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جخػؿ مػسع الذتاء ومخورىا بدالـ في ىحا الفرل لاعجاد شػائف الشحل  ةالسقرػد بيحه العسمي        
 . نذاشيا في السػسع التالي  ةودامغ الدشو حتى يسكشيا مع

إف مغ الزخوري الحفاظ عمى الشحل خالؿ فرل الذتاء وخاصة في السشاشق الباردة . حيث إف 
ياـ الباردة وال يدتصيع أف يتبخز عجا في بعس االياـ السذسدة , الشحل ال يدتصيع أف يدخح في اال

اف البخد الذجيج وشجة الخياح واألمصار الغخيدة كميا عػامل مؤثخة عمى حياة الصػائف لحلظ يجب 
 : 173إتباع إجخاءات عجيجة إلنجاح تذتية الشحل . ص

إف تكػف الخاليا خالية مغ االمخاض مثل الشػزيسا او امخاض التعفغ واالفات مثل الفاروا  -3
Varroa   وحمع القربات اليػائيةA.carapis   . 

إشارات عدل لكل عذخة  6-5إف يتػفخ الغحاء الكامل مغ العدل وحبػب المقاح أي بيغ  -2
 إشارات نحل . 

تحػي الصائفة عمى عجد كاؼ مغ الذغاالت ,  أف تحتػي الصائفة عمى ممكة فتية بياضة واف -1
ترغيخ حجع ىػاء الخاليا وذلظ بخفع شبقة التيػية ووضع االلػاح الخذبية القاشعة إذا كاف 

 مجسػع الشحل ال يغصي االشارات . 

لحلظ تخفع اإلشارات الفارغة مغ العدل او الحزشة ويقمز عجدىا حدب عجد االفخاد وقج 
 في شبقة التخبية , يػضع المػح الخذبي بعج االشار الدابع .  تربح ستة او سبعة إشارات

سج الفتحات وخاصة الكبيخة مشيا واىسيا ىػ الغصاء الخارجي او الجاخمي غيخ الجيج الرشع  -4
الحي ال يشصبق تساما بعزيا عمى بعس , او عمى اعمى الخمية ويفزل بيحه الحالة وضع 

اخمي او فػؽ اإلشارات ثع يػضع الغصاء قصعة مغ أكياس الجػت تػضع فػؽ الغصاء الج
الخارجي عميو كحلظ مذاىجة قاعجة الخمية فإذا كانت تتأرجح فيجب تبجيميا بأخخى جيجة ال 

 تتخؾ فخاغ بيغ القاعجة وشبقة التخبية .

 تحػيل قاعجة الخمية والغصاء الجاخمي عمى السقياس الذتػي . -5
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سشع دخػؿ مياه االمصار الى داخل الخمية وىحا ل 35-31ميل الخاليا إلى االماـ قميال بداوية  -6
 يسشع ويجفأ الخمية ايزا . 

وضع باب الخاليا في مػاجية اشعة الذسذ فيكػف جانب الباب مكانا مذسدا دافئا يحخؾ  -7
إذا كانت باب ثابتة عخيزة . أف يخاعى اف  وترغيخىاالشحل قميال ويجفا الخمية ايزا . 

تكػف باب الخمية في الجانب اآلخخ مع اإلشارات االخخى وليذ العكذ الف العكذ يغمق 
 عمى الشحل ويسػت . 

يسكغ تغصية الخاليا بػرؽ مذسع اسػد المػف ضج الساء او ورؽ التار )القيخ( وتعبئة الفخاغ  -8
 بيغ الػرؽ والخمية بالتبغ . 

يا الزييفة لبعس او دمجيا مع الخاليا القػية قبل حمػؿ الذتاء وابقاء السمكة دمج الخال -9
 الجيجة مشيا . 

تػضع الخاليا عمى حامل الخمية وذلظ لسشع تأثيخ الخشػبة االرضية عمى قاعجة الخمية  -31
 . 

وضع الخاليا في اماكغ بعيجة عغ تيارات اليػاء البارد او وضع مرجات رياح  -33
ار عالية تتػزع حػؿ ارض السشحل اثشاء إنذاء السشحل او وضع الشحل ويفزل اف تكػف اشج

في السشصقة التي تكثخ مشيا ىحه االشجار عمى اف يكػف ىشاؾ مجاؿ لػصػؿ اشعة الذسذ 
 الى الخاليا لغخض تجفئتيا ندبيا . 

