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هذه .         يعد العسل اليمني من أجود أنواع العسل وأشهرها لذلك فهو األغلى عالمياً             
 يهتمون بإنتاج أنواع العسل المرغوبة لدى المسـتهلك         نالحقيقة جعلت من النحالين اليمنيي    

صـمغ  ، داخل اليمن وخارجها وإهمال بقية منتجات النحل األخرى وهي الغذاء الملكـي     
وان اهتمام النحالين بإنتـاج     . حبوب اللقاح وسم النحل     ، شمع النحل   ) البربوليس(النحل  

) العلـب (سابقهم إلى مراعي أنواع العسل المرغوبة وخاصة أشجار السدر          العسل فقط وت  
Ziziphus spina Christi   قد ساهم على أحداث خلل في التوازن بين أعـداد طوائـف 
مما أدى إلى انخفاض إنتاجية الطائفة من       ) الحمولة الرعوية (النحل وأعداد أشجار السدر     

 .العسل 
غالل األمثل لطائفة نحل العسل ولالستفادة من ثروات          وكخطوة غير مسبوقة لالست   

النحل المهملة جاءت مبادرة األمانة الفرعية التحاد النحالين العرب بالجمهوريـة اليمنيـة    
ووحدة التدريب والدعم المؤسسي بالصندوق االجتماعي للتنمية بـالتوقيع علـى مـذكرة            

لوضع اللبنة  ) ٢٠٠٧مارس  (جاري  التعاون والتنسيق بينهما في التاسع عشر من الشهر ال        
األولى واألساس في إنتاج الغذاء الملكي وتربية الملكات وذلك بإعداد مـدربين وطنيـين              
متخصصين في هذا المجال لكافة المؤسسات النحلية العاملة علـى مسـتوى محافظـات              

 . الجمهورية 
ـ             ن خـالل تبنـي             إن هذه الخطوة تهدف البدء عملياً في إنتاج الغذاء الملكـي م

) الغذاء الملكي (المؤسسات النحلية عملية تدريب النحالين والترويج الستغالل هذا المورد          
األمر الذي سيؤدي إلى فتح مجال حرفي جديد سيسهم فـي الحـد مـن               ، بصورة أمثل   

 .البطالة ومكافحة الفقر 
م المؤسسـي           في الوقت الذي نبارك فيه هذه الخطوة ونشكر وحدة التدريب والدع          

فأننـا نـدعو بقيـة    ، بالصندوق االجتماعي للتنمية للدور الذي تقوم به في هذا المجـال         
ـ األالمؤسسات والمشاريع ذات العالقة إن تحذو حذوها في تبني مشاريع لالستغالل              لمث

 .لثروات النحل المهملة 
 .        وفق اهللا الجميع لما فيه خير اليمن وعزتها ونهضتها 
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     اللغة عند اإلنسان تعتبر مستقلة إلى       
ر بعكس لغة الحیوان ات ھ ي لغ ة         حد كبی 

ولنح   ل . مورث   ة وتطورھ   ا قلی   ل ج   دًا   
العسل لغة خاصة یتفاھم بھ ا م ع بعض ھ         
ال  بعض مم  ا ی  دل عل  ى تط  ور التنظ  یم       

 .االجتماعي لنحل العسل 
     فنحل العسل یعیش معیشة اجتماعیة 

 ك    ل ف    رد ی    ودي دورة بدق    ة مترابط   ة 
الف رد یھ ب نفس ھ      . متناھیة وانسجام ت ام     

 لحمای  ة الف  رد الجماع  ةع  ة وتعم  ل للجما
ھذا السلوك النبیل ق اد العلم اء    . وخدمتھ  

إل  ى التفكی  ر والبح  ث ع  ن الوس  ائل الت  ي 
تربط أف راد الطائف ة والس بل الت ي تجع ل        
م    ن ھ    ذه األف    راد وح    ده واح    ده ف    ي    

 .الظروف المختلفة 
نحل العس ل  أن      ولقد تم التوصل إلى    

 :یرتبط بوسائل خاصة ھي 


     إن أف راد النح  ل تق  وم ب  إفراز بع  ض  
الم  واد الكیمیائی   ة كوس   یلة للتف   اھم فیم   ا  

. بینھا حتى یؤدي كل فرد وظیفت ھ بدق ھ        
 :ومن ھذه المواد نوجز ما یلي 


     وھ   ي عب   ارة ع   ن فیرم   ون تف   رزه  
الملكة من غددھا الفكیة في أج زاء فمھ ا     

ل  ھ الش  غاالت أثن  اء نظافتھ  ا للملك  ة  وتتناق
أي ان انتش   ار ھ   ذه الم   ادة ب   ین أف   راد      
الطائف  ة ھ  و بمثاب  ة إش  عار عل  ى وج  ود     

