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مقدمة : 

جــدوى  وذات  الهامــة  الزراعيــة  المشــاريع  مــن  النحــل  تربيــة  تعتبــر 

بالتنــوع  الغاليــة  بالدنــا  تتميــز  اهلل  مــن  وبفضــل  عاليــة.  اقتصاديــة 

العســل  وانتــاج  النحــل  لتربيــة  المناخــي والطبوغرافــي ممــا يؤهــل 

طــوال العــام باالضافــة إلــى وجــود التنــوع النباتــي ويتبــع النحاليــن 

النحــل تربيــة  فــي  التاليــة  األســاليب  أحــد 

 المناحل المتنقلة ¡

- المناحل الثابتة ¡

أنواع الخاليا في المملكة :

الخلية البلدية )العيدان(:

  عبــارة عــن اســطوانة خشــبية مجوفــة مــن الداخــل بقطــر ٢٥ -٣٠ ســم 

تبعــا لســمك الجــذع ويطــول يتــروح ٥٠ - ١٢٠  ســم توضــع متراصــة فــوق 

بعضهــا ، وتغلــق مــن األمــام والخلــف بقــرص مــن الخشــب أو قطعــة 

مــن األســفنج مــع وجــود تقــب فــي الغطــاء االمامــي لســروح النحــل 

واحيانــا ثقــب مــن الخلــف مغطــى بســلك ناعــم كفتحــة للتهويــة ، 

واالقــراص الشــمعية داخــل الخليــة التــي يبنيهــا النحــل ثابتــة وتلتصــق 

بســقف االســطوانة مــن اعلــى ومــن الجانبيــن ، ويتــرك ممــرا اســفل 

القــرص وتحتــوى الخليــة علــى  ١٥ - ٢٥ قرصــا، وعنــد بــدء تعميــر هــذه 

الخاليــا بالنحــل ويثبــت فــي مقدمهــا قــرص شــمعي بواســطة فــرع 

شــجري علــى شــكل حــرف )Y( حتــى يبنــي النحــل ســائر االقــراص موازيــة 

لــه، وعنــد التســكين تحجــز الملكــة لمــدة يوميــن لكــي يســتقر النحــل 

بهــا . 

انشاء المناحل 
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الخلية الحديثة : 

النجســتروث  اكتشــف  ان  بعــد   ) المتحركــة  األقــراص  ذات  الخليــة   (
المســافة  عــام )1851م( ، وهــي مســافة دائمــا يتركهــا النحــل كممــر 
الخشــبية  الخليــة  بتصميــم  قــام  9مــم  حوالــي  تبلــغ  االقــراص  بيــن 
ــا الحديثــة ) خليــة النجســتروث ( لــدى  الحديثــة وانتشــر اســتخدام الخالي
الكثيــر مــن النحاليــن بــدال مــن الخاليــا البلديــة لمــا لهــا مــن مميــزات 

عديــدة 

تتكون الخلية الحديث من األجزاء التالية : 

حامــل الخليــة ، الطبليــة ، صنــدوق التربيــة ، صنــدوق العســل ، غطــاء 
داخلــي ، صنــدوق التهويــة ، غطــاء خارجــي ، بــاب خشــبي ، حاجــزان 

خشــبيان ، اإلطــارات. 

مــن  وتطلــى  األبيــض  الخشــب  أو  الســويدي  الخشــب  مــن  وتصنــع 
الرمــادي أو فضــي النهــا تعكــس  اللــون  زيتيــة ذات  الخــارج بدهانــات 
أشــعة الشــمس وال تمتــص الحــرارة ، وقــد طــرأت بعــض التعديــالت 
ــة  ــي درج ــديد ف ــاع الش ــم االرتف ــى يالئ ــا حت ــن الخالي ــوع م ــذا الن ــى ه عل
الحــرارة ، حيــث تــم تزويــد صناديــق الخليــة بجــدار اخــر مــع مــادة عازلــة 
الحــرارة بيــن الجدايــن وكذلــك تزويــد الغطــاء الخارجــي بمــادة عازلــة 
حتــى تحمــى النحــل مــن درجــات الحــرارة العاليــة فــي فصــل الصيــف 

وتحفــظ بدرجــة الحــرارة فــي فصــل الشــتاء .