وضع الحساية الالزمة مغ حيػاف الغخيخي او الجببة إف وججت او القػارض والدحالي  -32
 وغيخىا . 

 ةبالسخازف بعج اضاف وتخديشياسع الفيس ابعج انتياء مػ  ةالفارغ ةرفع االقخاص الذسيي -31
 .في فتخه التخديغ وليا حفاضا عمى الذسع مغ ديجاف الذسع التي تريب ادكذ ماده البار 

وذلظ بعج  القخاص الفارغة ( بعج رفع ا)رشاديق الخاليا ج تػجج بالتي قملء الفخاغات  -34
 تغصيةسل لحلظ وسائج مغ القر مع الخذبي بجػار االقخاص ويدتع يوضع الحاجد الخاس

 ف. مغ الخير الشطي ةاالقخاص بقصع
 ةمع سخعو اجخاء العسمي ةف اال في االياـ السذسدئفحز الصػا ةال تجخي عسمي -35

يـػ في  25-21تتع عسميو الفحز كل ة , واالكتفاء باالشسئشاف عمى وجػده الغحاء و السمك
 . فتخه الذتاء
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لػحع اف شغاالت الخبيع لع تذاىج اجداـ دىشية في اجداميا اال قميال ججا ولكغ شغاالت   
ء . الفرل الخخيفي يجسعغ الجىغ بكسيات كبيخة في بصػنيع ويدتفاد مشو لتحخيخ الصاقة شتا

وخاصة عشج تكػيغ العشاقيج إذا ال يسكشيع الخخوج مغ العشقػد والحىاب إلى إشارات العدل 
 لمتغحي لحلظ فإنيا تدتخجـ االجداـ الجىشية في بصشيا لتحخيخ الصاقة . 

إف شغاالت الخبيع تسػت جسيعا قبل حمػؿ فرل الخخيف ألنيا ال تخدف الجىػف لحلظ فإنيا     
 ء . تسػت قبل مػسع الذتا

نجج احيانا إف الشحل خالؿ بعس اياـ الذتاء السذسدة واليادئة الخياح يخخج وذلظ لمتخمز مغ 
البخاز الحي وقج يكخر ذلظ اسبػعيا او اكثخ مغ ذلظ , وكحلظ يخمي االوساخ او االفخاد السيتة 

 في الخمية ويبعجىا عغ الخمية .
 

 التشتية وضع الخاليا البيولوجي والغذائي قبل التشتية وبعد 
 وضع الخاليا قبل التذتية : 

 اف تكػف في الخاليا ممكة نذصة بياضة . -3

 31إشارات مغ اصل 7-5اشار او  21إشار مغ اصل  35-31اف يكػف فييا نحل بحجع  -2
 إشارات . 

 اف يكػف في الخمية ثالثة إشارات حزشة . -1

 كغع عدل ( . 29باونج عدل ) 61فييا  -4

 المقاح . انج مغ حبػب 511اف تحػي الخمية  -5

 وضع الخاليا بعج التذتية في بجاية الخبيع : 
أف تكػف السمكة مشتجة مغ ساللة جيجة وصغيخة الدغ واف لع تتػفخ فييا ىحه الذخوط يجب اف  -3

 تبجؿ باخخى ممقحة في بجاية الخبيع مغ ساللة جيجة . 

 باونج ( نحل . 31-7إشار نحل ) 21-35اف يتػفخ فييا   -2

 إشار حزشة لكل عسخ . 32-8اف يتػفخ فييا  -1

 باونج مغ العدل االحتياشي . 21اف يتػفخ  -4

 انج مغ حبػب المقاح .  311اف تحػي حبػب لقاح  -5
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إف التذتية الخارجية في السشاشق التي تكػف فييا الخشػبة متػسصة والخياح غيخ شجيجة واالمصار    
اد الخدائخ الشاجسة عغ التذتية في معتجلة والبخودة غيخ قاسية فاف التذتية الخارجية تكػف ناجحة إلبع

 الدخاديب . 
   Wintering Materials for Hivesمواد تشتية الخاليا            

 لغخض التذتية وىي : استخجمت مػاد كثيخة 
استخجمت الدتايخوفػـر كسادة عازلة حخارية تػضع عمى ججراف الخمية وقاعجة الخمية وغصاء  -3

سع وكاف جيجا في الحفاظ عمى الشحل مغ الطخوؼ القاسية  5-4الخمية الخارجي وكاف سسكو 
 شتاء .