ومن التأثیرات البیولوجی ة لھ ذه      . الملكة  
الم   ادة أنھ    ا تمن    ع نم   و المب    ایض ف    ي   

كم    ا بین    ت نت    ائج أبح    اث . الش    غاالت 
العلماء إل ى أن الملك ة تف رز م ادتین م ن       

اھما ت ؤثر ع ن طری ق     غددھا الفكیة اح د   
االستنشاق ، وال تتم االستجابة السلوكیة     
كامل    ة للنح    ل اال بفع    ل ت    أثیر م    زیج     

وم   ن ت   أثیرات ھ   ذه الم   ادة    . الم   ادتین 
أیضا جذبھا للذكور أثناء طی ران زف اف         
الملك ة وھ ذا الت أثیر ال ی تم إال باالرتف اع      
ع  ن س  طح األرض مس  افة تت  راوح ب  ین  

 . مترًا ١٥ -٥


     وھو عبارة ع ن س بع م واد عطری ة          
تفرزھ  ا غ  دة ناس   ونوف ، واف  راز ھ   ذا    
الفیرم  ون یعتم  د عل  ى عم  ر الش  غاالت     
حیث تزداد كمیت ھ ف ي الش غاالت الالت ي         

 أس      ابیع أي ٣أعم      ارھن أكث      ر م      ن 
الشغاالت الس ارحة لجم ع الغ ذء وك ذلك         
یختل     ف إف     راز الفیرم     ون ب     اختالف    

ف ي الش  تاء  فص ول الس نة ، فیق ل إف رازه     
ویزداد في الربی ع عن دما تب دأ الش غاالت      
ألول مرة خارج الخلیة ، فأن إفراز ھذه  
الم  ادة م  ن قب  ل النح  ل الح  ارس یس  اعد    
ھذه الشغاالت في التعرف على المس كن    
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     وھي فیرمونات تفرز من غدة الس م        
ف  ي م   ؤخره ال   بطن وم   ن الغ   دد الفكی   ة  

الشغاالت وتفرز لتنبی ھ أف راد      بأجزاء فم   
الطائف     ة للخط     ر الس     تنفارھا للقت     ال    
والدفاع عن المسكن والمخزون الغذائي     

وھذه الفیرمونات تف رز م ن الش غاالت        . 
 ٣٠-١٥الت   ي یت   راوح أعم   ارھن ب   ین    

یوم  ًا بینم  ا ال تف  رز م  ن الش  غاالت بینم  ا 
 .ال تفرز من الشغاالت صغیرة العمر 


   ینتش   ر ھ   ذا الفیرم   ون عل   ى جمی   ع    

أجزاء جسم الشغالة وبدرجھ أكب ر عل ى         
ولھ  ذا الفیرم  ون ت  أثیر كبی  ر    . ص  درھا 

في جذب الشغاالت الس ارحة ف ي الحق ل        
ومساعدتھا في العودة إلى مسكنھا حیث       

 الخلی ة  إل ى ان الشغالة العائدة من الحق ل   
ف  ي أثن  اء دخولھ  ا إل  ى الخلی  ة یطب  ع اث  ر  

ل ذلك س  مي  (  فیرم ون  ق دمھا عل ى ھیئ ة   
 )بفیرمون أثر القدم 

     ان االس  تجابة بھ  ذه الفیرمون  ات ی  تم  
بواس  طة الخالی  ا العص  بیة الت  ي تخ  تص  

/  خلی ة  ٣٥-٥بالش م والت ي تت راوح ب ین     
ویبل   غ ع   دد الص   فائح . ص   فیحھ حس   یة 

الحس   یھ ف   ي ق   رن االستش   عار للش   غالة   
 ال  ف ص  فیحھ ف  ي ٢٠ ص  فیحھ و٦٥٠٠

 .تشعار الذكر قرن استشعار الذكر اس


     عل  ى ال  رغم م  ن أن نح  ل العس  ل ال   
یمل       ك أعض       اء خاص       ة الس       تقبال   
األص   وات خ   الل الھ   واء یق   وم النح   ل     
بإصدار أص وات خاص ة ی تم نقلھ ا عب ر           
األجس  ام الص  لبة ، ولق  د ثب  ت أن النح  ل   

وی    تم . حس    اس ج    دًا لھ    ذه األص    وات 
 األق  دام والت  ي  التق  اط الذب  ذبات بواس  طة 

تنقلھ   ا إل   ى س   اق الرج   ل حی   ث یمك   ن     
. إدارتھ  ا بمس  تقبالت میكانیكی  ة خاص  ة   

ویس   تجیب نح   ل العس   ل بش   دة للنق   ر أو  
الكش     ط أو الح     ك وك     ذلك األص     وات  
األخ       رى لم       واد األس       اس وك       ذلك  

