يتح  حةأ جيح اثين حأا ح اع رعح أتح اسعق -1

هسسعحاأرح اسعقيتح امييراح نح لرسضحأا ح لصفعح يااو ح   ح اوجيةاحةوألألحاأنجيحأا ح اع يئيح -2

حح. لعأئ

 حدواهح أتحنسااحداسعةح نح اسعقيتحقاهحهسطسوجيح نسااحقاسااحرسوحهسطسوجيح سلحهوألألح اسعقيتحأا -3

ح. اساساحان اح

ح.حYeastمع حو  ألاح مسنةحهةاهحو  ألاح اخمسعةحةوو ح نح إلصيراحرجي ح ا -4
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 اختبار التأكد من اإلصابة بهذا المرض:

ح30 ةجعوحدميح  ح ع ح األ وهح ال عةا ح عحزةيئةحز نح اوسخسنح ا ححHolst Milk خوايوح -1

حئقسقاح نح ع ح األ واح ل عةا ح.ح15ئقسقاحروالح نح

ح. ح األ واح ل عةا ح افأل ح امساع عاأر حامةيهوةح اااوعةيحدميحعايح  ح أل -2

 الوقاية والعالج :

ح اةسيالتحرإاقيزح اسعقيتح امسواحخيوجح اخاساحمح هسواح -1 ح وقأا حدعاأعحد حدثوسنحم هع عح اماااحاموة

ح.رسأتح اماايتحمحثمحةومحأئخيلح اااحقأةاح ا ح اطي فاحمح هسييح اطي فاحاووةسطجيح

ح -2 حد  ح ييرا ح ويري ح ن ح امع حد  ح ييبحرجي  حنأله حشع ز ح ثهح وا ح) حاسصيرا ح اقيراسا شوةو

ح.عالالتح اوألهح اسأئ زح(ح

ح.أ و اح اطأ  فح امييراح أو ح -3

 عح امألاألحح Terramycinد ح اوع  يةسسنححstreptomycin اسالجحرإعوسميلح العوعروأ يةسسنح -4

 ح. مححهع  يةسسنح0.16 مح عوعروأ يةسسنحد ح0.2 اساعيح ووح اوسيةاحرمسولح

ح

 Sac brood Diseasesمرض تكيس  الحضنة : -3

ح ل عةا ح ح ع ح األ وا ح ن حخطأوة حدقه حدنه حأال ح اسيام ح   ح امووةعة حد ع  ح األ وا  ن

  ع ح األ واح ل ور حمح سلحدنهحةيسبحنسااحضئسااح نح اسعقيتحرياطي فاحمح اانح  حرسضح ل سيرح

ح.هةووح الصيراحرهح ة سفح نحقأةح اطي فاحخيصاح  ح اعرسعح

ح امع حنأع حرهححVirus نح افسعاحح ةسابحهي  الحةعوحريامساععاأبح اسيئيح ةوعهبح ا ح إلصيرا

ح.هألاهح اقويةح اج مساح

 أعراض اإلصابة :

  أئحثقأبحغسعح ووظماحرهغطساح اسعقيتح امسوهح.ح اي حةخامح ااسضحرسوهح رسنح ع ح األ واح -1

ح. ل عةا ح

ح مو -2 ح هةيهو ح لعأئ ح لرسضحأا ح اع يئيحثم ح اسعقيتح ن حاأر ح اسسنحةوألأل ح ا حقيع حرأاسي وة

ح. اسو عساح

ةويابح و وح سمح اسعقيتح امييراح هياحح ا حشاهحدسسح ألوأةيههح او خاساح  حصأوةحعي ااح -3

ح.)نوسجاحهألاهح اقويةح اج مساحاجيح(ح  نحهويح يزتحهسمساح امع ح

ةومسنح نح ع ح األ واح ل عةا ح  ع ح األ وهح ال و ر حرهنهحاسسحاهحو  ألاحخيصاح  ح -4

رح ع ح األ واح ل عةا حةهخيحو  ألاح اسمدح اموألاهح  ع ح األ وهح ال و ر حةيخيح سنحد

ح.و  ألاح اخمسعةح
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 الوقاية والعالج :

ح عواو لح اايتح اطأ  فح امييراح هقأةاحهيلح اطأ  فح -1

حالحهعر ح اايتح نح اطأ  فح امييراحلنجيحهاأرح ي ااحامسابح امع ح -2

حثهح ااعنسأا ح  اطاسين حهعرساحعالالتحنألهح قي  احاجي ح امع ح  -3

ح.ةن لحهي ح امع حرو رح الجحرسوح اوخا ح نحقةأوح اسعقيتح امسواحرسع اح هقأةاح اطأ  فح -4

 Stone brood مرض تحجر الحضنه  -4

ح ح ااسضحد ع  ح طعةا حرسضح افطعةيتح نححFungous Diseases ةسمسه حاه ح امساب لر

 ةسي وح ا ح إلصيراحرجيلحححAspergillus flavus ثهح افطعح امسم ححAspergillus وسح لعاع اسح

حح. افطعةيتح اجأح اعربح او  ئح عأزح اوجأةاح  ح اخالةي

 أعراض اإلصابة: 

هألألحاأرح اسعقيتحأا ح ااأرح لرسضح اويصعحشوةوح ااسي ح ريشوو ئح الصيرهحهوألألح ا ح ااأرح -1

  الخ عح

 ثهح امأ سي  تح اسستح عفوجساح ثهح أتح اسعقيتح  في جيح هيااجيحهمي يحدميحاأحدينتح ألوطاح -2

ح ع ح األ وهح اطايشسعو.ح

 ذادحةع عحأا حنمأح افطعح  نوةيولح ا ح سمجيح خيصاحخافح اعداحلرح ع ثسمح افطعحاا حهواتحح-

 هومأحهمو ح اعرأراح االز احاجيح نح سمح اسعقاح رياويا حهجفح اسعقيتح هياحح جعةاحصسااح ااسعح

ح  نحهويح خيح امع ح عمه.ح

 -الوقاية والعالج:

ح.خفضح اعرأراحئ خهح اخالةيح نحرعةيح اوجأةاح اجسوةحمح ذادحااألوح نح نوةيوح افطعةيتحرجيح -1

هساسفح اسطيزح اخيو  حااخاساحرياييجح عح سهح اخاساح ي ااحا  ياح  ح اةويزح و حالحهوع دمحرجيح -2

ح سيلح ل طيو.

ح ايح -3 ح ااسمي و ح اسالج حالهسوو   ح امع  حرجي  حالرح الصيرا ح ذاد ح اوألياأر حرسض حره حةقأا و

ح اةسيالتحهنةهح األ وهح امعة اح هوخا ح وجيح هسوسسوح اطي فاحقأهجيحهاقي سي.

ح.النهحةأقفحنمأح افطعح٪ح0.5 اوسيةاحرمألاألحعاعوح  يجح اساح اثسمألحروسااحح -4

 . واح عوسميلحشايةعحرالعوسدح  ح اخسشح امةمعح  حهةوساح اطأ  ف -5

ح

 Chalk broodشيرى مرض الحضنه الطبا -5
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 ةووةعحهي ح امع حريأوةحححAscosphora apis var. major هي ح امع حةسااهح طعحةسم ححححححح

ح.  عساح  ح اظع جح اايوئةح اعراهح اجي حةظجعح  ح اطأ  فح  ح اةويزح     هح اعرسعح

 عراض االصابه:أ

وو ئح الصيرهحهوألألح ا حهألألحاأرح اسعقيتح  اسي ووح امييرهح ا ح ااأرح الرسضح اويصعح ريش -1

ح ااأرح اع يئوحثمح العأئح.

  أتح اسعقيتح  اسي ووح  في جيح هياححذ تحقأ اح عفوج ح هن لحرسجأااح نح اسسأرح اسو عساح. -2

  ةيهوةحرقيةيح قةأوح اسعقيتح  اسي ووح امييراح  ح اسسأرح اسو عساح. -3

ح اطايشسعوح  ح اجنزح اخيو  حاقعص -4 حةسوقوحح نح اةي عحظجأوح ع ح األ وه  األ وهح اجي 

 ااسضحريرح  وهح ايدأوح دثعح سيعساحامع ح األ وهح اطايشسعوح اانحذادحةع عحالرح اجنزح

  اخيو  ح نح اقعصح دثعحهسعضيحااعرأرهح.

 الوقاية من المرض :

ح.عةيتحرجيخفضح اعرأراحئ خهح اخالةيح نحرعةيح اوجأةاح اجسوةح ذادحااألوح نحنمأح افط -1

  نح امويريح اعراهح ا ح امويريح اجي اح.نقهح اطأ  فح امييرهح -2

 النهحةموعحنمأح افطعح.ح٪ح0.5 اوسيةاحرمألاألحعاعوح  يجح اسهح اثسمألحروساهح -3

ح اطأ  فح -4 ح اسنحنةسطاح  ح ضعح ااسضحالرحذادحةسي و حريخعوحصسسعة هسسسعح اماايتح امسوه

  ا ح عوسيئةحقأهجيح.

حالرحذادحةجئوح ا حح واح عوسميلحشايةعح ااالعوسدح  ح اخسشح امةمعح   -5 هو ئاح اطأ  فحشويز 

  وهفيعحئو اح األع وةح زةيئةح اعرأراح ميحةةجعح ا ح نايتح ع ثسمح افطعةيتح نمأهي.

 :ة ملحوظة هام

ح ا ح ح اطايشسعو ح ع ح األ وه ح   ح األ وه حرمع حهألجع ح الصيره حشوة حهيه ح ر ح اويئو  ن

ح امووة ح ااسمي ةا ح امأ ئ حريعوخو ا ح اسالج حهسوو   ح نيحح ع اا ح اياد ح اسع  حاجي  ح العأ ق ح   عة

 اوألياسنحرسواح عوخو احهيلح ااسمي ةيتح اانحةجبح اوجأةاح اجسوةحااطأ  فحااأقيةاح نح الصيرهحالرح ع ثسمح

ح افطعةيتحاا حهواتح هومأح هسومعح  ح اومأحهألويجح ا حورأراح ياساح  ع وةح ياسا.
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ح

 Adult Diseasesأمراض الحشرات الكاملة     -ب

1-  ِِ  Acarine Diseaseمرض األكارين : ِ

ح امع حةيسبح اةسيالتح ةسااهحنأعح نح األامح ةوخهح نححAcarapis woodiةسم ححMitesهي 

 اثسأوح اووفسساح ايووةاحأا ح اقيايتح اجأ  ساحمح ةومأح ةوايثعحرجيح و حةسوهيح ميحةسابح أتح اوألهح

حةووقهح  ح األياا ح ا ح اووفسح   حهيل حقووهه حاسوا ح هأحةوةعح  حنوسجه نح اوألهح امستحاساأللح نحغسعل