ــراص  ــة ) ذات االق ــا الحديث ــتعمال الخالي ــزات اس ممي
ــة ( :  المتحرك

سهولة فحص الخاليا .. 1

البيض . 2 وضع  على  قدرتها  لمعرفة  الملكة  مشاهدة  سهولة 
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. والطفيليات  االمراض  من  وخلوها  اعضائها  وسالمة 

الضعيفة . 3 الخاليا  تقوية  على  للعمل  الخلية  قوة  مالحظة 

الطوائف  من  مأخوذة  شغاالت  حضنة  بها  اقراص  بإضافة 

. القوية 

معرفة حالة الطائفة الغذائية . . 4

التقليل من حضنة الذكور الغير مرغوب فيها . . 5

اعدام بيوت الملكات لمنع ومقاومة التطريد .. 6

موسم . 7 في  والعسل  للحضنة  فارغة  اقراض  اضافة  امكانية 

النشاط ورفع االقراص التي ال يغطيها النحل والصناديق الزائدة 

. الشتاء  فصل  في 

تقسيم الطوائف القوية لزيادة عدد طوائف المنحل .. 8

الطوائف . 9 على  وإدخالها  الجيدة  السالالت  من  ملكات  تربية 

محل  واحاللها  للبيع  المعدة  والنويات  التقسيم  من  الناتجة 

. الضعيفة  الملكات 

مثل . 10 الشوائب  من  وخلوة  ونظافته  العسل  محصول  زيادة 

النحل(.  وعذارى  )يرقات 

الشمعية . 11 االقراص  بناء  في  النحل  يبذله  الذي  المجهود  توفير 

االساس.  شمع  باستعمال  وذلك 

يفرز العسل من االقراص الشمعية بدون تتلف ويمكن حفظها . 12

بعد ذلك  إلعادة استعمالها عدة سنوات .

يمكن اكتشاف االمراض واآلفات ومقاومتها .. 13

سهولة تنظيف الخلية من زوائد الشمع والبروبوليس.. 14

شكل اقراص العسل داخل الخاليا البلدية
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أنواع المناحل:

يوجد عدة أنواع المناحل منها 

مناحل الهواة :

الخلفيــة  الحدائــق  فــي  النحاليــن  وصغــار  المبتدئيــن  ينشــئها  التــي 
للمنــازل وفــي االســتراحات أو علــي ســطوح المنــازل أو فــي المــزارع .

ويشــترط أن تكــون الطوائــف مــن ســالالت هادلــة غيــر ميالــة للســع 
والنباتــات  الحيــز  مــع  ويتناســب  قليــال  يكــون  عــادة  الطوائــف  وعــدد 

. بالمنطقــة  المنتشــرة  المزهــره 

مناحل تجارية :

 ويختلــف مكانهــا تبعــا للغــرض مــن انشــائها . فقــد تكــون عامــة او 
إنتــاج:-  فــي  تكــون متخصصــة 

العسل وشمع النحل  ¡

نحل  ¡ لساللة  منعزلة  مناطق  في  الملقحة  النقية  الملكات 
معينة 

طرود النحل  ¡

الغذاء الملكي  ¡

الشروط الواجب توفرها النشاء المناحل التجارية:

اوال : اختيار موقع المنحل : 

يجب أن يتميز  المنحل بالمميزات أو الشروط التالية :

النباتات . 1 تتوفر  حيث  والحقول  البساتين  من  قربيا  يكون  أن 
. العسل  لرحيق  المنتجة  المزهرة 

أن يكون قريبا من المواصالت حتى يسهل الوصول إليه لكنه . 2
منعزل عن الطريق العام حتى ال يؤذي المارة 

اكبر . 3 يجمع  حتى  االخرى  الكبيرة  المناحل  عن  بعيدا  يكون  أن 
 . العسل  من  محصول 



7

أن يكون بعيدا عن الحظائر ذات الروائح الكريهة .. 4

واالهتزازات . 5 للغرق  المعرضة  االراضي  عن  بعيدا  يكون  أن 
. الحريق  او  االرضية 

أن يكون محميا من اآلفات والحيوانات الضارة . 6

ثانيا :- ساللة النحل :

يفضــل شــراء النحــل مــن الســاللة البلديــة ) المحليــة ( أو مــن احــدى 
أو  القوقــازي  او  االيطالــي  أو  الكرنيولــي  مثــل  القياســية  الســالالت 
أثنــاء  القــرص  علــى  وثابتــة  هادئــة  ســالالت  فهــي  االول.  هجينهــا 
الفحــص وجماعــة للعســل وغيــر ميالــة للتطريــد وذات ملــكات بياضــة 
كمــا تتميــز ســاللة النحــل البلــدي بســرعة التأقلــم مــع الظــروف الجويــة 
بالمنطقــة ومقاومــة لبعــض االمــراض كمــا يمكــن عمــل تهجيــن بيــن 
ســاللة النحــل القياســي والنحــل البلــدي للحصــول علــى ســاللة نحــل 

مناســبة متأقلمــة وجماعــة العســل

ثالثا:- عدد الطوائف بالمنحل : 