 الحیوان   ات بغ   زواألص   وات المرتبط   ة 
وم  ن األص  وات  . األكب  ر حجم  ًا للخلی  ة  

 ص    فیرالت    ي یص    درھا أف    راد النح    ل   
الملك    ات والت    ي تص    در ف    ي مواس    م     

 . التطرید 



     الح   ظ العلم   اء الش   غاالت الكاش   فة   
عندما تعود من الحقل الى خلیتھا محملھ   
ب    الرحیق وحب    وب اللق    اح فإنھ    ا تق    وم  
ب  الرقص عل  ى اح  د األق  راص الش  معیة    

ي فتنق    ل المعلوم    ات إل    ى زمیالتھ    ا ف     
الخلی  ة وترش  دھا إل  ى اَألزھ  ار المت  وفرة 

فتسرع الشغاالت اُألخریات   ، في الحقل   
وإذا ُأخذ مصدر   ، بزیارة مصدر الغذاء    

الغ   ذاء بالنقص   ان یتوق   ف النح   ل ع   ن      
وقد الحظ العلماء ثالثة أن واع    . الرقص  

 ) :١شكل (من الرقص 
 

وت    تم الرقص    ة الدائری    ة ب    أن     
ل نفس   ھا یمین   ًا و  تتح   رك الش   غالة ح   و  

ویدل على وجود مصدر الغ ذاء  ، یسارًا  
بالقرب من الخلیة وعلى مسافة أق ل م ن     

 .متر ٢٥
 

وی دل عل ى وج ود مص در الغ ذاء              
مت  ر م  ن   ١٠٠ – ٢٥عل  ى مس  افة ب  ین    

 .الخلیة 
 

ویتم بأن تسیر الشغالة ف ي خ ط          
تح  رك بطنھ  ا  مس  تقیم لمس  افة قص  یرة و 

ث   م ، حرك   ة س   ریعة م   ن جان   ب آلخ   ر  
، تتح  رك ف  ي نص  ف دائ  رة إل  ى الیس  ار   

ث م ف ي نص ف    ، ثم في خط مستقیم ثانی ة   
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                          – 
 

وی    دل . وھك    ذا ، دائ    ره إل    ى الیم    ین   
ال   رقص االھت   زازي عل   ى أن مص   در    

 .ثرمتر أو أك١٠٠الغذاَء على بعد 
 

 
أن   واع ال   رقص الت   ي تق   وم بھ   ا   ) ١( ش   كل 

 شغاالت النحل
وج  د أن ع  دد اللف  ات الت  ي ولق  د  

تؤدیھا الشغالة أثناء الرقص االھت زازي      
ثانیة یتناسب تناسبًا عكسیًا م ع  ١٥خالل  

 :بعد مصدر الغذاء حسب اآلتي 
 

عدد اللفات خالل 
 ثانیة١٥

بعد مصدر 
 الغذاء

 متر١٠٠ ١٠ – ٩
 متر٢٠٠ ٧
 كیلومتر ٤
 كیلومتر٢ ٢

 
وتحدید اتجاه مصدر الغذاء ی تم       

 :ـي حسب األتـ
       إذا كان بعد مصدر الغذاء أقل م ن 

مت   ر ف   یمكن التع   رف علی   ھ ف   ور    ١٠٠
 .الخروج من الخلیة 

        َّإذا كان مصدر الغ ذاء بعی دًا ف ِإن 
اتج   اه الغ   ذاء تح   دده الحرك   ة الرأس   یة    
للش     غالة أثن     اء ال     رقص االھت     زازي    
بالنس  بة لخ  ط الجاذبی  ة ال  ذي یمثل  ھ خ  ط    

س وھ   ذا م   ا وھم  ي ب   ین الخلی   ة والش   م 

واألمثل  ة ، یمثل  ھ الخ  ط الرأس  ي للخلی  ة    
 ) .٢شكل (توضح ذلك 

    إذا ك     ان اتج     اه رأس الش     غالة ف     ي
الحرك  ة الرأس  یة إل  ى أعل  ى فإن  ھ یش  یر     
إلى أّن مصدر الغذاء ف ي اتج اه الش مس           

. 
    إذا ك  ان رأس الش  غالة ف  ي الحرك  ة 

الرأس یة م  ائًال بزاوی  ة عل ى یس  ار الخ  ط   
یعن  ي أن المص  در  الرأس  ي للخلی  ة فھ  ذا  

یق   ع عل   ى یس   ار الش   مس ب   نفس مق   دار  
 .الزاویة 

  إذا ك   ان رأس الش   غالة ف   ي الحرك   ة 
الرأس  یة م  ائًال إل  ى الیم  ین ف  ِإنَّ مص  در    