ح.حDrifting اموألهحرمسي وةح اوألهح اسيوقح  و اح اوأهيرح

حح:أعراض اإلصابة

ح.ضسفح اوألهح امييبح  نوفيخحرطوهح هجولحد وألوهح  واحقووههح ا ح اطسع رح -1

حح. ا ح لقع صح  ا ح الو ح  أتحدثسعح وهحدثويزحز فهحCrawl ةيهوةح اوألهحةن فح -2

ح  -3 حمحهيل ح اوأله ح ا ح عر  ح ل ع ح سخوام حد ع  ح ع ح اوأزةمي ح ع حهوةيره ل ع  ح اسيرقا

 ااوهدوح نح إلصيراحريلديوةنحةجعيح افأل ح امساععاأر حااقيايتح اجأ  ساح امأ أئةحريايووح

حد ح حعأئ ز حرقع ح رجي ح سوما حريهوه ح اجأ  سا ح اقيايت حهاأر ح ييرا ح اوألاا حدينت ح. إذ   ل ي  

حأذ ححرع ننةاحنوسجا حد حةةيهوح لديو احنفسهحئ خهح اقيايتح اجأ  ساحد ي هايثعح لديو اح سجي

ح.دينتح اوألااحغسعح ييراحهاأرح اقيايتح اجأ  ساحرس يزحال سهحشفي اح  ساح ااأرحح

 المقاومة والعالج:

ح إلضع وح حئ ر حدرخعهجي حرعةي ح ن ح لديو ا حهقوه ح او  ح لديو عسا ح اماسو ت حد و ريعوسميل

 سلحةأضعححMethyl Salicylat عياسسالتح امسثسهححChlorobenzilateثهح اااأو رونةالتحرياوألهح 

  حز ي يتحئ خهح اخاساح وخعجحدرخعههح هقوهح األسأ رحئ خهح اقيايتح اجأ  ساحمحد حريعوسميلححدشعراح

حهقفهحFolbex افأاااسح حثم ح  ح اخاسا ح لشعراح  ضسه ح  ح اووخسنح ا ح اوألهح امييبحرإشسيلحد و

ح.عي احمحد حريعوسميلح اةسححح1.0ح-0.5 اخاساح هفوححرسوح

 Nosema Diseaseمرض النوزيما   -2

ةسواعح نحددثعحد ع  ح اوألهح نوةيو ح  ح اسيامحخيصاح  ح امويريح اايوئةح هةووح إلصيراحرهح  ح

ح.د  خعح اةويزح د   هح اعرسعح ةيسبح ل ع ئح اثالثاح اماااح  اةسيالتح  ايدأوح

ح ةسابح ح امع حنأعح نح األسأ نيتح ل اسا   ححةأ وحNosema apisةسم ححProtozoaهي 

 ثهح سيلح ااعكح  لغيةاح اماأثاح ةووقهح امع ح نحرع زح اوألهح امييبحأا ح اوألهح اساسمحح امسيلح اع دوةح

حد حأضي اح يعالتح اأثاحد ح اوسيةاحرسسهح اأاحد  حد ح نحأئخيلح اايتح ييراحريامع ح ا ح اخالةي

ح. معح اميزح نح ييئوح اأثاح
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 :أعراض اإلصابة 

ح. نوفيخحرطأرح األةع تح امييراح   والزح امسوقسمحرسي هحةألوأيح ا ح اجع ثسمح -1

ح.هاعزح اوألهح امييبحالحأو ئةيح ا ح لقع صح  وو رح اخاسا -2

ز فح األةع تح امييراح ا ح لقع صح  ا ح الو ح  واحقووهجيح ا ح اطسع رحنوسجاح واح -3

حح. وألوجيحراس جي وهايرحد

ح ااأرح -4 حأا  حاأنجي ح ةمسه حم ح اأعط  ح اج مسا ح اقوية ح نوفيخ حةةيهو ح اج م  ح أل ح اججيز  وو

ح. لرسضح اع يئيحد ح لرسضح اةفيجحد ح لعأئح ووحشوةح إلصيراح

حح. اوهدوحريافأل ح امساععاأر حامألوأةيتح اقويةح اج مساح  ةيهوةح األسأ رح ل ا  -5

 :الوقاية والعالج 

ح اوألهحريامسيلح اوقساح  واح ال وميئح ا ح سيلح ااعكح  امسووقسيتحأ و ئح -1

ح عوسميلح لئ  تح اوظسفاح هطجسعحصويئةيح اخالةيحقاهح عوسمياجيح -2

ح اوهدوح نح واحهاأاح اسسهح امسوسمهح  ح اوسيةاح هقأةاح اطأ  فح -3

يح ذادحرةوح اوهدوح نحخاأح اماايتح امسوأوئةح نح امع ح ذادحرفأل ح اةسيالتح اميي ااحاج -4

 جخعح ااطنحرياماقمح إذ حدينتح ييراحهاأرح امسوةح ووفخاح اأنجيحدرسضحشفيجحد حدرسضحو يئيح

ح  ووحشوةح إلصيراحهياححعأئ زح)رسوميحهاأرح سوةح األةعةح اساسماحذ تحاأرحقعنفا ح ألمعح(ح

ح م -5 حرأ عطا ح ح عوسمياجي حقاه حهطجسعهي حد  ح اخالةي ح صويئةي ح لقع صح اماأثا ضح اوخا ح ن

ح اخاسدح اثاج ح

 ع اح1رمسولحاسوةحدعيرسعحقاهح أعمح افسضحمحح عح اسي زح Fumagillin اسالجحريعوسميلح عدبح -6

 . نح امألاألح اساعيحح3عم100ح/

ح

 Dysenteric  Diseaseمرض الدوسنتاريا        -3

ح ةووةعحهي ح امع حرياطأ  فح  ح اةويزح الحةسااهح ساع بح اانحدعايرهحه ح:

ح. فحاااعئح اةوةوحافوعةحرأةااحهسع ح اطأ  -1

حح.هسيةاح اطأ  فحرسسهحغسعحنيض حد ح ألاألحعاعيح وخمع -2

 :أعراض اإلصابة 

حأصيراح اوألهحريإلعجيلح -1

هاأاح لقع صح  وو رح اخاساحراع زح اوألهح اي حةخامح ااسضحرسوهح رسنح ع ح اوأزةميح ةمانح -2

 مساح وةيهوح ع ثسمح اوأزةميح  ح يااح اومسسنحرسوجميحريافأل ح امساع عاأر حامألوأةيتح اقويةح اج

ح. الصيراحرجيح الهةيهوح  ح يااح او عوويوةيح
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ح.ظجأوحو  ألاحخيصاحدعةجاح حغسعح قاأااحرياطي فاح -3

 الوقاية :

حح. اسويةاحرياوةوساح و حالحةوسع ح اوألهحاااعئح اةوةو -1

 ح. اوسيةاحرياسسهح اويض حد ح امألاألح اساعيح امعدنح اوظسفحخيصاح  ح اةويز -2

ح

 Amoeba diseaseمرض األميبا   -4                  

حةسم ح ح اخاساح هأحنأعح نح ل ساي حMalpighamoeba mellifica ةسااهح سأ رحد ا ح  سو

حح. هأحةيسبح اقويةح اج مساح دنيرسبح ااسج حااألةعةح ااي اا

اح دثسع ح يح  اوألهح امييبحرجي ح امع حةواعزحئ خهح اخاساح ا ح لقع صح  ا ح وو رح اخاس

ةأ وحهي ح امع ح  حنفسح اوألهح امييبحرياوأزةميح ااوهحدقهحخطع ح نح اوأزةميح هوسابح اساح اطأ  فح

 اقأةاح ةمانح اومسسنحرسوجميحريافأل ح امساع عاأر حامألوأةيتح اقويةح اج مساح ي يحهةيهوح ع ثسمح اوأزةميح

ح  ح األسأ رح ال ا ح ال ساي.

ح

 Paralysisض الشلل: مر -5                    

 نحد ع  ح اوألهح امسوةاح هأحةيسبح اوألهح اايا حخيصاح  ح امويريح او  ئاح ةسااهح سع اح)ح

حح.الحةعوحريامساععاأبح(ح هأحخطعح و ح ا ح اوأله

حح:أعراض اإلصابة

ح.شاهح اوألهح  واحقووههح ا حدئ زح مااحئ خهح اخاساح خيو جيح -1

حح.ل وألا ا سفح اةوةوح  وهسيشح لو هح هجولح  -2

حح. اسجيح نز  لح اةسعحهيحراأرح عأئحال عحنوسجاحو نوفيخحرطنح اوألهح امييبح ظجأ -3

رعئح اوألهح امييبحرأ عطاح اوألهح اساسمحخيوجح اخاساح  واحقووةح اوألهح امييبح ا ح او يعح -4

ح. نحنفسهح

حح. أتح اوألهح امييبح  حد وحدوديرح اخاساح  ا حاأ اح اطسع ر -5

 :الوقاية والعالج 

ح:هي ح امع ح يئةحرإهايعح له ححةن ل

ح.هسسسعح اايتح اطأ  فح امعة اح -1

ح.هقأةاح اطأ  فح امييراح و حةوخا ح اوألهح اساسمح نح اوألهح امييبح -2
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أ ع زح ماساح افأل حرسويةاحمحرو رح س حديحنألهحرسنح لقع صحد حرأ عطاح لئ  تح امسوسمااح -3

ئ  تحد ح لةويح اماأثاحرسي هح سمح و حالحهووقهح اسو وح ا ح اطأ  فح لخعوح نحرعةيح ل

 . اوألهح امستح

ح

 : ضنة والحشرات الكاملة حأمراض تصيب ال -ج

 Varroa diseaseمرض الفاروا 

هسسعحح قوح Varroa jacobsoni ةسااهح سأ رحدديو ع حهأحرفسهح افيو  ح  عمهح اسام حهأح

ح.ح(ح59حح)شاهحوقمحVarroa destructorح عمح اوأعحاسياحح العمح اجوةو

 ةسواعحرفسهح افيو  ح نحدداعح امةيدهح او حهأ  هح اوأليااح  ح يعح  اسيامح ةطايح اسهحشسطيرحح

ح اخسيوةح ح نحهالكح هو سعحاطأ  فحنألهح اسسهح هع ع حةسااه حرسنح اموي هح امي ح نوةيول  اوألهحاسع ا

 حرأ  فح اوألهحأذ حدهمهح افيئ اح اويشئاح نح إلصيراحرجي ح اطفسهح  او حهجئيح  ح اوجيةاحأا ح اق يزح ا

ح ال جيحأا ح:ح

حح.هةيرهح اطفسهح عحرفسهح اقمهح ل م  -1

حح.عع اح نوةيوح اطفسه -2

ح.عع احهايثعح اطفسهح -3

حح. واح  أئح الجحةق  ح ا ح اطفسهحق يز حهي ي -4

 دورة حياه الطفيل :

ح6-4جيح نحهاأللح لنث ح ااياساح نح سنحعو عساح ا ح شدح اوألألحأا ح يو زحاووخهح سجيح ه عحرو خا

رس يتح اميحرهنجيحهف هح  وهح ايدأوح حةفقسح ااسضحرسوحةأ سنح هخعجح نح ااس هح ل ا حدنث ح  نح

 اثينساحذدعح  ااقساحأنياح هوسيوحري وييصحئاح اسيو زح حةألواح اون  جحئ خهح اسسنح اسوعساحثمحةمأتح

ح اة حرجسم ح وساقا ح اسو عسا ح اسسن ح وخعجح ن ح إلنياح امخياا حد ي ح هوسايح ايدع حهووقه حثم ح ايدع حد  سياا

دةياحهاأللحهادح إلنياح نح سأرحعو عساح وةوةحرجيحةعقيتحح10أا حح4رةسيالتحدخعوحاومو حئ جيح رسوح

ح األسيةح  يئةحهاأرحأصيراح ايدأوح وةثاح افقسحشوةوةح رو رح  أئح دي ااح اومأحاووخهح سجيح هسسوحئ وة

شجأوح  ايوحح8ح-6 اطفسهح ايوحةظجعح  ح اةويزح نح  واحالحةسوطسعح اطفسهحدرحةوايثعح ةاا ح معح

شجع ح   ح يااح واح  أئح اسي هحالحةسوطسعح اطفسهحدرحةسسشحددثعح نحةأ سنحح3-2ةظجعح  ح ايسفح نح

ح.

