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شمع االساس عبارة عن لوح من شمع النحل النقي . مطبوع عميو من الجيتين قواعد العيون     
السداسية والتي سيقوم عمييا بناء العيون السداسية , فيي بمثابة المحرار الوسطى لمقرص 
الشمعي , والذي ستتعامد عميو العيون السداسية . وعادة تصنع ىذه االساسات بحجم العيون 

لمشغالة . وىذه االساسات تثبت في االطار الخشبي قبل وضعيا في الخمية . ويستغرق  السداسية
بناء القرص الشمعي فترة قصيرة وذلك خالل موسم النشاط . وبناء القرص الشمعي باستعمال 
االساسات الشمعية نجده منتظما ومستقيما , وذلك بخالف االقراص الشمعية التي يبنييا النحل 

ة تكمل الشغالة القرص الشمعي الى اركان االطار الخشبي وانتظام االقراص طبيعيا . وعاد
 الشمعية يسيل العمل داخل الخمية وانتظام تربية الحضنة ويسيل فحص االقراص وفرز العسل .

وقد تستعمل بعض االساسات التي تحوي العيون السداسية الخاصة بالذكور , وذلك قبل       
تربية الممكات إلكثار الذكور , اال ان كثيرا من مربي النحل يفضمون استعمال االساسات 
الخاصة بالشغالة تاركين لمنحل الحرية في بناء العيون السداسية الخاصة بالذكور وذلك في 

ان القرص الشمعي . وقد وجد ان استعمال االساسات الشمعية ذات العيون الواسعة اطراف وارك
 يسيل سرعة تخزين العسل بيا ونضجو وكذلك سيولة استخالصو .

ويصنع شمع االساس من احجام مختمفة . واالساسات الشمعية التي تستعمل في إنتاج    
ونوع  Mediumونوع متوسط  Lightالحضنة ليا ثالثة انواع حسب سمكيا . نوع خفيف الوزن 

. ويعتبر افضل نوع يستعمل في إنتاج الحضنة او تخزين العسل ما يحوي الرطل  Heavyثقيل 
61الواح وذلك بالنسبة إلطارات النجستروث  8-7منو  3

بوصة . وبالنسبة إلطارات   8   4
61دادنت المعدلة  3

ساسات من افراخ شمع اساس , وىذه اال 1بوصة فيحوي الرطل  61   4
النوع المتوسط . اما النوع الخفيف فال يستعمل اال نادرا ويزيد فرخا او فرخين في الرطل عن 
النوع السابق , وقمة استعمالو ترجع إلى عدم انتظام العيون السداسية في القرص الشمعي 

 المتكون . 

  

 Comb Foundationشمع االساس 
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ك بشمعو مثل اما االساسات الشمعية المستعممة في انتاج بعض انواع العمل الذي يستيم   
Bulk comb honey  والقطاعاتSections  فتعمل من النوع الخفيف . وعدد اساسات

3ذات ابعاد مربعة  89-88القطاعات الشمعية في الرطل حوالي  7
بوصة , وقد يصنع نوع   8

فرخا. وعادة ال تقوى ىذه االنواع من االساسات بالسمك عند تثبيتيا  38أكثر رقة ويحتوي الرطل 
 طارات . في اال

 
 

 

 31قبل تثبيت شمع االساس باإلطارات يدعم االطار الخشبي اوال بسمك مجمفن نمرة      
وتسمى ىذه العممية بين القائمين بتربية النحل باسم التسميك وبعد ذلك تثبت االساسات عمى ىذه 
االطارات المسمكة تثبيتا قويا , وذلك بإدخال حافة شمع االساس العموية في التجويف الطولي 

جود بقمة االطار , ثم يوضع فوق لوحة تثبيت شمع االساس , بحيث يكون شمع االساس المو 
محصورا بينيا وبين السموك المثبتة في االطار وباستعمال الدواسة الساخنة او امرار تيار 
كيربائي ضعيف عمى السمك , يسخن السمك ويمتصق بالشمع , وبعد ذلك يصب قميل من الشمع 

الموجودة بالسداسية العموية ليزيد من تدعيم شمع االساس باالطار . وبعد المنصير في التجويف 
 ذلك تصبح ىذه االطارات جاىزة إلدخاليا إلى الطائفة ويفضل ذلك عند ابتداء موسم الفيض . 

 

 

 

 Wiring andتثبيت شمع االساس باإلطارات 

embedding  
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خشبية بحجم االطار من الداخل  وىي عبارة عن لوحةلوحة تثبيت شمع االساس :  -6
,ومغطاة بقطعة قماش تبمل قبل استعماليا 

حتى  ال يمتصق بيا الشمع .
 