 . الغذاء على یمین الشمس 
  إذا ك     ان اتج     اه رأس الش     غالة ف     ي

الحرك  ة الرأس  یة إل  ى أس  فل فإن  ھ یش  یر     
إلى أن مصدر الغذاء ف ي اتج اه مع اكس       

  .للشمس
م   ن خ   الل م   ا اس   تعرض ق   د      

یتب  ادر إل  ى ال  ذھن استفس  ار ع  ن س  لوك   
النحل عن د وج ود الس حب وكی ف یمك ن          
تحدی    د اتج    اه مص    در الغ    ذاء بالنس    بة  
للش  مس ؟ فلق  د ل  وحظ أن للنح  ل الق  درة    
على اكتشاف وجود الشمس بالرغم م ن        
وجود السحب ویرجع ذلك إلى حساس یة     
أع     ین النح     ل ألش     عة الش     مس ف     وق  

  التي تخترق السحبالبنفسجیة 

 
 
 تحديد اتجاه مصدر الغذاء أثناء الرقص) ٢(شكل 
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 جلنة البحوث والتنمية البشرية
  اجلمهورية اليمنية–األمانة الفرعية إلحتاد النحالني العرب 
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حممد سعيد خنبش. د.أ                                                               

 جامعة حضرموت. مركز حنل العسل 
   





––


























































 

 ١٣

               – 
 

















–

–







































 



 

 ١٤

                          – 
 





 
 
 
 
 
 
 

 حسني عبدا الكثريي.                                م                                                                                 
 امعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا جبمركز حنل العسل                                                                                                              


تقسم الوظائف التي تقوم بها الشغاالت      

 : عمرها إلى قسمين حسب 
مهام تقوم بها الشغاالت منذ خروجهـا      .١

 أسابيع  ٣من طور العذراء وحتى تبلغ      
وخالل هذه الفترة تظل الشغاالت داخل      
الخلية وتقـوم بالواجبـات المنزليـة       

 ) . ١شكل (الداخلية 
مهام تقوم بها الشغاالت عنـدما تبلـغ       .٢

 يوماً وتكون هذه الواجبات     ٢١عمرها  
فيما يلـي نسـتعرض     خارج الخلية و  

الواجبات الداخلية التـي تقـوم بهـا        
 سيتم  الشغاالت أما الواجبات الخارجية   

 .استعراضها في العدد القادم 
 

  


أول ما تقوم به الشغالة فور خروجها        
 من العين السداسية 

تنظيف وتجفيف نفسها ثم تقوم بتنظيف 
 العين السداسـية التي خرجت منها وصقلها

أي أنها تقوم بإعدادها من جديد حتى يمكن        
استخدامها أما لوضع البيض من قبل الملكة      
أو لتخزين الغذاء الذي تجمعه الشغاالت كما       

-١٨تقوم الشـغاالت التي عمرها ما بين       
 يوماً بتنظيف الخـلية مـن األوسـاخ       ٢٠

وتقوم بإخراج قشور الشمع والنحل الميـت   
 . إلى خارج الخلية 

 

  


تقوم الشغاالت في الثالثة األيام األولى مـن   
عمرها بتدفئة الحضنة عند انخفاض درجة      

وتقوم الشغاالت التي عمرها بين     . الحرارة  
 أيام بتغذية يرقات الشغاالت والذكور      ٦-٣

 أيام علـى خبـز     ٣والتي عمرها اكثر من     
) مزيج من العسل وحبوب اللقـاح  ( النحل  

ملكات طوال فترة الطور    أما تغذية يرقات ال   
اليرقي وكذلك يرقات الشغاالت والذكور في      
الثالث األيام األولى فيتم بالغذاء الملكي من       

  يوم ١٢-٦غاالت التي عمرها بين قبل الش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )  يوماً ٢١تقوم بها من عمر يوم حتى عمر ( أعمال داخلية ) ١(شكل  

  بناء األقراص الشمعية–٣ تنظيف العش – ٢ تغذية الحضنة  -١
  )التكتل( تدفئة الخلية – ٧ تهوية الخلية – ٦ إنضاج العسل –٥ حراسة الخلية –٤
 



 

 ١٥

               – 
 

 
  
 

ملكة النحل بعد تلقيحها تحاط دوماً بشغاالت 
) التوابـع   ( صغيرة السن يطلـق عليهـا       

هذه الشغاالت الملكة وتقـدم لهـا       وتالحق  
الغذاء الملكي وذلك الحتجاجها إلى كميـات       
كبيرة من البروتين أثناء وضـع البـيض         
وتقوم هذه الشغاالت أيضا بفحص أجـزاء       
جسمها وتنظيفها بلعقها بلسانها كما تقـوم       

 . بحمل براز الملكة إلى خارج الخلية 
 

٤.   
 