 أعراض المرض على الطائفة المصابة :

حح.  أئحد ع ئحقن اح ةأهوح لو هح  ل وألاحنوسجاحال وييصحئاح اسيو ز -1
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ح.راسسساحح عداح اوألهحهاأرحغسع -2

ح.ز فح اوألهح ا حدو ح اموألهح  واحقووههح ا ح اقسياحره مياهحئ خهح اخاساح -3

ح.قيعح معح اةسيالتح قاهح زنجيح -4

ح.  أئح اطفسهحح وساقيحرموطقاح ايووحد ح اقيتح ااطنحد حهألتحد وألاح اةسيالتح -5

 :اكتشاف اإلصابة بالطفيل 

ح ا -1 حرموطقا ح وساقي ح امجعئة حرياسسن ح اطفسه ح ةيهوة حد وألاحةمان حهألت حد  ح ااطن ح اقيت حد  يوو

حح. اةسيالتحخيصاحصسسعةح اسن

ح. ةيهوةحأنياح اطفسهح وجأااحرسنح اسسأرح اسو عساح  ح يااح إلصيراح اةوةوةح -2

حح. ووح وحح األ واح امقفااح خيصاح  واح ايدأوحةةيهوح اطفسهح اويقيحرجسمح اسيو ز -3

اوألهح األيضن(ح هأضعح  حرعرميرحرهحشسيااح نح ح100 ووحدخيح سواح نح اوألهح ايسسعح اسنح) -4

ح) حعااسا حشااا حةيف حريعوخو ا حثم ح اعجح سو  ح سألجن اوألهح ا ح3 ألاألحصيرأرحئ  ئح ع  م(

 اسادح ةونلح امألاألحرهح لديو اح اييحةمانح ةيهوههحرسوحهيفساح اسي هحرقميشحدرسضح)شيشح

ح.درسض(

 وسائل انتشار الطفيل والعدوى :

 . افأل  حنقهح اطأ  ف  ا مح  اوقسسمح ثهحمخوافاح نحرعةيح ماسيتح اوأليااح ا -1

 . نحرعةيح اوألهحنفسهح -2

 .شع زحرع ئح ييراح -3

 عح اةسيالتح ا يااحد دثويزح اسعقاحرسنح اطأ  فح  ح نوقيلح اطفسهحرسنح اةسيالتحدثويزح معح اسي زح -4

 . عح اةسيالتح اميي ااحااماايتح ووحشع  جيح نح ويريح ييراد 

 .  حرأ  فح ييراحح امسوخو ا نحرعةيحدئ  تح اوألهح -5

 طرق الوقاية والعالج : 

 اأقيةاح ووح دوةيجح اطفسهح ااع ح سلحةمانح قي  وهحرإ و اح  واح ايدأوحد ح  واح اةسيالتحد حةمانح

حروسسسعح ح الهوميا حثم ح اطفسه حهايثع ح عصا ح ن حهقاه ح األ وا ح ااسضح قاه ح ضع ح ن ح امااا ح وع  ألي اا

حح ةمانحهأضسححرعقح اسالجحدميحةا ح.حرح اماايتح ايسسعة اماايتح امسوهحانةيئةحنةي

 طــرق العـــالج في الخاليا األفرنجية :  -ا

حةومح الجح الصيرهحريافيو  ح  ح اخالةيح اخةاساحريعوخو اح اله :

 لرسويرح:ح يئةح سوأوئةح ا حصأوةحشع  محهسوخواحشعةمحدي هح ا حنيفسنح  ح اطأ  فح او ح -1

رع  ةنحد حنيفحشعةمحأذ حديرح اوألهحةسط حخمساحرع  ةنحد حح10ح–ح8 نحةأ وحرجيحنألهحةسط ح

ح  ح افوعةح نحد  خعحعاوماعح و ح    هح اع ةعحثمحهع عح هألفظححح28دقهحاموةحالحهنةوح نح ةأ ي
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ح  ج ح ح ا  حني ما حصوفعة حهمعةع حرسو حدخعو ح عل ح عوسمياه حاألسن ح ألام حدسسحرالعوسد ئ خه

 .مح افسضح اةعةمح ةألظعح عوخو  هحدثويزح أع

ح

ح اخالةيح -2 ح ياا ح   ح قم ح   و حشعةم ح وجي حةأضع ح سوأوئة حدشعرا ح ن ح ايوة حهأ ح:  اايةفع ل

ح) ح اقأةا ح اخالةي ح ياا ح   حشعةطسن حد  حدقه( حد  حرع  ةن ح)خمسه دقع صح سطيةحح10-8 ا سسفا

ححح.رياوألهح(ح عح ع  يةح ال وسيريتح اسيرقاح نح العوخو اح  ح يااح لرسوير

عمحهألعقحئ خهح اخاساح اخاساح ثهح ااخأوح10شعراحذ تحاأرحرعهقيا حرطألح افأاااسح:ح ه حد -3

ةع  ةن(ح نيفح اةعةمحااخالةيح ا سسفاح)دقهح نحح10-8 ةاف ح اةعةمح اأ  وح اطي فاح اقأةاح)

ح.دشجعح4 ع تحدهحح4خمساحرع  ةن(ح عحد اياحقفهح اخالةيحاموةحنيفحعي اح عحهاع وح اسالجح

 مح ةي بح  ح اسقاح يزحعيخنح ة يجح2 ساهح  حددسياحعسهح اساأةح لرسوأل:ح ايوةح نح احح -4

 ألاألحعاعيح ةسوسمهحدوقمح ا ح اوألهحد حوشح عحهاع وح اسالجحرسوحدعاأعح علحح3عم50أا ح

حح.   وةح قم

 افيو هسد:حهأح ايوةح نح ألاألح ي ضح االدوسدحد ح ي ضح الدسياسدح هيلحد مي حراسسساح -5

ح دثيوحضيوةح ا ح اسسهحد ح اوألهح ةسوخواحرألح اسوهح ذادحرعشح ه أناح العوخو احاسسح سجي

 امألاألحرأ عطاحرخيخاح  حصأوةحضايبح ا ح اوألهح ايشعةحرسوحهأعسعح امسي يتحرسنح ااع  ةنح

ح. ع تحدهحدورساحدةياحح4عمحرسنحدهحرع  زةنح ةاعوح اعشح5

اسسهح حةسوخواح مضح افأو سد:ح هأح مضحراسس ح ي أرح العوخو احخيصاح نهح نح اأنيتح  -6

حح.اح هأةسط حنوي  ح سوةح  ح جيزح افيو   أوح٪65 مضح افأو سدح

 ااي أوحد ح اةسحح  ح اموخن:حةةسهح اموخنح سو حثمحةأضعحرهحدمساح نح وقح ااي أوح لخ عحد ح -7

 اةسححثمحهألعكح اموخنح سو حاألسنحخع جح ااي أوح عح اوخيرح.حةوخنح ا ح وخهح اخاساحهوخسنح

ح ح ووحئقح6-5دثسفح ن ح اسماسا حهيل حأ ع ز ح ةال ظ حرياخاسا ح وأليت ح  أئ ح وا ح ع  ية ح ع ي ي

حح. ع تحدهحدورساحشجأوح5 اسع بحرسوح أئةح غابح اوألهح اسيو ح هاعوحهيلح اسماساح

 اسقاحصسسعةحعاعحح2رسوحغا ح امخاأرحةيف ح امألاألحثمحة يجحح سوخا ح ااي أوح  اثأاح: -8

ح.دةياحح4 ع تحدهحح4  حصأوةحضايريح ةاعوحااهحاوعح نح امألاألحثمحةعشح ا ح اوألهح

 اسقاحصسسعةحعاعحح2رسوحغاسجميحةيف ح امألاألح سو ح ة يجحأاسهح سوخا ح اةسحح  اامأرح: -9

ح. ع تحدهحدورساحدةياح4 ةعشح  حصأوةحضايبح ا ح اوألهح ايشعةح عحهاع وح اعشح

ح األأظاحهي ا:ح
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ح حراقاحخفسفا حقطساح نح ااالعوسدح اسجي ح  أئ  نح افيزاسنحدعفهح لقع صح) أقحقي وةحةع   حضع وة

 اخاساح(ح هظهح  ح اينجيحاألسنح نوجيزحئ وةح اسالجح ه حاموةح ةع رحةأ يحثمحهجخيح ةومح اوخا ح نح

ح افيو  ح اموسيقطاح اسجي.

ح

حح:في الخاليا البلديةالعالج -ب

حريعوخو اح وقح ااي أ -1 ح اووخسنح سو  وحد ح اةسححد حةومح مهحثقبح  ح اسطيزح اخاف حااخاساح ةوم

ح.قطساح نح افأاااسحئ خهح اموخنحثمحةسايح اثقبح اخاف ح ةوعكح اموخهح ل ي  

حرمسولح -2 ح الرسوألح  ح ألاألح اوسيةا ح عح2 عوخو ا  نح امألاألح اساعيحد ح ضعحح2عم500 م

ح. اةسحح امسا حرسوحهيفسوهح عح ألاألح اوسيةاح

 الج :مالحظات هامة يجب اخذها فى االعتبار عند اجراء الع

ح -1 ح ن حددثع ح اخاسا حئ خه ح اايةفع ل حد  ح لرسسوير ح عوخو ا ح نح و احح4ةع   ح وا حخأ ي دعيرسع

 اموي احرياوسااحاافيو  ح ح الاون احريعوسمياهح  ح افوعةح نحعاوماعح و حةويةعح علح   وةح قمحااهح

حخاساح

حضع وةح رحهاأرحئ و تح اسالجحرهيح يئةحخاللح افوعةح نحعاوماعح و حةويةعح -2

ح او حهعشح ا ح اوألهحةع   ح واح إلعع جح  ح اعشح و حالحةوااهح سمح -3 ح امأ ئ  ووح عوخو ا

ح اوألهحريامألاألح ةاعئح ةمأتحح

حدالحهنةوح وعةحغايح اخاساح نحنيفحعي اح ووح عوسميلح يئةح افأاااسح  ح اسالجح -4

سمي ةاح  ح اسالجحةع   ح واح  أئحدمسيتحداسعةح نح اسسهح  ح اخالةيحدثويزح عوخو اح امأ ئح اا -5