يسكغ اف تدتخجـ خاليا ذات ججراف مزاعفة بيشيا قر او عازؿ او ىػاء فارغ يحيط بجدع  -2
 الخمية والقاعجة والغصاء الخارجي وىحا الشػع مكمف ويدتخجـ في انكمتخا في بعس الخاليا .

استخجاـ اكياس الجػت بػضعيا فػؽ الغصاء الجاخمي في السشصقة الػسصى اما في الذساؿ  -1
فتخصف الخاليا وتغصى ايزا بأكياس الجػت ثع يزاؼ فػؽ الخاليا وججرانيا بالقر وخاصة 

 قر نبات الخز . 

ورؽ القصخاف , بيحه الصخيقة يعسل إشار خذبي يػضع حػؿ قاعجة الخمية ويسكغ التحكع في  -4
ة السادة العازلة عغ شخيق التحكع في عخض ىحا اإلشار بعج ذلظ يثبت ورؽ القصخاف في كسي

اإلشار الخذبي بالسداميخ ثع تحذى السداحة السػجػدة بيغ الػرؽ وججراف الخمية بسادة عازلة 
 كالقر ويصػى الػرؽ حػؿ الخمية . 

لخذب يدع الرشجوؽ الرشاديق الذتػية , تعسل صشاديق كبيخة مغ الخذب او الحجيج مع ا  -5
الػاحج خميتيغ او اربعة او اكثخ ويسكغ استخجاـ لعجة سشػات , تػضع قاعجة الرشجوؽ في 
مكاف جيج في السشحل لغخض التذتية ثع تختب الخاليا عمى قاعجة الرشجوؽ وتعسل اماـ مجخل 

ؽ الخمية فتحة خاصة في الرشجوؽ لجخػؿ الشحل وتػضع مادة عازلة في الفخاغ بيغ الرشجو 
 وبيغ ججراف الخاليا . 

 استعساؿ الكارتػف الدسيظ والدتايخفػـر سسظ انج حػؿ الخمية .  -6

                                Effect of Snow and Iceتأثير الجليد والثلج 

ال شظ اف في شساؿ الػشغ , تغصى الجباؿ والػدياف بالثمػج والجميج وإذا كانت الخاليا مغمقة     
لعازلة فتكػف اكثخ مقاومة لمبخد , فإذا غصيت الخاليا بالثمج فػجب اف تفتح باب الخمية بدخعة بالسػاد ا
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ال الثمج غيخ مدامي يغصي باب الخمية ويسػت الشحل اختشاقا اما في حالة تغصية الخاليا بالجميج , 
لػفخ مغ واجية باب فإنيا تدتصيع اف تقزي الذتاء بحالة جيجة . وبكال الحالتيغ يفزل إزالة الثمج او ا

 الخمية او مغ الخمية ككل سخيعا إف تسكغ الشحاؿ بحلظ . 
        Main Reasons of Colony Deathاالسباب الرئيسية في هالك الطوائف 

قمة مرادر الخحيق وحبػب المقاح في الحقل وقمة تػفيخ العدل وحبػب المقاح داخل الخمية  -3
 وقبل التذتية . بدبب اخح كسيات كبيخة مغ العدل مشيا 

 أمخاض الحزشة والحذخات الكاممة وآفات الشحل كالجبػر االحسخ وشائخ ابػ الخزيخ . -2

 الفحز الخديء لمخاليا الحي يؤدي إلى مػت السمكة ومغ ثع مػت الخاليا .  -1

 ضعف  السمكات وقمة إنتاجيا مغ البيس او فقجاف السمكة .  -4

 التدسع بالسبيجات الكيسيائية .  -5

 البيس . ضيػر واضعات -6

 عجـ الخعاية الكافية وتػفيخ مدتمدمات الصػائف السختمفة مغ غحائية وصحية وفشية .  -7

 بعض المالحظات عن التغذية شتاء 
اف تغحية الشحل بالسحمػؿ الدكخي وبعس السػاد غيخ قابمة اليزع شتاء يؤدي إلى إصابة الشحل    