لملكي تقوم بتغذية الشغاالت المنتجة للغذاء ا
الذكور أثناء موسم تلقيح الملكات العـذارى   
حتى تكون قوية البنيان وعلى استعداد تام        

 . للتلقيح 
 

  


الشغاالت الجامعة لحبـوب اللقـاح تفـرغ        
حمولتها في العيون السداسـية ثـم تقـوم        

 يوم  ١٨-١٢شغاالت أعمارها تتراوح بين     
بتفكيك كتلة حبوب اللقاح بفكوكها وتعبئتها      
في العين السداسية بعد خلطها بكمية قليلة       

 . من العسل 
 

  


هذه الوظيفة تؤديهـا شـغاالت تتـراوح         
 يوماً وتتم العمليـة     ١٨-١٢أعمارها بين   

باستالم الرحيق من الشغاالت العائدة مـن       
الحقل وإفراز األنزيمات عليه ثم تخزينه في       

 .العيون السداسية
 

 

  


عندما تبلغ الشغاالت من العمر اثني عشـر   
شـمعية األربـع    يوماً تبدأ أزواج الغـدد ال     

الموجودة على السطح السـفلي للحلقـات       
 نشاطها في إفراز الشمع     ٧،٦،٥،٤البطنية  

ويستمر ذلك حتى اليوم الثامن عشر مـن        
عمرها ، ويفرز الشمع على هيئة قشور يتم     
مضغها وعجنها ثم تشكل بـالفكوك العليـا        
ويبدأ إعادة بناء القرص الشمعي من أعلى       

يون السداسـية   ويبني النحل نوعين من الع    
إحداهما صغير الحجـم لتربيـة لشـغاالت        

. والنوع اآلخر أكبر حجماً لتربية الـذكور        
والعين السداسية عبارة عن اسطوانة لهـا       

عين  ستة جدران وكل جدار منها يدخل في      
ويالحظ أن سبب اختيـار     . سداسية أخرى   

 النحلة الشكل السداسي في عمل العيون إلى      
قرب إلى الـدائرة  أن الشكل السداسي هو األ  

وال يوجد بين العيون مسافات بينية لـذلك        
عدد العيون في وحدة المساحة تفـوق        فان

األشكال األخرى كما أن الشـكل السداسـي        
  ).٢شكل( يمتاز بقوة التدعيم وجمال الشكل

 

الفرق بين الشكل السداسـي واألشـكال       ) ٢(شكل  
 األخرى



 

 ١٦

                          – 
 

 

  


م الشغاالت من جميع األعمار وتشترك       تقو
بدورها في تنظيم درجة حرارة الخلية فعند       
انخفاض درجة الحرارة يتكور النحل لرفـع       
درجة الحرارة أما إذا كانت الحرارة عاليـة        

رؤوسها ( تقف الشغاالت أما مدخل الخلية      
وتحـرك أجنحتهـا    ) متجهة نحو الخليـة     

على بسرعة كبيرة فيتولد تيار هوائي يعمل       
كمـا تنشـط    . خفض درجة حرارة الخلية     

الشغاالت في إحداث تيار من الهواء داخـل        
الخلية أثناء موسم جمع الرحيق للـتخلص       
من بعض الرطوبة الموجودة في العسل غير 

 . الناضج 
 

  


لقد زود اهللا سبحانه وتعالى هذا المخلـوق        
الضعيف بسالح للدفاع عن بقائه والحفـاظ       

منتجاته من سطو الحيوانات األخرى ،      على  
هذا السالح يتمثل في آلة اللسع وتوجد هذه        
اآللة في كل من الملكة و الشـغالة ولكـن          
الملكة ال تستخدمها إال في لسع مثيالتها من  
الملكات أو في حـاالت نـادرة جـداً أمـا           
الشغاالت فتستخدمها في لسـع أي جسـم        

اع يقترب من طائفتها وذلك الن مهمة الـدف       
عن الطائفة وحراسـة الخليـة هـي مـن          

وكقاعدة عامة ال تحاول شـغالة   . واجباتها  

نحل العسل لسع اإلنسـان او الحيـوان إال         
دفاعاً عن نفسها أو طائفتها وتبدأ الشـغالة   
في استخدام آلة اللسع منذ اليوم الرابع من        

 . عمرها حيث تكون فعالة في ذلك الوقت 
ل أي حشرة وتتم عملية الحراسة بمنع دخو  

غريبة إلى داخل الخلية وهذه الوظيفة تقوم       
-١٨( بها اكبر الشغاالت المنزلية عمـراً       