ح ثهح لرسسويرحد ح اايةفع لح

حةع   ح و   اح أل ح اطأ  فحااأقأجح ا ح يااح إلصيراحرياطفسهح -6

ح األعصح ا ح و   اح أل ح اموألهحريعومع وح و حةمانح اسسطعةح ا ح إلصيراح ويح ااو ةاح -7

 نح ضسجيح العع عحرع عح اةع  مح امسوخو اح  ح اسالجح نح اطأ  فحرسوح ع وحدورساحدعيرسعح -8

ح و حالحةاوسبح اطفسهح وي اح ةواأاح اسسهح

 الاون احرمأ  سوح اسالجح اجمي ساح عحهاع وحئ و تح اسالجح ذادحخاللح افوعةح نحعاوماعح و ح -9

 .ةويةعح و حهسمح افي وةح ةنةوح إلنويجحدة يح

ئةح امألي ظهح ا حهسسسعح اماايتح  ح اأقتح امويعبحلرحذادحةسي وح ا حخفضح إلصيراح زةي -10

 . إلنويجحدة يح

امأ ئح اطاسسساح  امألاساح  ح اسالجحاهح أ  وح ظسماح وجيحخفضحئو اح إلصيراح قاهح  عوخو اح -11

ح. اواياسفح  األفيظح ا ح اسسهح نح اواأاحح
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 حححححححح:ح The Insect pestsاآلفات الحشرية -أ

ححححححححححححححVespa  orientalisح)حHymenoptera,Vespidae)ححشرة دبور البلح األحمر -1

حااأنهح هسم حهيلح األةعةحرورأوح اااححاأ أئهيحراثعةح  ح وعةحن  ح اااححمح ةسم حرياورأوح ل معحهاسي

ح.مح هأحدشوح   يتحخطع ح ا ح اموي هححOrientalis ةسعجحدة يحرياورأوح اةعق ح

 وصف الحشرة الكاملة :

مح  ل وألاحاأنجيحرو ح ةأبحريفعلحمححعمح اأنجيح اسياحرو ح ألمع3-2.5 ةعةحداسعةح األجمحرأاجيح نح

  اأ هحدصفعح هأ وح شعراحصفع زح ا ح ااطنح  األاقاح ل ا ح نح ااطنح وو جاح عح جخعح ايووح

ح.(60ح اأناحخيعح  ضحح)شاهحوقم

 الضــرر:

ح.  وع اح وئحداسعح نحشسيالتح اوألهحدثويزحعع  جيح -1

ح.  وع اح اماايتح اسي ويحدثويزححخع  جيحااواقسحح -2

ح  األ واحةجي  -3 ح ااقي  ح  اأب ح اسسه ح ن ح ألوأةيهجي ح مسع ح ا  ح ةوسيو ح ةوخاجي ح اخالةي م

ح.  األةع تح ااي ااح

دثعةح جي موهحااخالةيحةجئيحأا حضسفح اطأ  فحنوسجاحامأتح وئحداسعح نحد ع ئهيحمحدميحهجئيح -4

ح.أا ح وهايكح اسمهحئ خهح اخاساح

ح.ماحدثويزح جي موهحاجيحنقهح ل ع  ح نح اطأ  فح امييراحأا ح اطأ  فح اساس -5

ح.خع بح اموي هح او حةوجي رحدصأليرجيح  ح قي  وه -6

 المقاومة :

ح.هقأةاح اطأ  فح و حةسوطسعح اوألهح قي  وهح -1

ح و خهحح -2 ح ه سي حرس جي ح أق ح اخالةي حد ن ز ح ضع ح أ ايا ح اخالةي ح   ح امأ أئة ح اةقأق عو

ح. اخالةيحاوأ سوحنقطاح او يعحرياوسااحااوألهح األيواح

ح شوو -3 حاموعح وو حهثاتحقطعح نح ي نح اماايتح ا ح و خهح اخالةي ح اوريرسعح ا ح اخالةي  ئحهجأا

ح. اوريرسعح نح اوخألح

ح.أ و اح اايتح اورأوحدثويزحظجأوهيح  ح اعرسعح هي حةسو ح اق يزح ا حرأ  فحدي ااحااورأوح -4

ح. عوسميلح امييةوح امخوافاحايسوح اورأوح  اق يزح اساح -5

حةاح امويعااحاوسمسمح ةأشح اوريرسعح امأ أئةح  ح اموطقاح ألح اموألهح عوسميلح اماسو تح األةع -6

 .عوح وأليتح ةأشح اورأوحدثويزح ااسهحمحد ح عقح اورأوحئ خهح اسةأشح -7

 

 Polistes gallica      (Hymenoptera,Polistidaeالدبور األصفر  ) -2
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ح:حوصف الحشرة الكاملة

ح نح حرأاجي ح األجم ح وأعطا ح اأ2-ح1.5 ةعة حم حدشعراحعم ح ي هحأا ح إلصفع وحاأ أئ حدعأئ رح اجسم

ح لو هح حأا ح الصفع وح  سظم ح العوةسيوحذ تح   ال يتحصفع زح  ل وألاحشفي احعمع زح ي اا  قعني

ح.(61حاأرحدصفعح)شاهحوقمح

 الضــرر :

حح.ةفوعاحشسيالتحنألهح اسسهح اسيو ا -1

 سهحاوسيةاحةعقيههح اسوةوةحمحةجي محرأ  فحنألهح اسسهح ةوسيوح ا حدهح ألوأةيهجيح ةألمهحرس جيح -2

 سلحدهحةعقاحهألويجح قو وح أ ا حثالاحنألالتحاسي  جيرسوحهمنةقجيح هي حةأضحح اا حضعوحهيلح

ح. األةعةح ا ح اوألهح

حاطأ  فح اوألهحةجئيحأا حضسفح -3 ح جي موجي ح اموألهح دثعة ح  ح وطقا ح األةعة حهيل حد و ئ زةيئة

حح. اطأ  فح هالكحنسااح وجي

 المقاومة:

حاألةع تح ااي ااحرياةايكحد ح اميي وح أ و  جيح معح صسوح  -1

ح ااأللح نح اسةأشح  حد يدوجيح اطاسسساح أ و  جيح.ح -2

 . عوخو اح اماسو تح األةعةاح امويعااحااق يزح ا ح ةأشهح امأ أئةحرياقعبح نح اموألهح -3

 

 Philanthus abdelkader   (  Hymenoptera, Sphingidaeذئب النحل ) -3

 :وصف الحشرة الكاملة 

عمحهمويزحرهرحخيعهيحقيسعح اأنجيح اسياح عأئح يح و ح الو هح1.5 ةعةح وأعطاح األجمحرأاجيح أ ا ح

ح(62  ااطنح  اأ هح اأنجيح صفعح)شاهحوقمح

 الضـــرر:

 سلحهجي محشسيالتحنألهححBee Wolfهيلح األةعةحدثسعةح ال وع احاوألهح اسسهح اي حهسم حذ بح اوألهح

ح.جيح ههداجيحد حهألماجيحأا ح ةجيحاوسيةاحصسيوهيح اسسهح هاسسجيح وخووهيحثمحهمنق

 المقاومة :

ح.صسوح األةعةحرياةايكح اسو ةاح أ و  جيح -1

ح. ااأللح نح ةأشجيح  ح ل يدنح اقعةااح نح اموألهح أ و  جيح -2

ح

ح Galleria mellonella (  Lepidoptera ,Galleriidae)        حدودة الشمع الكبيرةح-4

 :صف الحشرة الكاملة و



128 
 

ح األجمح اا ح وأعطا حدرسضح ه  حاأنجمي ح اخافسير ح  اجوي ير حرسال يتحعأئ ز ح ةأب ح يهح حرو  ح اسيا أر

ح.(63عمح)شاهحوقمح1.5رأاجيح أ ا ح

 الضـــرر:

ح.هوسيوح اسعقيتح ا ح اةمعح هسابحهافح لقع صح اةمسساح -1

نفيقحهسأقحهسمهح اسعقيتحدنفيقح نحخسأرح عةعةاحهمعح نحخالاجيحاا حهوفيئوحاسعح اوألهح هيلح ل -2

ح. اماااح نح ضعح ااسضح هسعقهح مهح اوألهح

ح. ووح شوو ئح إلصيراح إرح اوألهحة طعحاججعحخاسوهح -3

ح ااع -4 ح أ نب حد  ح اخاسا حقي وة حد  حااخاسا ح او خا  ح اجو و ح اسعقيت حهجي م حرسضح ل سير   ةنح  

ح. هسمهح سجيحهجي ةفح

ح امقي  ــا:

ح. قي  احهيلح األةعةححهقأةاح اطأ  فحلرح اطأ  فح ا سسفاحالحهسوطسع -1

ح. واحأاقيزحقطعح اةمعح ا ح لو ح ثويزح افأل ح -2

حح.أ اياح ضعحد ن زح اخالةيح أقحرس جيح عوحشقأقجيح و حالحهوخهح وجيح افع شيت -3

ح. معح اوةو رح  اسي ويح امأ أئةحرياخالةيحدثويزح افأل ح أ و  جيح -4

ح.حأز ااح لقع صح اقوةماح امجمااحنوسجاح إلصيراح  اوخا ح وجي -5

و عح لقع صح ان  وةح نح ي اح اطي فاح هاخسعهيح ثويزحهخنةوجيحرأ عطاحثين حددسسوح اااعةتحد ح -6

ح.ثين حداعةوأوح ااعرأرحد ح اايو ئةااأو حرونةنح ذادح  حصويئةيح اواخسع

 .يح أقحرس جيحرطعةقاح سوةح اوجأةاوصح القع صح امخننهح  حصويئةيحخالةيح  ضسجح -7

 ححAcherontia atrops            حLepidoptera, Sphingidae)وراق السمسم )أحفراشةح-5

 وصف الحشرة الكاملة :

عمح اأرح اعداح  ايووح  اجوي سنح ل ي سسنحرو حئ دنح  األاقيتح5.5 ع شاحداسعةح األجمحرأاجيح أ ا ح

ةمووح ااطوساحصفع زحةمووح  ح عمح اسطحح اظجعيحاجيحشعةمحرو ح نوقح اأرح اجوي يرح اخافسيرحدصفعح 

ح.(64)شاهحوقمح ا حدهح وجميحشعةطيرح عة يرحاأنجميحرو ح

 :الضــــرر

ح.هوخهح افع شيتح اخالةيح همو ح اسسهح -1

حةجئيحأا ح وهايكح -2 ح اخالةي ح افع شيتحخيصاح  حشجعيحدغسطسح عاوماعح ئخأاجي حد و ئ زةيئة

ح. اسمهحئ خهح اخالةيح أنةسيلح اوألهح  ح او يعح نحخاسوهح

 المقاومة :
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ح و -1 ح نحه سي ح افع شيت حهومان حال ح و  ح اسا ح اايت ح ي ن ح ن ح نز حرأضع ح اخاسا ح وخه ألا

