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 ينصح المربي المبتدئ باألمور التالية :      

ان يبدأ بتربية عدد قميل من الطوائف عن طريقيا يكتسب الخبرات الالزمة يفضل عدد يتراوح  -1
 .  خاليا  بين خمسة وعشرة

البد لمربي النحل ان تكون لديو المعمومات الكافية في ىذه المينة وعن طباع النحل  -2
بالمنطقة ووقت ازىارىا وذلك ليستقبل موسم فيض العسل في ومحاصيل الرحيق وحبوب المقاح 

 الوقت المناسب .

المضمار عن طريق اطالعو عمى الكتب  ايجب عميو متابعة االبحاث الخاصة في ىذ -3
 والمجالت واالنترنت .

 من المفيد جدا حضور االجتماعات التي يعقدىا مربوا النحل عمى مدار السنة . -4

البد لمربي النحل ان يستعمل نوع الخاليا المناسب واالكثر انتشارا في منطقتو وفي العراق  -5
 تستخدم خمية النجستروث االمريكية . 

 عمى مربي النحل ان يوفر االدوات الالزمة لممنحل واغمب ىذه االدوات اليوم تصنع محميا . -6

 ة .يجب عمى النحال ان يقوم بتربية ساللة ىادئة ذات صفات جيد -7

في حالة استخدام ىذه الساللة اليادئة الجيدة لغرض انتاج الممكات تجاريا يجب ان يوضع  -8
 في مناطق منعزلة حتى ال يحدث تيجين بينيا وبين النحل المحمي .  النحل

 اقراصالذي تعيش فيو طائفة النحل وتبني داخمو عبارة عن المسكن                          

 (  1شكل )الشمع المحتوية عمى الحضنة والعسل وحبوب المقاح .                           

م عمى أثر اكتشافو 1853عام   Langstrothتركيب خمية النجستروث : التي اخترعيا العالم     
 6.9-6.6وىي المسافة الضرورية لحركة النحل داخل الخمية وتبمغ م 1851عام  النحميةالمسافة 

 سم : 

 نحل العسل واالدوات الالزمة 

 تعريف خمية النحل :
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  : وىو اطار خشبي  حامل الخمية -1
 

 
     

 

 
 8بوجو ذو اربع ارجل طول كل منيا  

لحفاظ بوصة ومركب عمييا لوحة طيران وىي لوحة خشبية مائمة الى االمام فائدة الحامل 
الخمية من ان تكون بعيدة عن االرض . وغالبا ما توضع تحت االرجل عمب او اواني فييا 

 الحشرات والنمل .ماء ليمنع صعود 

 : عبارة عن لوحة خشبية مثبتة في اطار ذو ثالثة جوانب فقط ولو ارتفاعان  قاعدة الخمية -2

 
 

 بوصة وتستعمل صيفا واالخرى 

 
 بوصة وتستعمل شتاءا . 

: وىو صندوق خشبي ليس لو غطاء ذو اربع جوانب فقط يوضع فوق  صندوق التربية -3
شفة حول حافتو االمامية والخمفية وىذه الشفة تصمم اطارات والصندوق لو  16القاعدة ويسع 

 بحيث يسيل انزالق االطارات الخشبية . يستعمل في تربية الحضنة .

مخصص لتخزين العسل , وقد تحتاج الطائفة القوية ألكثر من عاسمة  :صندوق العاسمة  -4
 واحدة ويشبو صندوق التربية ويوضع فوقيا . 

سم  9ن قطعة خشبية فييا فتحتان احداىما واسعة طوليا عبارة ع :باب الخمية )المدخل (  -5
 سم تستعمل في الشتاء .  3تستعمل في الصيف وأخرى ضيقة 

ويصنع من لوحة خشبية ليا فتحة صغيرة في الوسط محاطة بإطار ليرفعيا  :الغطاء الداخمي  -6
 بمقدار 

 
بوصة عن قمم االطارات ومساحتيا مساوية لمساحة صندوق التربية كما توجد فتحة  

 في الوسط بيضاوية الشكل لوضع صارف النحل . 

ويوضع فوق الغطاء الداخمي ويثبت عمى سطحو العموي لوح من الصفيح  :الغطاء الخارجي  -7
بوصة يغني في  4والزنك لحماية الخشب من االمطار واشعة الشمس ويفضل ان يكون عمقو 

ىذه الحالة عن استعمال غرفة التيوية وتوجد فيو فتحة امامية واخرى خمفية مغطى بالسمك 
 الشبكي . 