ولقد لوحظ أن الحراسة تشـدد      )  يوم   ٢٠
عندما تقل مصادر الرحيق في الحقول ويتم       
ذلك بفحص النحل الداخل للتأكد من نحـل        
الطائفة وتشاهد الشغاالت الحارسـة علـى      

مامية مرفوعـة   مدخل الخلية و أرجلها األ    
عن السطح وقرون استشعارها ممدودة إلى      

 .األمام 
وقد لوحظ أن تقسيم العمل بين الشـغاالت        
مرن وان لكل فرد استعداد تام لتأديـة أي         

. عمل تتطلبه الطائفة على وجه السـرعة        
فعند قلة الشغاالت المنزلية بالخلية تعـود       

إلى تأديـة   ) السارحة  ( الشغاالت الكبيرة   
عمال الداخلية ، كما تقوم بعـض       جميع األ 

الشغاالت الصغيرة بالسروح المبكر لجمـع      
الغذاء في حالة عدم وجود النحل السـارح        
وقد لوحظ كذلك أن الشغالة الواحدة تقـوم        
بأعمال متعددة كتغذيـة اليرقـات وبنـاء        
األقراص باإلضافة إلى األعمال المنوطة بها 

 . في نفس الفترة من حياتها 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧

               – 
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        سالم سعید باسیود   
 مركز نحل العسل بجامعة حضرموت



 

 ١٨

                          – 
 






 

 
 

 

 

 

 

 

 


       

       



لالستفادة من الشمع القديم يتم حسب : ج 

  :االتي
عية القديمـة وأي  تجمع االقراص الشم : ١

قطع من الشمع الحديث والقـديم ويجـب       
عدم رمي أي قطعة مهما كانت صـغيرة        

 اإلصـابة لالستفادة منها من جهة ومنـع       
بديدان الشمع من جهة أخرى حيـث أن        
رمي الشمع يوفر بيئة صـالحة لتكـاثر        

 " .العثة"وانتشار ديدان الشمع 
 
 
 
 

توضع األقـراص الشـمعية وقطـع       . ٢
تنكـة السـمن مـثالً    (حة  الشمع في صفي  

وتمالْ بالماء ثم توضع فوق النـار حتـى     
 .يتم صهر الشمع وتحويله الى سائل 

بما عليها من   ) التنكة(ترفع الصفيحة   . ٣
شمع منصهر مع الماء ويـتم تصـفيتها        
باستخدام القماش حيث تفرغ محتويـات      

 .الصفيحة في صفيحة أخرى 
تترك الشمع المنصهر مع الماء ليبرد      . ٤

ث يطفو الشمع على سطح الماء مكوناً       حي
 .قالب 

تكشط المنطقة السـفلى مـن القالـب      . ٥
، حيث تلتصق بهـا بعـض الشـوائب         

 .وتحفظ قوالب الشمع الى حيث بيعها 
 
 
 



 

 ١٩

               – 
 




يمكن ان يطير النحل الـى مسـافة             
كلمـا   كيلومترات اال انـه      ١٠أكبر من   

بعدت منطقة الجمع فان النحلة تسـتهلك       
كمية أكبر من الرحيق الذي جمعته حيث       
تسخدمه كوقود إلنتاج الطاقة لتسـاعدها      

لذلك فان الكميـة التـي      . على الطيران   
تبقى لتخزينها في الخلية تكون صـغيرة       
لهذا يفضل ان تكون المناحل قريبة مـن        
الحقول المزهرة ويفضل ان ال تزيد عـن    

 .   أقصى كحديلومتر وكيلومتر نصف ك
 





ان الحصول على انتاج وافـر مـن            

 :العسل مرتبط بعدد من العوامل أهمها 
طوائف قوية جداً على راسـها       . ١

ملكة بياضة تنتج كميات كبيـرة      
 .من الحضنة 

مرعى جيـد غنـي بالنباتـات        . ٢
 .المزهرة 

 .روف قوية مناسبة ظ . ٣

 .نحال متمرس  . ٤

اال أنه يجب أن تضع نصب عينك ان            
 في جمع كمية كبيرة من العسـل        األساس

وجود طوائف قوية جـداً فكلمـا كانـت         

الطوائف قوية كلما استطاعت ان تجمـع       
 كميات كبيرة 

من العسل خالل فترة وجيـزة اال انهـا         
تستطيع ان تستغل فترة التزهيـر والتـي       

 لهذا يجب عليـك ان      قصيرةن  عادة تكو 
 من بـدء   قبل فترة مناسبة     ك طوائف تهيئة

موسم جمع العسل ويتم ذلك مـن خـالل        
 :األتي 

البـدء بتهيئــة الطوائـف قبــل    . ١
تـتم   و شهرين من بداية موسم الجمـع     

 :عملية تهيئة الطوائف باالتي 
  مستمرة وبروتينيةتغذية سكرية  -
 .إضافة األساسات الشمعية  -