ح. اوخألح

حح.عوح اةقأقح امأ أئةحرياخالةيح أ اياح ضعحدئ  وهيح أقحرس جي -2

ح. معح اسعقيتح أ و  جيحأذ ح  وتح ا حنايهيتحقعةااح نح اموألهح -3

 

   Diptera, Braulidae Braula coeca)  )   قمل النحل -6

 شرة الكاملة :وصف الح

حصسسعح ح هواعحوهااححة ةعة ح اسي هحم ح  ح سم حهوسايحرجي حذ تح خيابحقأةا حرو ح دو اجي حاأنجي حم  األجم

ح.(65 األةع تحذ تح اجوي سنح اانحاسسحاجيحد وألاح  ااسضحةسمسجيح اقمهح ال م )شاهحوقمح

 الضـــرر:

ح.هيسبح اماايتح  اةسيالت -1

ح.هح نحدمساح ااسضح او حه سجيح ووح  أئهيح ا ح اماايتحهسابحقاقجيح هقا -2

ح.ه يةيح اةسيالتح هةيودجيح  حغي  جيح هسأقح عدوجيح هقاهح نحقووهجيح ا ح اسمهح -3

 المقاومـــة:

ح. اسويةاحروظي اح اخالةيح -1

حنألهح ييبحروخيرح اوا ح ذادحرأضعحد و قح اوا حرسنح امأ ئح -2 ح امييراح او حرجي هوخسنح اخالةي

ح. امسوسمااح  ح اووخسنح

رح اوألهح ووحهوظسفحنفسهحةوخا ح نحدألهحرأ عطاح ألاألحعاعيحخفسفحمح سلح  وحوشح او -3

ح.هيلح األةعةح

 .هقأةاح اطأ  فح ا سسفاح -4

 صفححHymenoptera ,Formicidae Monomorium Pharaonis)  حشرة النمل ) -7

ح األةعةح ااي ااح:

 نح األةع تح ال ومي ساحح ةعةحصسسعةح األجمحم مع زح ااأرح هظجعحد ع ئهيح امجوألاح  ح اعرسعح ه ح

ح.(66ح)شاهحوقمح

ح ا ــــعو:

حح.ةوسايح اومهح اخالةيحاسسعقح اسسه -1

حح.ةفودحرياأل واح ةألماجيحأا ح ألأوةحمحدميحةوافح لقع صح اةمسسا -2

أذ حهسامح اومهح ا حأ ووح اطأ  فح إنهحةوسابح  حهجعةح اوألهح نح اخاساح ةق  ح ا ح اطي فاح -3

ح.احريااي هح خيصاح اطأ  فح ا سسف
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 المقاومة: 

ح.هواعحخمحعسعح اومهح و ح اأصألح ا حد ةيشاح أ و  جيح -1

  ضعحدو هح اخالةيح  حد  ن ح نح افخيوح نئ  اح اجو وح  ماأزةحرياميزح  حزةتح اسيئا. -2

ح

ح Amphisbetetus sorsatusحDiptera)حAsilidae,ح )ححشرة الذباب السارق -8 وصف ح

ح:الحشرة الكاملة 

حعمحاأنجيحو يئيحد حرو ح دو اجيحرأةااحقأةاح سوةحااقو ح)شاهحوقمح2أاجيح أ ا ح ةعةحداسعةح األجمحرح

ح.(67

 الضـــرر:

ح.هفوعاحشسيالتحنألهح اسسهح همو ح ييوةح سمجيحرأ عطاحد ن زح مجيح او حهسععجيح  ح سمح اةسيااح

 المقاومة :

ح. معح األةع تح ااي ااححرأ عطاحشايكح ايسوح أ و  جيح
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 :   Animal pestsة اآلفات الحيواني-ب

حح:دثسعح نح األسأ نيتحشوةوةح اأرهةح  ا عوح ا حنألهح اسسهح عأجحنووي لحرس جيح سميحةا 

 The Spidersالعناكـب:-1

ح اوألهح حثمحةيطيئ حد حرجأ وهي ح ا ح و خهح اخالةي حد حرياقعبح وجي ةوس ح اسوااأتحنسسجاحئ خهح اخالةي

حااخالةيح اييحةقوعبح وهح ووحغو لح و   اح ايادحةجبح ح ديادح امويريح امجي وة ح وجي هوظسفح اخالةي

ح.(68)شاهحوقمح

 The Ratsالفئران :-2

هوخهح افئع رح اخالةيحأذ ح  وتحرعةقيحاوخأاجيح هخوائح سجيح هوسيوح ا ح اسسهح هوافح لقع صح اةمسساح

ح.ح ديادح  عوسميلحرسمح د  هحرعةقاحامقي  وجيحهأحه سيح وأليتح اخالةيح و حالحهجوحرعةقاحاوخأاجي

ح.(69  او حهاثعح سجيح افئع رحح)شاهحوقمحح هعةااح نح امويعياح نح أعفسوح انندح  ح امويريح اق

ححThe Frogsالضفادع :-3

 ه حشعهاح  حددهح اوألهح سلحهامنحدعفهح اخالةيحرياقعبح نح و خهح اخالةيح اي حهأضعح اخالةيح ا ح

ح.(70حمحدو هح عهفساح  ح امويريح امأ أئةحرجيح)شاهحوق

  The Bearsالدببة :ح-4

ح سلحهفوعاح اوألهح هةاهح األ وهح  اسسهح ح دوو   ه حهسواعح نح  يتحنألهح اسسهحخيصاح  ح  عةاي

)شاهحغي زحشج حاجيح ةألواحضعوهيح  ح افوعةح نح رعةهح ا ح دوأرعح ةيهحالقييلح  حةأاسأح  غسطسح

 .(71وقمحح

 Lizardsالسحالي:-4

ح هوسيوح حهوظفح لو ح نح ه حهوسايح اخالةي ح اطسع رح ااأقيةاح وجي  ا ح اوألهح امأ أئح ا حاأ ا

ح.(72 األةي شح او حهسوقعح سجيح اسأليا ح  ضعحدو هح اخالةيح  حد  ساح ماأزةحرياميزح.ح)شاهحوقمح

ح

 :Birds الطيور -ج

 

 The Bee Eater :حالوروار-1

 اوألهحرةع هاح ايادحةطايح اساح عمحةسواعحري عح اأو  وح نحدخطعح اطسأوحضعو حرياموي هحلنهحةاوجمح

ح.(73)شاهحوقمححBee Eaterدهح اوألهحآ

ح ا ـــعو:

ح.ةاثعح  أئلح  ح افوعةح نح يواحأا ح يةأح ةاوقمح اوألهحأثويزحرسع نهح -1
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ح.  ح يااحزةيئةحد و ئحهي ح اطي عح ألح اموألهحقوحةمووعح اوألهح ا ح اسع  ح -2

 سسابحخسي عحداسعةحااوأليلحخيصاح  ح ويريحهعرساححةاوقمح اماايتح اسي ووحدثويزحرسع نجيحااواقسح -3

ح. اماايتح

قوحةسي ئحهي ح اطي عحهجأ هح ا ح اوألهح  حدغسطسح عاوماعح هيلح وعةح ع اح ميحةجئيحأا ح -4

حح.ضسفح اطأ  فحرةوة

 المقاومة:

ح.أ و احدصأ تح ن جاحريعوسميلحصفي حح يوغاحاطعئلح نح اموألهح -1

ح. أئهيحريعومع وح و حهججعح امايرح جي ماحهيلح اطسأوحاسالح  حد يدنح  -2

 ح.أرالقحد سعةحنيوةاحإلصطسيئلحد حأز ي هح أرسيئلح نح اموأله -3

ح

 Raven الغراب -2

حدقهح نح اأو  وحراثسعح ح وجيحضعوح ظسمح اانحضعوهي ح اوفوتحأا ح وألهح شساتحرهحةوةه  اسعريرحأذ 

ح.لنجيحالحهسوموح  حغي  جيح ا ح اوألهح قمح

 فعصفور الجنة والخطا-3

ح ا عوح حقاساا حضعوحداسعح ااوجي ح وجي ح نةساتحرياموألهحةوةه ح  اخطيجح ثهح اسعريرح ذ   يفأوح اجوا

حرياوسااحااوألهحلنجيحهسوموح  حغي  جيح ا ح ييئوحدخعوحغسعح اوألهح.
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 دراسات الجدوى أوال : 

 دراسة جدوى لمشروع إنشاء منحل نموذجـى

 مقدمة :

  ح امجومعح اميعوحمح جمسوعح ئويتح رأ  وفح اةوسبحهقاوهحةسواعح سهح اوألهح اوق حعاساحو  جاح

 وةوووةح رياووويا ح جووأحعوواساحذ تحقسموواحهسووأةقساح ياسوواحخيأصوويًحاووأحدوويرحنقسوويًح رووالححأ  ووو اسووهح هسواووعلحذ ح 

أضي يتح  نحنألوهحاومحةوسويوح او ح اسواعحمح  او ح اوعغمح ونحدهمسواح اسسوهحدمووو حأالحدرحهوويكح ووجويتح

 جخع ًحدهمسوجيح اطاساح ميحةع عح نح اجوو وح القويويئةاحاامةوع عحمح وإذ ححدخعوحغسعح اسسهحقوحرسنح اطب

دضووفويحأاوو حذاوودحئ وح اوألووهح وو حنقووهح اووأبح ااقووي ح هاقووسحح لزهوويوحاواووسنحاووويح ووووحدهمسوواح  ووو وحهووي ح

ح امةع عح.

 أهداف المشروع :

وحهوووةبحخاسواح او ح لقوهح)ةماونحزةيئهجويحرسوح250أ و ئح وألهحنمأذ  حإلنويجح اسسهح اأرح ونح

 اسميااح ثاأتح اجو وح القوييئةاحاامةع ع(ح هي ح امةع عحوغمحدهمساح ووجاحأالحدنهحهياحدة يح  حهاقسحح

 لزهيوح رياويا حزةيئةح اسي وح نح إلنويجح انو   حمح هأ سعح اماايتح اجسوةح ثوهح ااويتح اوألوهح ااعنسوأا ح

ح هجسوجيح ل لح  اماايتح الةطيا ح هجسوجيح ل لح.