 بالجزنتخي الحي يدبب ضعف الصائفة او ىالكيا . 
لظ عشج تغحية الشحل بالعدل غيخ الشاضج يؤدي إلى اإلصابة ايزا بالجزنتخي والى ىالؾ ندبة كح   

 عالية مغ االفخاد . 
إشارات عدل  6-5يحتاج الشحل مغ العدل الشاضج داخل خميتو التي تدع شبقة تخبية واحجة إلى    

( إف اشاريغ مسمػءيغ Farrar , 1931كغع اما فيسا يتعمق بحبػب المقاح فقج اوضح ) 32-31تعادؿ 
 بحبػب المقاح تكفي لخمية قػية مغ الشحل خالؿ فرل الذتاء . 

                                    Wind Barriersمصدات الرياح 

تؤثخ الخياح عمى فعاليات الشحل في الدخوح وبعس عسميات  التحكع في الطخوؼ السشاخية داخل    
حات محدػب عمييغ الجيج السبحوؿ والػقت السبحوؿ لمحىاب إلى الحقػؿ الخمية . إف الذغاالت الدار 

واإلياب بالغحاء , فإذا كانت الخياح متػسصة الدخعة فإف الشحل يرخؼ جيجا كبيخا في مجابية الخياح 
ميل  32اي انو يرخؼ شاقة مغ نذاشو لسقاومة الخياح عمسا باف الشحل عشجما تكػف سخعة الخياح 

اعة فاف الشحل يػقف شيخانو اي سخوحو , اف ىبػب الخياح السدتسخ يؤثخ عمى مجة كع ( في الد 39)
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انجاز العسل وىحا يحدب مغ عجد الكيمػمتخات التي تدخح فييا الذغاالت إلنجاز اعساليا الخارجية قبل 
كع خالؿ حياتيا فإف الخياح تقرخ ىحه السدافة بدبب الجيج السبحوؿ  811اف تسػت والتي قجرت بػ 

(Root , 2007 .  ) 
يفزل اف يػضع السشحل في مشصقة فييا مرجات الخياح سػاء اف تكػف اشجار عالية او ابشية او    

 تالؿ وغيخىا . 
ويسكغ استعساؿ سيقاف الشباتات الصػيمة مثل سيقاف الخز ووضعو عمى جانب الخاليا ضج مرجر     

يجة لزساف عجـ مداىستيا مع الخيح بجفع الخياح بحيث ال يػضع عمى الخمية وانسا يدشج بأعسجة جج
 الخمية واسقاشيا كسا يفزل بكل حالة اف يػضع ثقل عمى الخمية مثل بمػؾ مغ االسسشت . 

 

 

ذكخنا سابقا في مػضػع التذتية عسمية تخديغ االقخاص الذسيية الفارغة , ونحب اف نشػه اف ىحه    
 العسمية تتع عمى الشحػ التالي :  

 صخة .صغيخه مغ الذاش عمى ىيئو  قصع ارادكذ فيالب تػضع مادة   .3

 بحيث تكػف عمى ةالدابق ةمغ الساد خةص 2اقخاص عجد  31جوؽ يحػي يػضع عمى كل صش  .2
 . قسو االقخاص

صخة  2عجد الرشجوؽ االوؿ ثع يػضع اقخاص فارغة عمى  31صشجوؽ اخخ يحتػي  يػضع .1
مع فارغة , بحيث تكػف في وضع متبادؿ االقخاص ال ةفػؽ قس ارادكذ خخى مغ ماده البا

 . العجد السدتخجـ في الرشجوؽ االوؿ

 صشاديق .  31 - 8الرف الػاحج مغ ة حتى يربح عجد الرشاديق في تكخار العسمي  .4

جسيع تدج  حتى ببعزيا بذخيط ورؽ لحاـ  اتراؿ الرشاديقاماكغ الفخاغات بيغ خي سج يج  .5
 ة . مشافح التيػي

خميو اخخ عمى غصاء ضع يػ و  , يدتحدغ وضع الرشجوؽ االوؿ عمى غصاء خميو مقمػب  .6
 . اخخ صشجوؽ يتع استخجامو

 تخزين االقراص الشمعيه