اطارات من الخشب , وىذه  16التربية , وصندوق العاسمة ,  يسع كل من صندوق :االطارات  -8
 تركب عمييا االساسات الشمعية . ومقاييسيا 

 

  
    

 

 
بوصة وبين كل منتصف اطار  

 واخر 
 

 
ويتبع االطارات , فالثمث العموي من االطار عريض بينما الثمثين الباقيين بوصة .  

 ودية عمى مدخل الخمية . اقل عرضا. وترتب االطارات موازية لبعضيا وعم
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عبارة عن قطع بحجم االطارات الخشبية مصنوعة من الخشب المعاكس  :حاجزان خشبيان  -9
 اطارات اما في صندوق التربية او العاسمة .  16تستعمل في حالة كون االطارات اقل من 

عبارة عن اطار معدني يعمق عمى احد جوانب الخمية ويوضع فيو  :حامل االقراص  -16
 (3شكل ) اطارات اما في صندوق التربية او العاسمة .  16القرص االول الى 

 

 

 ( يوضح الخمية واجزائيا 1شكل )

 

 اتالف االقراص .تسيل عمى مربي النحل استخراج االقراص لفحصيا دون ازعاج او  -1

باإلمكان تغيير حجم الخمية بما يتناسب مع حجم الطائفة لزيادة الحيز الذي يشغمو النحل  -2
وذلك بإضافة عدد جديد من االطارات التي بيا اساسات شمعية او اضافة ادوار عموية 
وكذلك امكانية تضييق حيز الخمية الذي تشغمو الطوائف الضعيفة وتحديد الحيز باستعمال 

 حاجز الخشبي .ال

يمكن السيطرة عمى حضنة الذكور والشغاالت والمكان بوضع اقراص حضنة بالطوائف  -3
 الضعيفة مثال واعداد الذكور والممكات لمنع التطريد . 

 مميزات الخاليا الخشبية الحديثة 
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 باإلمكان استخدام االساسات الشمعية مما يوفر عمى النحل مجيود وبناء االقراص . -4

كما يمكن ضم الطوائف الضعيفة بعضيا  يمكن تقسيم الطوائف القوية واالكثار من عددىا -5
 الى بعض .

 تسييل عممية معرفة كمية الغذاء الموجود في الخمية ألجراء التغذية وقت الحاجة . -6

يمكن رؤية الممكة بسيولة عند الفحص لمتأكد من وجودىا وسالمة اعضائيا وسيولة  -7
 استبداليا . 

 سيولة وقاية النحل من المؤثرات الخارجية الجوية . -8

 وفير التيوية الجيدة ت -9

سيولة حماية النحل من االعداء الطبيعية التي تياجميا مثل الفئران والضفادع والنمل  -16
والزنبور االحمر كذلك يمكن اخذ االقراص الشمعية وتبخيرىا بسيولة لحمايتيا او لعالجيا 

 ي .من االصابة بدودة الشمع كذلك سيولة تخزين االقراص الستعماليا في الموسم الثان

 يمكن منع التطريد قبل حدوثو كما يمكن معرفة الخمية التي خرج منيا الطرد . -11

سيولة استخراج اقراص العسل لفرز ما بيا من عسل في موسم جمع وفرز العسل دون  -12
 أتالف االقراص الشمعية وامكانية استعماليا لعدة سنوات .

كغم  26الخمية الواحدة الى العسل الناتج من الخاليا الحديثة نظيفا ونقيا ويصل انتاج  -13
 في الظروف الجيدة .