 اجيـة :اإلنت

حـحغووع زح اوألووهح -1 حـحغووي زح امااوويت حـح اةوومع هووي ح امةووع عحةوووو ح ووجوويتح وةوووةح ثووهح سووهح اوألووه

حمح اوألهحـحرع ئح اوألهح..ح اخح.بح ااقي حـحع) ااعرأاسس(حـح اأ

دساأح ع اح سهحعوأةيًحرموأعمح نحح1750ـحح1250 مأ يًح إرحهي ح اموألهحةمانحدرحةوو ح أ ا ح -2

 رعئحنأله(حعوأةيًح.ح150ـحح100أا ح أ ا ح) نححدجمحااخاساحمحريإلضي اح5-7

 خطوط اإلنتاج والمعدات المطلوبة

ةاناحااموألهحدئ  تح عزحـحدئ  تحهسيةاحـحدئ  تح أل حخالةيحـحدئ  تحنأليااحـح وخنحـحدئ  تحح

صجعح اةمعحـحصويئةيحنقهح اوألهحـح يي وح اوريرسعحـحرسضح اسوئح  لئ  تح اسو ةاح لخعوح ذادحرياطاعح

حضي احأا حثال احاألفظحغي زح اماايتح رسضح امووجيتح لخعوح.ريإل

 الخدمـات :
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حةألويجحهي ح امةع عحأا ح يحةا ح:ح

حححرع ئح اوألهح) نحنأ ساح ومسنةح  ويعاا(ح.ح-1

حشمعحنألهحنق ح)  حصأوةحد عخ(ح.ح-2

ح سوان يتحهسائاح هسأةيح.ح-3

 المساحة والموقع :

ااهحخاسا(ح ا حدرحةاأرحهي ح امأقعحح2ا1.5-1)رمسولحح2اح375-250ةألويجح امةع عحأا ح أ ا ح-1

قعةايًح نح وطقاح إلنويجح انو   ح اسو حريلزهيوحرسسو ًح نح اموي هح لخعوح  ن ئحراهح سوان يتح

ح اموألهح ثهح يو تح اعةي ح اوايهساح امنهعةحرجأ وح اموألهحـحرسضح اوايهيتح اموساقاح....ح اخح.

 أات(ح عح يووحاامسيلحاخو اح اسي اسنح ووح اوايهيتحح220عرساحاسنيوةح)ةألويجح اموألهحأا حريقاحدجح-2

ح امألسطاحرياموألهح أ و ئح اوألهحري وسي يههح وجيح.

 العمالـة :

ةسوأ بحهي ح امةع عح ي اسنح قمح عسومحهووةاجمحرمعدنح اوووةبحا ميرح سنحدئ  جمحاامجياحح

ح امطاأراح وجمح.

 التسويق والمبيعات :

سس حااموألهح) سهح اوأله(حةسجهحهسأةقهح  ح لعأ قح امألاساحمحدميحدرحغي زح اماايتح اموو ح اع ح

ح  اةمعح رع ئح اوألهح اسجيحرابحداسعح رياويا ح الحهأ وحدوح ةاالتح  حهسأةيح ووجيتحهي ح امةع عح.

 التحليل المالى للمشروع :

وناحهةسعح اووي  ح اخيصاحرياوألاسهح اميا حاجي ح امةع عحأا حنوي  ح ةجح العوثميوح قي ساح ا ح 

ح اوياساحهأضححذادح:حوو عارعداح اميلح امطاأبحاهحمح  ا

 

 دراسة تمويلية لمشروع إنشاء منحل نموذجى
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 :)المصاريف الثابتة( المصاريف الرأسمالية :  1
 مالحظات القيمة السعر بالجنية العدد البنـد م  

     مكونات المنحل : ) أ (

 إطارات 10بكل خلية  15000 60 250 دخاليا خشبية دور واح 1

 جديدة 1750 1.75 1000 إطارات خشبية  2

  3000 15 200 اتصناديق نوي 3

  2250 30 75 صناديق سفر عادية 4

 إطارات 5سعة  2000 100 20 وحدات ذات ملكتين 5

  900 3 300 غذايات بالستيكية جانبية 6

  600 30 20 شمع أساس بالعلبة 7

 كجم على بكر 2العلبة  60 12 5 ليك بالكجمسلك تس 8

  25000 100 250 براويز( 5طرود نحل ) 9

  3000 - - التعريشة وتجهيز المصاطب 10

  50560   االجمالـــى 

     األثاث المكتبى : )ب(

  1200 1200 1 ثالجـة 1

  200 200 1 ترابيزة خشبية 2

  250 250 1 مكتـب 3

  200 25 8 كراسـى 4

  300 300 1 دوالب ايديـال 5

  200 200 1 مروحـة 6

  200 200 1 شانـون  7

  40 40 1 آلـه حاسبة 8

  150 150 1 أدوات كتابية 9

  2840   االجمالـــى 
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     أدوات نحالة وتغذية : )ج(

  100 20 5 مدخـن 1

  10 2 5 عتلـة 2

  50 10 5 قنـاع 3

  150 30 5 أوفرول 4

  20 4 5 حلفرشاة ن 5

  80 40 2 حلة ألمونيوم 6

  80 20 4 باستلة صاج  7

  50 10 5 جرادل بالستيك 8

  60 15 4 جراكن بالستيك 9

  10 2.5 4 شفاشق بالستيك 10

  16 4 4 مصفاة سلك 11

  16 4 4 مناخـل 12

  40 10 4 سكينة كشط 13

  30 10 3 دواسـة 14

  21 7 3 لوحة تثبيـت 15

  450 450 1 جاز مسطح باألنبوبةبوتا 16

  1183   االجمالـــى 
 

     أدوات متنوعة : )د(

  100 100 1 عربة يـد صغير 1

  300 15 20 مصيدة حبوب لقاح 2

  15 15 1 ترمومتر مئوى  3

  40 40 1 هيجروميتر رطوبة 4

  200 200 1 عدة نجارة بسيطة 5

  125 125 1 كشاف طوارئ  6
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  200 200 مجموعة نحلية كتب ومراجع 7

  980   االجمالـــى 

 اجمالى المصاريف الرأسمالية
 جنية 50560  مكونات المنحل -أ 
 جنية 2840  األثـاث المكتبى -ب 
 جنية 1183  أدوات نحالة وتغذية -ج 
 جنية  980  أدوات متنوعة -د 

 جنيها( وستون وثالثة  خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة) 55563االجمالــى      

 :التشغيل )المصاريف المتغيرة(مصاريف   -2
 مالحظات القيمة البنـد م  

  2000 حق انتفاع المبنى وأرض المنحل 1

  1800 مرتب المحاسب 2

  5000 تغذية سكرية 3

  1000 تغذية بروتينية 4

  1000 عالج أمراض 5

  500 خيش للتشتية والتدخين 6

  1200 عبــوات 7

  1000 عالندعاية وإ  8

  200 أدوات كتابية ومطبوعات 9

  500 نقـل ومواصالت 10

  200 أدوات نظافة ومبيدات لمقاومة اآلفات 11

  300 استهالك كهربـاء 12

  400 نثريـات  13
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  3000 عمالـة 14

  1000 احتياطى فروق أسعار 15

  19100 االجمالـــى 

  2009 /2008ار عام * ملحوظة : األسعار عالية بناء على أسع

 :: اإليـرادات  3
 مالحظات القيمة السعر  العدد البنـد م  

 كجم للخلية 7بمتوسط  35000 20 1750 عسل نحـل 1

 جم للخلية 10بمتوسط  7500 3000 كجم 2.5 غذاء ملكى 2

 جم للخلية 10بمتوسط  1750 70 كجم 25 حبوب لقـاح 3

  44250   االجمالـــى 

 ربـاح :: توزيع األ4

ح وساح44250ححح مااح إلةع ئ تحح

ح وساح19100حح ييوةفح اوةسسهح

ح وساح25150ححصي  ح لورـي ح

ح و ح.ح12575 نح لوري حالعوعئ ئح ييوةفح اوهثسلح:حح٪ح50حـحنيسبحوداح اميلح

حعوأ تح نح إلنةيز(ح.ح5ـحح4) ريادحةومح عوعئ ئح ييوةفح اوهثسلح  ح أ ا ح

ح جح  لوري حايي بح امةع عح:ـحنيسبح إلئ وةح  إلشع

ًحح1047.9رأ قعحح12575ححححح ح وساحشجعةي
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 جندة وتقويم النحالأ

 

 
ح ح اسماسيتح  ال ع ز تح اوألاسا حنووي ل ح اوقأةم ح   ح ال ووة ح اسو   حهية ح  حشجأو ح  ح اموأله اح او حهوم

ح. امخوافاح ذادحرجوجح سي وةح اوأليل

ح

 :شهر يناير  خالل اوال: العمليات واالجراءات النحلية 

 أصال ح اخالةيح اقوةماح هع سمجيح رال جيحريااأرح اعصيص ح امسع ج. -1

 .هسمسعح إلريو تح هساساجيح  فظجيح  ح ايرح سوحاألسنح األي اح اسجيح و حالهواسعح -2

 . أل ح اموألهح  حهي ح اةجعحدهحثالثاح عيرسعح عةح -3

  ةال ظح  حهي ح افأل ح يحةا ح:حح

امةمسح او  ئح)ح ذادحلرح اوألهحةواأوح ا ح اماااح  ح اجأحدرحةاأرح أل ح اموألهح  ح اجأح  (د

حاح.ح إذ ح أليتح اطي فاح  حح34ْ-33دميحةال ظحدرحري فاح اوألهحةان جيح ع وةحح– اسسعح ويعبح(ح

 اجأح اايوئح إندحهاناح اوألهحدرحةوألعكح ةايلح ججأئ ح ع وةيحاع عحئو اح األع وةحئ خهح اخاساح

  هي حةسطهح اوألهح.

ح اأقتحةاناحأضي اح لقع صحاطأ  فح اوألهح  ح يااحح (ب حدزهيوحو سقساح  حهي  ظجأوحنايهيتحرجي

ح  اسسهح حرسنح األ وا ح ا حدرحهاأرح لقع صح ام ي ا حم ح اوألهح اسجي ح ي ا ح وو حرينوظيا  اقأةا

ح افألح  حدغابح حاونهسع ح اةجع حلرح اوألهحةوةمح  حهي  حرسضح سجي ح ا ح ضع ح امااا اوةجاع

  امويريح.

 ساح اخاساح نحآثيوحئةو رح اةمعح هايئحةعقيهجيح.هوظفحدوض (ت

 و عح ااع  ةنح ان  وةح نح ي اح اخاساح هاخسعهيح  فظجيح. (ا

أذ حامحةأ وحرياموطقاحنايهيتحرجيحدزهيوحو سقساح  اوألهحةألي لح اسعقاح ووح افأل ح سجبحهسطساح (ج

يااينووحد حرمألاألح لقع صحرقطساح نح اقميشح   ح ثهحهيلح امويريحقوحةألويجح اوألهحأا حهسيةاحر

 يزح ةأضعح امألاألح او  ئحااوألهح  ح امسيزحد ح  ح اياي حح1عاعحأا حح2عاعوح عدنحروسااح

 قاهحعع  ح اوألهح.

ح  (  حنايه  حرسسيج ح  اعةي  ح ااعئ ح ن ح اموأله ح ا  ح سعض امألي ظا ح اخالةي ح ضع ح ع ح اايئاسي حاثه

 اح.لشساح اةمسح ايشعةحرسوحو عح اوسعةةاح امأ أئةح أقح اواسسا

ح اخسشح اوظسفح ا حقماح (خ ح نح اقميشح اسمسدحد  ح عح ضعحقطسا ح سو  ح هو ئوجي حرياخالةي  اسويةا

  ااع  ةنحهألتحغطيزح اخاساح هي ح اقميشحةسم حقميشح اوةوسا.
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  اسويةاحروظي اح اموألهح  الهومياحرياوايهيتح امنو  اح سه. (ئ

ح اعغااح  حنقهح اموألهح ا ح ايرح خعحةف هح اوقهح  ح (ذ ح اةجعحالرح اوألهح  اسسهح  ح ياا هي 

 .ةاأرحقاسهح  ح اخالةي

ةسوألسنحو عحغطيزح امظااح)حأذ حد انحذادح(حاوسعةضح اخالةيحلشساح اةمسح امايشعةح عحو عح (و

دو هح اخالةيح اخافساحقاسالح)حريعوخو احقطعح نح األجيوةح(ح و حةسجهح اوخا ح نح يزح امطعح ووح

 هطأاهح.

