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عشجما تقل كسية العدل السهجهد بالظائفة وتربح غيخ كافية لتغحية الشحل, البج من امتجاد     
مثل ىحه الظهائف بعض اقخاص العدل من طائفة اخخى يتهفخ فييا , او يعسل مخبي الشحل عمى 

وتفزل ىحه الظخيقة حيث انيا تقمل من فخصة نقل  sugar syrupامجاد الخمية بسحمهل سكخي 
بعض االمخاض الى الظائفة , عالوة عمى انيا ال تدبب اضظخاب الشحل وحجوث سخقة 

Robbing  وعادة يهضع السحمهل الدكخي بعج تجييده في وعاء ذو غظاء مثقب ويقب ىحا .
ك صشجوق فارغ يميو الهعاء عمى فتحة الغظاء الجاخمي فهق صشجوق الحزشة ثم يهضع بعج ل

 الغظاء الخارجي .

وىشاك انهاع عجيجة من الغحايات تختمف في اشكاليا واحجاميا , اال انيا جسيعا تؤدي نفذ      
الغخض . وبعض مخبي الشحل يقجمهن لمشحل السحمهل الدكخي في الخارج . كسا ان بعض 

لغحاية وبيحه الظخيقة ال يدتعسل الشحالين يعسمهن فتحة في الغظاء الخارجي لمخمية لتهضع فهقيا ا
 صشجوقا فهقيا . وبعج انتياء التغحية يغمق الثقب بقظعة من الفمين . 

 :  واهم انواع الغذايات هي   

الغحاية السرشهعة من الدنك او الدجاج وليا غظاء مثقب بثقهب دقيقة وتهضع مقمهبة  -1
ع الغحايات من بحيث يسكن لمشحل ان يستص ما بيا من محمهل سكخي . ويفزل صش

مهاد غيخ قابمة لمرجأ كالدنك . وىشاك نهع آخخ مساثل من الغحايات وغظائيا يحتهي 
ثقهب عمى حهاف الغظاء , وليا ايزا قاعجة خذبية مخبعة , ويسكن التحكم في  11

عجد الثقهب التي يتغحى مشيا الشحل ولحا سسيت بالغحاية ذات السشظم وىي قميمة 
 االستعسال . 

ع آخخ من الغحايات يرشع من الدنك وىي عبارة عن إناء اسظهاني لو غظاء, وىشاك نه  -2
وتهجج فتحة في قاعجتو مثبت عمييا اسظهانة خذشة الدظح حتى يسكن لمشحل ان يتدمقيا 
وىحه االسظهانة يغظييا اسظهانة اخخى اكبخ قظخا مشيا وبيا اربع فتحات عشج قاعجتيا 
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الغحايات يسأل بالسحمهل الدكخي ثم تغظى وتهضع وغظائيا من الدجاج . وىحا الشهع من 
غيخ مقمهبة فهق الغظاء الجاخمي . ويهضع بين االسظهانتين الدابقتين بعض من قظع 
الفمين ليقف عمييا الشحل الحي يجخل لمتغحية من الفتحة السهجهدة في القاعجة . ويدسى 

ادة ممئيا بالحمهل الدكخي ىحا الشهع من الغحايات باسم التغحية الدخيعة وذلك لديهلة اع
 عشج نفاذه .  

وىشاك نهع ثالث من الغحايات يفزمو كثيخ من مخبي الشحل وىي عبارة عن صشجوق  -3
خذبي عمى ىيئة متهازي السدتظيالت لو نفذ شكل واطهال االطار ويهضع في جانب 
الخمية كأي اطار . وعادة يعسل من خذب غيخ قابل المتراص الساء . او يبظن من 

اخل بظبقة من الذسع وتهضع بجاخمو عهامة خذبية ليقف عمييا الشحل , وتدع مثل الج
 Doolittleارطال محمهل سكخي وتدسى ىحه الغحاية باسم  11ىحه الغحاية حهالي 
division board   . او التغحية الجانبية , 

وتتكهن من  Boardman entrance feederوىشاك نهع من الغحايات يعخف باسم  -4
بخطسان لو غظاء مثقب . وتهضع مقمهبة بو عمى صشجوق يسكن ادخال جدء مشو داخل 

لدكخي دون المجهء مجخل الخمية . ومن مسيدات ىحه الغحاية انو يسكن تججيج السحمهل ا
الى فتح الخمية . وعادة ال تدتعسل ىحه الغحايات شتاء حيث ان السحمهل الدكخي يبخد 

 بدخعة . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