 الخاليـا لمنـع   رقابة دائمة على   -
ــات ــراض واآلف ــار األم  انتش
وللتعرف على نشاط الملكة فـي      

 . وضع البيض 
ــعيفة   . ٢ ــة ض ــت الملك اذا كان

 يـوم   ٣٥ الذكور قبل    تربيةفالمطلوب  
 يـوم أي ان     ١٥وتربية الملكات قبـل     

 أشـهر   ٣عملية التهيئة تبدأ قبل حوالي      
 .تقريباً 

عند بدء موسم الجمع يجـب ان        . ٣
الـى القويـة    تضم الطوائف الضعيفة    

 ١٥٠ طائفة منهم    ٢٠٠فمثالً اذا عندك    
طائفة تطورت بشكل طبيعي أما البقيـة    

 لم يتطوروا فيجب ان تضـم الــ         ٥٠
  ذلك في ويفيد خلية ١٥٠ خلية الى ٥٠



 

 ٢٠

                          – 
 

 
زيادة قوة الطوائف واالسـتفادة      . ٤

من النحل في جمع العسل باإلضافة إلى       
 .  تقليل كلفة النقل 

يجب وضع بعين االعتبـار ان       . ٥
 ٧-٥الطوائف التي بهـا نحـل بـين         

كيلوجرام نحل يمكن ان تجمع كمية من       
 كيلـوجرام فـي     ٢٠العسل ال تقل عن     

 . الموسم الواحد 

 اطار  ٢٠لهذا المطلوب طوائف بها        
 )  اطار٢٠( الحضنة إلى باإلضافةنحل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
استطعت ان تحصل على طوائـف      فإذا  

ما عليك  بهذه القوة وهي غير مستحيلة ف     
والتي من   جميع الظروف    تؤمن ان   اال

التهيئة المبكرة والضم عند بـدء      أهمها  
  .الموسم

يجب التنبه ان طائفة واحدة قوية       . ٥
 ٣أفضـل مـن     )  اطار نحـل   ٢٠(

)  اطارات نحـل   ٧(طوائف ضعيفة   
 طائفة يمكن جمـع     ٥٠لهذا فان نقل    

كمية اكبر من العسل وتقليل تكـاليف       
 .االخرى النقل وغيره من التكاليف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنتاج وفیر= نحال متمرس + ظروف جویة مناسبة +  مرعى جید + ملكة فتیة  +   طائفة قویة    



 

 ٢١

               – 
 





















































































 

 ٢٢

                          – 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٧ فبرايـر  ١ – ينـاير  ٢٩   انعقد في العاصمة التركية انقره خـالل الفتـرة مـن            
حضــور عشــر دول هــي الــيمن ،  المــؤتمر األول التحــاد النحــالين بالشــرق األوســط ب 

ــطين     ــان ، االردن ، عمــــان ، الكويــــت ، االردن ، فلســ ــوريا ، لبنــ الســــعودية ، ســ
وقد اشتمل المؤتمر على جانبين ) . تركيا ( باإلضافة إلى الدولة المضيفة       

 


عمـل مـن       احتوى البرنـامج العلمـي علـى جلسـات عمـل تـم خاللهـا تقـديم اوراق             

الدول المشاركة ، كما تم تنظـيم حلقـات نقـاش حـول واقـع النحـالين فـي دول              
خلص المؤتمر الى عدد من التوصيات تركزت  . الشرق االوسط وسبل النهوض بها      

حول تنسيق العمل والتعاون بين دول األعضـاء حـول كافـة المواضـيع المرتبطـة       
النحـــل وتبـــادل الخبـــراء بمهنـــة النحـــالين والتبـــادل التجـــاري وتســـويق منتجـــات  

والمختصين كما تـم تنظـيم عـدد مـن الزيـارات الميدانيـة الـى مختبـرات فحـص                  
 .العسل بوزارة الزراعة التركية وعدد من مصانع تعبئة العسل 

 


 : جلسات عمل على النحو االتي ٤عقدت الدول المشاركة 

 .مناقشة فكرة تاسيس اتحاد النحالين بالشرق األوسط : الجلسة األولى 
 .مناقشة مسودة النظام األساسي لالتحاد : الجلسة الثانية 
 .إقرار النظام األساسي لالتحاد : الجلسة الثالثة 
 .إنتخاب هيئات االتحاد : الجلسة الرابعة 

 


 بالشــرق األوســط أهدافــه فــي تبــادل      حــدد النظــام األساســي التحــاد النحــالين 

الخبرات العلمية والدورات التعليمية والمعارض والنـدوات مـن أجـل تطـوير تربيـة         
 .النحل في دول االتحاد 