 

 :فبراير  شهر خالل  النحلية العمليات واالجراءات  ثانيا:

أنجيزح ل ميلح امواقساح نح اةجعح اميض ح سسومعح  حهسيةاح اوألهحأذ حديرح ألوي يحأا حغي زحمح -1

 يزح ديادحح1عاعحح:ح2 هةجسعح اماااحاأضعح ااسضح  حرسضح امويريحرمألاألحعاعيحئ  ئح

  سياجاح لقع صح ان  وةحرياواخسعحرياااعةتح  ح اايو ئدسح  فظجيح.

قهحرأ  فح اوألهح نح اخالةيح اااوةاح)ح ل اأرساح(حأا ح اخالةيح اخةاساح األوةثاح ةسواعحهو ح اةجعحن -2

ح اخةاساح ح اخالةي ح   ح هساسوجي ح اطسوسا ح اااوةا ح اخالةي ح ن ح اوأله حرأ  ف حاوقه ح قت ح   ه هأ

  األوةثاح.

  العومع وح  حأريئةحد ديوح اايتح اورأوحئ خهح ةأشجيح. -3

 ةيحرميحةويعبحقأةح اطي فاح سلحدرح اوألهحقوحةوةمح  حنجيةاحهي ح اةجعح.هأعسعحدرأ بح اخال -4

ةنهعح افألح  حهي ح اةجعح ديادحدثسعح نح اخ ع  تح ثهح ااأعاح  ااسااح  األاااح  ح امويريح -5

ح  األاأةيتحح  حرسضح امويريحايادح حدنهح  حنجيةاح اةجعحةنهعح امةمشح حمحدمي  امسووااحنساسي

 غاحااطأ  فح سبح ي وجي.ةاناح ضي اح قع صح يو

 ةمانحنقهح اموي هح نح جاحلخعوح  حهي ح اةجعح. -6

 . ووح اعغااح  ح نةيزح وألهح وةوحةجبح رحةومح ااوزح  ح اووفسيحخاللحهي ح اةجعح -7

 يفحص المنحل في هذا الشهر كل عشرة أيام ويالحظ في الفحص اآلتي : 

 وةجسعح اماااحاأضعح ااسضح.أضي احدقع صحرينوظياحرسنح األ واح  اسسهح ووح األي احا (د

 دأوح.ي ا وعح اوطعةوحري و احرسأتح اماايتح   واح (ب

 ةمانحهعرساح اماايتح  ح   خعحهي ح اةجعح. (ت

 ةجبحدرحةاأرح افأل ح  ح اأقتح امويعبح و حالةوسع ح اوألهحاااع ئة. (ا

 هو وكح اسعقاحرسنح اطأ  فح  وعح و ثجيح.ح (ج

 .جعةمانح اوقسسمحالنويجح اطع ئحنجيةاحهي ح اةح ( 

ح
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 مارس:شهر خالل  العمليات واالجراءات النحلية  ثالثا:

هوةمح اطأ  فح  حهي ح اةجعح هظجعح ال يتح اوطعةوحايادحةجبح قي  اح اوطعةوحرإ و احرسأتح -1

ح اماايتح  ايدأوح.

حافأل ح اطأ  فح و حالةوسع ح اوألهح -2 ح ايألأة ح لةيا ح عاأعح نخويو حده ةجبح افأل ح سو 

 ألهح ا ح امااا.اااعئح  و حالحةواأوح او

ةجبح اوهدوح نح  أئح اااحقأةاحشيراح ا حوداح اطي فاح معهيحعواحد حعووسنحاواأرحنةسطاح  ح -3

  ضعحالرسضح.

 يزحئ  ئحح1عاعح:حح2هسييح اطأ  فحرجوجحهةجسعح اماايتحاأضعح ااسضح ذادحرمألاألحعاعيح -4

 .ح1:حح1   ح لةياح او  ئاحةاأرحهعدسنح امألاألح

سسمح اطأ  فح  حهي ح اأقتح ذادحالعوساللحغعةنةح اوطعةوح  ح اطأ  فحةمانحأ ع زح ماسيتحهق -5

  اقأةاح.

 ةجبح األيوح نح نوةيوح اسعقاحرسنحرأ  فح اوألهح. -6

 ةمانح العومع وح  حهعرساح اماايتح. -7

ةال ظحدرح امأ اححقوحهاودح  ح اونهسعحخاللحهي ح اةجعح  حرسضح امويريح ةال ظحدرحهي ح اةجعح -8

 واح سهح جي اح   وقعتح اطأ  فحأا ح اسي زح ياوةيرحرسوح اعدأئحةألويجحح نحدخطعح لشجعحأذ 

 أا حهأ  عح اسي زح.

رو ةاحظجأوحري عح اأو  وح  ح اويفح اثين ح نحهي ح اةجعح ةقي احريايسوحرةايكحصسوح اأو  وح -9

  ديادحهظجعحرسضح  ع ئحئرأوح اااحح ال معح ه ح ايوةح نح اماايتح سجبح صطسيئهيح   و  جي

و ئح اطأ  فح اقأةاح  امنئ ماحرياوألهح  األ واحرهقع صح يوغاحاوةجسعح اماااحاأضعحدداعحأ  -10

 دمساح نح ااسضح.

 

 :ابريل  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية  رابعا:

حئو اح -1 حاواطسف حرياميز ح اموأله حوش حةجب ح اةجع حهي  ح   ح األع وة حرجي حهعهفع ح او  ح امويري   

ح األع وةح.

 عاأعح عح ال ظاح وعح اوطعةوحدميحةال ظحدة يحهاأرح األ واح)حقااحأنويجحةفأل ح اموألهحدهح -2

 ل ع ئح(ح  حهي ح اةجعح  حدثسعح نح امويريحاقااح اع سيح  اأبح ااقي حايادحةجبح رحةسومعح  ح

  يز.ح1عاع:حح1هسيةاح اوألهحرمألاألحعاعيح خففح

 نح شجيوح امأ احح عح ع  يةحهومح ماساح نح سهح امأ احح  ح امويريح او حرجيح سي يتح  عساح -3

  واح اوهخعح  ح افعزح و حالةعهوح اوألهح ا ح اسسه.ح
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 ةجبح ع  يةح واح و اح اسعقاحرسنح اطأ  فح. -4

 ةمانح العومع وح  حهعرساح اماايتح  حهي ح اةجعح. -5

 أهالجحد ديوح اورأوح ل معح صسوح اايهجيح او حهن وح اوألهح. -6

 شايكحصسوح اأو  وح او حةومحهعدساجيح أقح ظااح اموألهح.هجبح ال ظاح قي  اح اأو  وحريعوخو اح -7

 ةسيئح ضعحعقفح امظااحأذ حديرحقوحعايحو سهحخاللحشجعحةويةعح. -8

 ه يجحدقع صح دعيعيتحشمسساح وةوةحااطأ  فح سبحقأهجيح  ي وجيحايادح. -9

 

 :مايو  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية  خامسا:

وايلحاسواحههخعح افأل ح سلحدرح اوألهحةوةمح  ح معحو سيحةفأل ح اموألهحدهحدعاأعح ةجبح الن -1

ح ااععسمح ة سهح  ح لقع صح او ح  ح اأعمحدة يح سقهحنةيرح اماايتح  ح ضعح ااسضح.

ةال ظحدرح اوألهحقوحةاودح  حهاسسضحقماح ااع  ةنحدسال احاظجأوح اوايهيتح اع سقساح هأ  عح اع سيح -2

   ح انهأوح.

حرألسبح ي احدهحري فاح ا ح رحه يجحدقع صحشمعح لعياح سلح -3 درح اوألهحةوةمح  حروي جي

 هأضعحرجأ وح األ وهح اسسح  ح عطجي.

هوقهح لقع صح او حهايئحهموائحرياسسهحأا ح او وح اساأيح)ح اسيعااح(ح عحأضي احدقع صحشمسساح -4

  يوغاح اينجيح.

  ايسفساحح.حهسسسعحقي وةح اخاساح ا ح الوهفيعح ايسف ح هأعسعح وألاحريبح اخاساح ا ح افوألا -5

 هأضعحغع اح يوغاحااوجأةاح أقحغع اح اسيعااح ذادحاةوةح األع وةح. -6

 ةعشح اموألهحةأ سيحرياميزح عحضع وةحهأ  عح يووح امسيلحرجينبح اطأ  فحرياموأله. -7

 ةاودح ااععسمح  ح اونهسعح ةجبح العوسو ئحايادح. -8

 ةجبح اسويةاحروظاسهح اموألهح ذادحنظع حالوهفيعحئو اح ع وةح اجأ. -9

ح اةجعح  اق يزح ال -10 حهظجعحخاللحهي  ح اايتح شسيالتحئرأوح اااحح او حقو عومع وح  ح صطسيئ

  اسجيح   و  جي.

 حح

 :يونية  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية  سادسا:

ح.ةفأل ح اموألهحدهح ةعةحدةياح عةحريعومع و -1

ح ال -2 حرفعز ح اقأةا ذاد ح اطأ  ف ح ن ح اةجع حهي  حنجيةا ح   ح ااععسم ح سه حقع صح اويضجاةفعز

ح عزةح ح اأقتح ةجخي ح  حنفسح اسياحالحهفعزح  حهي  ح او حرو ةوجي ح اجوةوة ح اطع ئ حد ي ح  امخوأ ا

 .   وةح  حدغسطسح
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 هقأوح اطأ  فح ا سسفاح ذادحرإضي احدقع صح  واح ا ح شدح اخع جح. -3

وهفيعحةسومعح  حوشح اموألهحرياميزح سو ح نظي وهح عحهأ سعح يووح ي  حرجأ وح اطأ  فحنظع حال -4

  األع وةح  ح سظمح امويريح.

 هأضعحغع اح اوجأةاح أقحغع اح اسيعااح. -5

  العومع وح  حأضي احشمعح لعياح. -6

  األيوح نح نوةيوح اسعقاحرسنح اطأ  فحرسوح افعزح. -7

رسوحةأ سنح نح  يئةح القع صح امفع زةح ا ح اطأ  فحةجبح  يئةحهعهسبح القع صح  الرمئويرح -8

 .يرجيح  سأةوجي ا ح اماااح  اويدوح نحنة

 .وح اااححنظع حانةيئةح  و ئهيح  حهي ح اةجعح العومع وح  ح صطسيئحئرأ -9

 

 :يولية  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية سابعا: 

 عح اع سيح. يح  ح اونهسعح ةوةمح اوألهح  ح مةسومعح ااععسمحدة -1

 ةفأل ح اوألهحدهحدعاأعح  ح ةعةح ةياح ا ح الدثع. -2

 ساح االز اح سبح األي اح.ه يجح لقع صح اةمس -3

ةسوألسنح واحأ ع زح ماسيتح اوقسسمح و حالحه سفح اطأ  فحرهحهوعكحقأةاح و حةوسو حاجيح رح -4

هجويزح وعةح عوسميلح اماسو تح او حهسوخواح  حوشح أليألح اقطنح خيصاح رح أليألح اقطنح

 ةاأرحقوح صهحامع ااح اونهسع.