 
وىي تستعمل في تدعيم االطار الخشبي بالسمك كما تستعمل في  لوحة تركيب السمك : -8

سموك متوازية  4الوقت نفسو في تثبيت شمع االساس باالطار . وعادة يركب في االطار 
تمر خالل ثقوب موجودة في السدابتين الجانبيتين , وتشد ىذه االسالك بدرجة كافية 

 حتى يصبح االساس الشمعي مستقيما عند تركيبو . 

 

ويستعمل في تثبيت االساس الشمعي الدواسة وىي عجمة من المعدن حوافيا مسننة تسنينا     
مزدوجا , بحيث يوجد بيا تجويف يسيل انزالق العجمة عمى السمك وبيا يد حديدية تنتيي بمقبض 
خشبي , وتسخن قبل استعماليا في حمام مائي . اال انو يستعمل االن تيار كيربائي ضعيف 

 السالك والتصاقيا بالشمع . لتثبيت ا

 ومن االدوات المستعملة في تثبيت شمع االساس باالطارات : 
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وىناك ايضا ابريق لصير الشمع وىو اناء مزدوج الجدران , فيوضع الشمع في االسطوانة      
الداخمية بينما يوضع ماء في الغالف الخارجي , فيو اشبو بحمام مائي . ويستعمل في تدعيم 

 ير فيو . شمع االساس وتثبيتو في التجويف الموجود بقمة االطار بصب شمع منص

ىذا وعالوة عمى بعض االدوات االخرى الالزمة لعممية تركيب شمع االساس كالسمك المجمفن     
6ومسامير شيشة برأس  31رقم 

 سم وزردية لشد السمك وشاكوش إلى غير ذلك .  8

 

 خطوات التسميك 
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عبارة عن لوح معدني مثقب , او عبارة عن سموك معدنية متوازية مثبتة في اطار خشبي .     
وىذه الثقوب او المسافات تسمح بمرور الشغالة فقط وال تسمح بمرور الذكور او الممكات حيث 

ر ومن البوصة . ويفضل عادة النوع  613ىي  ان متوسط المسافة بين كل سمك معدني وآخر
السموك المتوازية حيث انو يسيل مرور الشغالة دون االضرار بيا . ويوضع عادة  المصنوع من

التربية حتى ال يمكن لمممكة الصعود الى العاممة ووضع حاجز الممكات بين العاممة وصندوق 
يوما عمى االقل قبل جمع العسل  84بيض بيا , وتوضع عادة اثناء موسم الفيض وبفترة تتراوح 

ي النحل ان صندوق العاممة ليس بو حضنة . وقد يثبت جزء من حاجز , وبذلك يضمن مرب
  الممكات عمى باب الخمية لمنع دخول دبور البمح اثناء فترة نشاطو . 

 

 

      

عبارة عن قطعة معدنية تركب في الفتحة الموجودة في الغطاء الداخمي حيث يوضع الغطاء  
الداخمي بين صندوقي التربية والعاسمة . وىذا التصميم يسمح بمرور النحل في اتجاه واحد من 
صندوق العاسمة إلى صندوق التربية فقط وال يسمح بالعكس . ويستعمل عادة قبل جمع العسل 

وىو قميل   Escape boardساعة ويسمى الغطاء الداخمي في ىذه الحالة باسم  84بحوالي 
 االستعمال . 

 Other Equipmentsبعض االدوات االخرى 

  Queen excluderحاجز الملكات 

 Bee escapeصارف النحل  



6 
 المحاضرة الرابعة                                         تربية نحل عملي 

 

 
 

تستعمل مصيدة الذكور لمتخمص من الذكور الغير مرغوب فييا وذلك حتى ال تمقح الممكات      
التي يربييا النحال . وىي عبارة عن صندوق الجزء السفمي منو واجيتو الخمفية مفتوحة وتوضع 
امام باب الخمية والجزء االمامي مركب عميو حاجز ممكات . ويفصل الجزء العموي عن السفمى 

ق حاجز مركب عميو اقماع تسمح بصعود الذكور ألعمى في اتجاه واحد حيث تبقى من الصندو 
بيذا الى ان تعدم وعادة ال يستعممو النحالون ويعممون عمى االقالل من الذكور باستعمال 

 االقراص الشمعية ذات العيون الضيقة وكشط حضنة الذكور الغير مرغوب فييا اوال بأول . 

االدوات الواجب توفرىا في المنحل فالزال ىناك كثير من االدوات  والى جانب ما ذكر من    
 واالجيزة سنذكرىا في الجزء الخاص بيا . 

 

  

 Drone trapمصيدة الذكور  