 : وتمثلت مهام االتحاد في 
 .تبادل العلم والمعلومات ونقل التقنيات بين الدول األعضاء  . ١
دراسـات حــول  إعـداد مواصـفة قياسـية موحـده لمنتجـات النحـل وإجـراء         . ٢

 .تحسين سالالت النحل 
 .التعاون في مجال تشخيص ومكافحة أمراض النحل وتطوير تربيته  . ٣
 .اتخاذ الخطط والتدابير لمراقبة نوعية منتجات النحل  . ٤
ــين دول        . ٥ ــى تشــجيع التجــارة فــي مســتلزمات ومنتجــات النحــل ب العمــل عل

 .األعضاء عبر منتسبي االتحاد 
ة مراعـي النحـل فـي االتحـاد وتشـجيع      العمل على صيانة وحماية وتنميـ   . ٦

 .استخدام النحل في عمليات التلقيح 
ــات منتجــات       . ٧ ــدوات واالشــتراك فــي فعالي ــدورات والمعــارض والن عقــد ال

 .النحل وتسويقه 
 













 












 

 ٢٣

               – 
 

 : هيئات االحتاد 
 

 :انتخب المؤتمر هيئات االتحاد وهي 
 

    فمثـل الجمهوريـة اليمنيـة كـل مـن     ،ة مثل كل دولـة عضـوي   :الجمعية العمومية  .١
 . حسين عبداهللا الكثيري .  خنبش و ممحمد سعيد. د.أ

 

  :اإلداريةالهيئة  .٢
 : من سبعة أعضاء هم المكونة اإلدارية العمومية الهيئة الجمعيةانتخبت 
 تركيا  مصطفى صار اورلو      . ١
 السعودية  أحمد عبداهللا الغامدي . د. ٢
 اليمن  محمد سعيد خنبش . د.أ. ٣
 سوريا  محمد سعيد العطار . ٤
 الكويت  يق المشاري السيف توف. ٥
 عمان  يوسف بن أحمد مبارك . ٦
 فلسطين  طارق الحمادي . ٧

 

 :وانتخبت الهيئة اإلدارية مكتباً لها مكون من 
 رئيساً  مصطفى صار اورلو      . ١
 نائب للرئيس  محمد سعيد العطار . ٢
   عاماًسكرتيراً أحمد عبداهللا الغامدي . ٣
 أميناً للصندوق  يوسف بن أحمد مبارك . ٤

 

 : أعضاء هم ٥تم انتخاب لجنة الرقابة من  :  لجنة الرقابة .٣
 رئيساً ) لبنان ( حسين عواضه    -١
 .نائباً للرئيس ) اليمن ( حسين عبداهللا الكثيري  -٢
 عضواً ) تركيا ( تنار بايير    -٣
 عضواً ) الكويت (  السيف  نائل -٤
 عضواً ) سوريا  ( رجبحسن  -٥












 

 ٢٤

                          – 
 




 
 المــؤتمر ٢٠٠٧ أكتــوبر ٢٤-٢١ينعقــد فــي العاصــمة الليبيــة طــرابلس فــي الفتــرة مــن    

 .الدولي الخامس التحاد النحالين العرب 
 

 : محاور المؤتمر 
فــي تبــادل المعرفــة والخبــرات حــول وســائل مواجهــة المشــكالت التــي تعيــق تربيــة النحــل  . ١

 .الوطن العربي والمستجدات العلمية والتقنية لتطوير طرق التربية 
 .التعرف على أوضاع تربية النحل في األقطار العربية وتجربة كل بلد عربي . ٢
 .العمل على رفع شأن مهنة تربية النحل وتطويرها واالرتقاء بمستواها في الوطن العربي . ٣
مهتمين في تربية النحل بالـدول العربيـة وتنسـيق تبـادل     توثيق عرى األخوة والتعاون بين ال  . ٤

 .المعلومات والخبرات والبحوث فيما بينهم 
 

 :يشمل المؤتمر على 
 . جلسات علمية تلقى فيها أبحاث عن المواضع المختلفة لتربية النحل -
 .ينها حلقات نقاش حول واقع تربية النحل في البلدان العربية وسبل التعاون والتنسيق فيما ب-
 . ومستلزمات النحل أدوات معرض -
 
 

 للمزيد من المعلومات االتصال على
 حممود حممد مزيد. د.صاحل الفرجاني                                                                              أ/ أ

   األمني العام إلحتاد النحالني العرب                           رئيس االحتاد                                                          
 

  شارع اجليش– طنطا–املنسق العام مجعية مريب النحل بالغربية
  مجهورية مصر–أمام احلزب الوطين 

E-mail:a-madyhony@ yahoo.com 

Bees-Tanta@yahoo.com Mmazeed7@hotmail.com 
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