 ه يجحغع اح اوجأةاحداميحان تح. -5

 سيحرياميزح سو ح  العومع وح  حهوظسفه.وشح اموألهحةأ  -6

يةاح  قيةاح اوألهح نح اوسممحرياماسو تح او حهسوسمهح  حوشحم هايعح  واح اوأصسيتح اخيصاحرأل -7

  أليألح اقطن.

حااطأ  فح -8 ح جي موه ح شوة ح افوعة ح  حهيل ح  و ئل ح اااححرسابح زئةيئ حئرأو  العومع وح  ح قي  ا

 .حح  صطسيئةحريعوسميلح امييةوح   و  ه

ح

 :اغسطس  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية ثامنا: 

  حهي ح اةجعحقوحةقطفح أليألح اسسهح اويه ح نح أليألح اقطنح  حةوعكحااوألهحااوسيةاح اساح -1

حخيأصيح ذ حقياح اوأليلحرفعزح سهح امأ احح  سهح ااععسم.

 .حامعح  العومع وح  ح صطسيئةح   و  ئرأوح اااحح ل ححهجبح اسويةاحرمقي  ا -2
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ةأ يح عةح  ح امويريح او حةمسهح أهيحاااع ئةحأ يح امويريح او حةومسنحح15هفأل ح اطأ  فحدهح -3

  أهيحرياألع وةح ينهحةومح ااةفح سجيحدهح ةعةحدةياح.

 الحةسط ح اوألهح  حهي ح اةجعحشمعح لعياح ةمانحهسسسعح اماايتح امسوهح غسعح اجسوةح. -4

 وةيوح اورأوح  حرسضح امويريح.الحةويححروعرساح اماايتح  حهي ح اةجعحالن -5

  افيو  ح غسعهيح نح ال ع  ح  قي  اح ال يتحرسوح نوجيزح أعمح اسسه.حح الهومياحرسالج -6

 

 :سبتمبر  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية تاسعا: 

ح ييئوح اع سيح هسم حهيلح -1 ح اةجعحقوحةقطفح اسسهح  حرسضح امويريح او حهوأ  عرجي   حهي 

حزةح اوسا ح. اقطفاحريافع

 -جبح ال ظاح اوقيرح  هساح:ةافعزحرسوحأ ع زح ماساح  -2

ح لقع صحرسو (د ححهأضع ح ماسا ححأ ع ز ح ايويئةي ح   ح هعهب ح افعز ح أقحم حهأضع ثم

ح جع تح اوعرساح)حغعجح اسيعالتح(حاسقأاح اوألهحرووظسفجيح.

ح أل ح اطأ  فح او حز ئتحريلقع صح امفع زةح  حظعجحدعاأعحالرح اماااحغياايح ي (ب

هيسوحاأضعح ااسضح  ح لقع صح اساسيح سةسعح اوألهح  حغع اح اوعرساحريالنسن لح ةاأرحرسأتح

  اايتح ةسسعح اماااح.

 ووح افأل ح اويا حرسوحوئح لقع صحهجخيح لقع صح ان  وةح افيوغاح هألفظح نحئةو رح (ت

 يئةحح اةمعحرأضسجيح  حصويئةيح اخالةيح هأضعح ايويئةيح أقحرس جيح عح ضعح هزح اسقاح ن

 اايو ئدسح ا حقطساح اأوقحرسنحدهح ايويئةيحثمحةسط ح ايوو قح اساأيح ة يجحقاسهح نحهيلح

ح اميئةحدهحدعاأ سنحد حقوحةومحهاخسعح لقع صحرياااعةتحدهحدعاأ سنح.

 أذ حقهح اسسهحليحح–ةجبحهعكحدمساح نح اسسهحدي ساحااطي فاحامأ  جاح أعمح اةويز (ا

هأ سعح يئةحغي  ساحااوألهححجوجر يزح ذادحح1عاع:ح2ألهحرمألاألحعابح نح لعايبح سجبحهسيةاح او

خاللح يهح اةويزح ديادحهةجسعح اماااح ا ح ضعح ااسضح أنويجحد ع ئح  ح اطي فاحصسيوحةمانح

حرجمح أ  جاح أعمح اةويزح.

ح.رسوح ماساح أل ح اطأ  فحرسوح افعزحرهعاأعحةاعوح افأل حرسوحذادحدهحثالثاح عيرسعح -3

سفاح خيصاحأذ حدينتح اايهجيح سواحد حهقأيحرأل واح ا ح شدح اخع جح نحه مح اطأ  فح ا س -4

ح اطأ  فح اقأةاح.

حةقي اح اومهحرأضعحدو هح اخالةيح  حد  ساحرجيح يزح ديادحةقي احئرأوح اااحح  افيو  .ح -5

ح يناسجيح -6 ح  ا  ح اأعم ح   ح قع صح األ وه حروجمسع ح اخاسا ح القع صح   ح ضع حهوظسم ةع   

ح ااقي . قع صح اسسهح  اأبح
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ةجبحه عةبح اطأ  فحرألسلحهانحقأةح اطأ  فح وقيوراح ذادحريخيح قع صح  وهح ا ح شدح -7

  اطأ  فح اقأةاح ه يجحااطأ  فح ا سسفا.حح اخع جح ن

ح

 :اكتوبر  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية عاشرا: 

ح العومع وح  ح قي  احئرأوح اااحح. -1

  اعةي ح.ه سسيح وخهح اخاساح  ميةاح اموألهح نح -2

 أ اياحهوظسفحقي وةح اخاساح نحئةو رح اةمعح. -3

هفأل ح اطأ  فحدهحثالثاح عيرسعح هجخيح لقع صح افيوغاح او حالحةسطسجيح اوألهح هخنرح عح -4

  اواخسعح.

ةمانحنقهح قع صح نح اسسهح نح اطأ  فح او حرجيحزةيئةح نح ي وجيح ا ح اطأ  فح امألوي اح -5

  يزح.حح1عاعح:حح2  ةومح اوسيةاحرمألاألحعاعوح عدنح

 هجبح قي  اح اسعقاحرسنح اوألهح. -6

 ضمح اطأ  فح ا سسفاح ا ح اطأ  فح اقأةاحريعوخو اح وقح اجع  وح. -7

ح اةجعح سجبحدرحةسوسهح اوأليلح قوهح  حهججسنحأريو تح -8 ح اسمهحرياموألهحخاللحهي  حاقاا نظع 

  وةوةح هساساجيح هججسنح يحةألوي هح  ح امأعمح اقيئاح.

بح ااقي ح نح اطأ  فح او حرجيحزةيئةح نح ي وجيح ا ح اطأ  فح امألوي احةمانحنقهح قع صح اأ -9

  ااقي ح  حرو  اجي.حح  ةومح اوسيةاحرألاأب

 

 :نوفمبر  شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية حادى عشر: 

ح العومع وح  ح قي  اح اورأوح عح ضعحريبح اخاساح ا ح افوألاح اةوأةاح. -1

 وئةحآالهساح نح اةميلح. ميةاح اوألهح نح اعةي ح ااي -2

 هسوةهح ضعح اقي وةح ا ح الوهفيعح اةوأيح. -3

  الهومياحروةوساح اطأ  فحاألميةوجيح نحرعئح اةويزح. -4

 . الهومياحرمقي  اح ال يتح  الجح ال ع  ح خيصاح افيو   -5

نظع حاقااح اسمهحرياموألهحخاللحهي ح اةجعح سجبحدرحةسوسهح اوأليلح قوهح  حهججسنحأريو تح وةوةح -6

 ساجيح  صال ح اخالةيح رال جيح هججسنح يحةألوي هح  ح امأعمح اقيئاح. هسا

حرووظسفح -7 حهاأرحد الهوميا ح او  ح امويري ح   ح خيصا حرياميز ح األةي شح وشجي ح ن ح اموأله وضسا

 ح. عهفساحئو اح األع وةح يز ات
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 :ديسمبر شهرخالل  العمليات واالجراءات النحلية  ثانى عشر:

 - اةجعح ةال ظح  ه ح:هفأل ح اطأ  فحرمسولح عةح  ح -1

 درحةاأرح افأل ح  ح لةياح او  ئاحقاسااح اعةي ح. (د)

  ا ح لقع صحرقطساح نح اقميشحدثويزح افأل .دهسطساح (ب)

حددسسوح (ت) حرثين  ح اواخسع حرياايو ئدسحد  ح هسي ه ح اوأله حةسطسجي حال ح او  ح لقع صح ان  وة هع ع

  اااعةتح.

ح اوجزح ضعحقطساح نح اخسشحد حقميشح اخسياح لرسضحهألتح ح (ا) ح اوألهح ا ح اسطيزحاوسي و

 شويزح ةسم حهي ح اقميشحقميشح اوةوسا.

ه مح اطأ  فح ا سسفاح ا حرأ  فحقأةاح عح عوسميلح اوسيةاحريامألاألح اساعيحقاهح ا مح (ج)

 رحةواأوح اوألهح ا ح اماااح.داوألهح اا حهوجحح ماساح ا محرو رحرثالاحدةياحاسجودح 

 يزح ةقواح1عاعح:ح2 يحرمألاألحعاعيح عدنح اأرح نحأةاح اطأ  فح امألوي احأا ح اسي زحهسي ( )

   ح امسيزح  ح يااح يحةاأرح اجأح ويعايحد حةسييحريااينووح.

ح -2 حةألوي هحأةجب ح ي ح هججسن ح هساساجي حخةاسا حأريو ت حهججسن ح   حرياموأله ح افع غ ح قت عوسالل

  امأعمح اقيئاح  صال ح اخالةيح صويئةيح اسفعح رال جيح.

ح نح اخا اأقيةاح نح امطعح نح -3 ح ي اهحقاسالح ا ح ال ياح ذادحرع سجي فح و حرعةيح سهح اخالةي

 .حا طيوحهسقمح  حهي ح اةجعح نح اسورح لدالةوجمعح امطعح اسجيحخيصاح

 و عح امظالتح و حهيهح شساح اةمسح ا ح اخالةيحاسوموعح اوألهحروجزح شساح اةمس. -4

 يزح  اوسيةاح ااع هسوساحرألاأبحح1عح:حعاح2 الهومياحرياوسيةاح اساعةاحريامألاألح اساعوح امعدنح -5

  ااقي ح  حرو  اجيح.

حعومع وح  ح الهومياحرمقي  اح ال يتح  الجح ال ع  ح خيصاح افيو  . إل -6
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 ( : تربية النحل وإنتاج العسل ـ دار الحكمة للطبع والنشر ـ دمشقأل1984سامر سالم ) -12
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