 
 

 

 طرد نحل               

 

طريقة طبيعية للتكاثر : التطريد 

واالزدياد في النحل حيث تنقسم 

طوائف النحل عند ارتفاع عدد 

افرادها ارتفاعا كبيرا بحيث ال 

تستطيع الخلية استيعابها ويصعب 

على الملكة القديمة وضع البيض 

فتغادر الخلية مع بضع االالف من 

 الشغاالت وقليل من الذكور 
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 توجد عدة ادوات يجب تحضيرىا قبل ان يباشر النحال في فتح الخمية وىذه االدوات ىي : 

 ) المدخن , العتمة , فرشاة ناعمة , وحامل االقراص (

يتكون المدخن من : اسطوانة معدنية توضع في داخميا المادة :  smokerالمدخن  -1
اء قمعي الشكل يخرج عن طريقو الدخان وبقاعدة المستعممة في احداث الدخان , وليا غط

االسطوانة فتحة مقابمة لمفتحة الموجودة بالمنفاخ الذي يدفع اليواء الى اسطوانة االشتعال . 
وميزة ىذا النوع ىو بقاء المادة مشتعمة مدة طويمة بالرغم من عدم استعمال المنفاخ , فائدة 

دفع الى العسل ويممئ حوصمتو منو فيثقل فيالمدخن ؟ ىي أييام النحل باحتراق مسكنو 
جسمو ويكون قميل الميل لمسع ويثبت عمى االقراص وبالتالي تسيل عممية فحص المربي 

 (2شكل ). 

عبارة عن قطعة معدنية احد طرفييا مستقيم واالخر منثني بزاوية قائمة وكال  العتمة : -2
الطرفين حاد وليا استعماالت عديدة منيا فصل اجزاء الخمية وقشط وازالة قطع الشمع او 

 (2شكل ) البروبوليس الموجودة عمى جدران قاعدة الخمية .

بوصة تستعمل إلزالة  2ي من الشعر يبمغ طولو حوالوىي فرشاة رقيقة فرشة النحل :  -3
النحل من االقراص ويراعى عند استعماليا ان تكون ازاحة النحل من جية الرأس ويمكن 

 (2شكل ). االستغناء عنيا احيانا باستعمال بعض الحشائش 

عبارة عن حامل يركب عمى جانب الصندوق وذلك وضع اول قرص بعد  حامل االقراص : -4
 (3شكل ) الطارات بسيولة . فحصو عميو . حتى يمكن فحص بقية ا

 أدوات فحص الخلية 
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اضافة الى االدوات السابقة من الواجب ان تكون في مخزن المنحل بعض ادوات النجارة 
  البسيطة التي ال يمكن االستغناء عنيا مثل :

 مفك .                    -4.                             المطرقة  -1

 كماشة . -5.                    المسامير المختمفة  -2

 المنشار اليدوي . -3

يحتاج النحال عند القيام بعممية فحص الخاليا الى حماية نفسو من لسع النحل وخاصة في    
 منطقة الوجو :

 ( 3شكل )
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: وتوجد منو اشكال عديدة ويستخدم لحماية وجو النحال من لسع النحل وافضل القناع  -1
مصنوع من السمك الشبكي متصمة مع بعضيا بواسطة اشرطة جمدية االقنعة ما ىو 

ال يمكن الرؤيا من خالل السمك  ويجب ان يكون لون السمك اسود اي لون قاتم ألنو
 الفاتح او السمك االبيض .

: وتصنع من الجمد الطري في منطقة الكف اما الذي يغطي ) قفاز جوانتى(   القفازات -2
سميك فيستعمميا المبتدأ عادتا لحماية اليد ولكن مع التعود الساعد فيكون من القماش ال

 سيستغنى عنيا مما تسبب من اعاقة حركة اليد واالصابع اثناء العمل . 

          
 

: يفضل كثير من المربين استعمال بدلة النحل المصنوعة من  )أفرول( النحال بدلة -3
قماش سميك ابيض المون في حالة العمل لمدة طويمة ويشترط في ىذه الحالة ان تكون 
البدلة واسعة بحيث ال تعيق الحركة كما يجب ان تكون البدلة محكمة الغمق خاصة عند 

 تياجات كالعتمة . مناطق الرسغ , الكاحل , ومزودة بجيوب لوضع بعض االح
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 يالحظ حفظ المالبس نظيفة دائما حيث ان النحل ينزعج من الروائح  1 مالحظة :
 الحيوانية الكريية ويميل الى الشراسة .

 يالحظ حفظ القفازات ومنفاخ المدخن طريا عند تخزينيا وذلك بتزييتيا  2 مالحظة :
 تشقق الجمد من الجفاف . بين فترة واخرى خاصة في الصيف لكي ال يبالزيت النباتي 

 

 

 الماسك الستخراج االقراصاستعمال يوضح كيفية شكل 

 

 