   ٢٠  -  ١٠ الخاليــا  مــن  قليــل  بعــدد  المبتــدى  النحــال  يبــدأ  أن  يفضــل 
طائفــة ( ، ثــم يزيــد العــدد تدريجيــا بالتقســيم مــع اكتســاب الخبــرة ، 
ويمكــن للنحــال المتمــرن أو اصحــاب المشــاريع أن يبــدأ بعــدد 50 خليــة 
وعنــد زيــادة العــدد عــن 100 خليــة بالموقــع تنقــل الزيــادة إلــى مــكان آخــر 
ال يقــل بعــده عــن الأول عــن ٢ - ٣ كيلــو متــرات حتــى ال يتأثــر انتاجهــا 
ــل  ــدة عوام ــى ع ــف عل ــل يتوق ــي النح ــف ف ــدد الطوائ ــل وع ــن العس م
مــن أهمهــا مــدى توفــر مصــادر الغــداء ونوعهــا ومســاحتها وعلــى عــدد  

المناحــل والطوائــف المجــاورة والموجــودة فــي المنطقــة. 

رابعا : شراء الخاليا واالدوات :

ــة  ــارات واألدوات الالزم ــبية واالط ــا الخش ــترى الخالي ــال ان يش ــى النح عل
القفــاز   ، القنــاع   ، المدخــن   ( الطوائــف  فحــص  ادوات  مثــل  للمنحــل 
والملــكات  تربيــة  وادوات  والغذايــات   ) الفرشــاة   ، ،العتلــة  االفــارول   ،
وأجهــزة فــرز العســل مــن مصــادر موثــوق بهــا وأن تخــزن هــذه األدوات 

واألجهــزة فــي مخــزن يبنــى بعيــداً عــن المنحــل . 

خامسا : إعداد مكان المنحل المستديم : 

يتم اختيار مكان المنحل عن الطريق العام بحوالي 30 مترا . . 7

من . 8 وتنظف   ، النحال  عمل  لتسهيل  المنحل  أرض  تسوى 
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كالنمل  مأوى  الضارة  الحشرات  تتخذها  التي  الحشائش 
 . والدبابير 

يتراوح . 9 بحيث  ومساطب  أحواض  إلى  المنحل  أرض  تقسم 
حوالي  الحوض  وعرض  متر   ١٫٥  -  ١ حوالي  المسطبة  عرض 
النبتات الحولية المزهرة  ١٫٥ متر على أن تزرع االحواض ببعض 
على  النحل  تشجع  حتى  وغيرها  والجرجير  الشمس  كدوار 
عالوة   ، العذاء  ببعض  الطوائف  وتمد  مبكرا  والنشاط  السروح 

. للمنحل  الجمالي  المنظر  إعطاء  على 

لحماية الطوائف من الرياح الباردة في فصل الشتاء تزرع بعض . 10
مصدات الرياح من األشجار خاصة من الناحية الشمالية والغربية 
وقد تكون مصدات الرياح من الواح الخشب ، ومن االفضل زراعة 
بعض النبتات كسياج حول المنحل كنباتات البداليا ذات االزهار 
البيضاء العطرية ، ويجب ان تظلل الخاليا صيفا في المناطق 
او  متسلقة  نباتات  عليها  تنمو  تكاعيب  تحت  بوصعها  الحارة 
مظالت بإرتفاع مناسب وقد تزود ارض المنحل برذاذ مائي في 

االماكن شديدة الحرارة 

وعلى . 11 منتظمة  صفوف  في  المساطب  على  الخاليا  ترص 
وبعضها  الخاليا  بين  المسافة  تكون  بحيث  متساوية  أبعاد 
حوالي متر تقريبًا ، وقد توضع الخاليا على حوامل مستقلة ، أو 
يستعمل حامل مشترك لعدد من الخاليا ، ويجب أن يكون باب 

منحل متنقل مكون من خاليا بلدية
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في  النحل  يبكر  حتى  الشرقي  الجنوب  أو  الشرق  تجاه  الخلية 

. الشمالية  الرياح  من  محمية  وتكون  السروح 

يجهز مكان المنحل حجرة لفرز العسل ومخزن لألدوات وحوض . 12

به ماء نظيف ومتجدد . وعادة تطلى الخاليا بلون مميز للنحل 

الحرارة قد  البالد شديدة  الرمادي وفي  أو  أو األخضر  مثل االصفر 

يفضل استعمال اللون األبيض العاكس للحرارة وفي المناحل 

الثابتة يفضل عمل مظلة بمواصفات معينة.

سادسا : شراء النحل :-. 13
ويقــوم   ، النحــل  طــرود  أعــداد  مــن  مايلزمــه  يحــدد  أن  المربــي  علــى 

باإلتصــال يأخــذ المناحــل الموثــوق بهــا والمنتجــة للملــكات أو الطــرود 

البيــض  موســم  قبــل  الربيــع  أوائــل  فــي  ذلــك  يكــون  أن  ويفضــل   ،

قوتهــا  الطــرود  تســتكمل  حتــى  شــهور   ٣  -  ٢ بحوالــي  الرئيســي 

فيجمــع  الشــغاالت  مــن  أكبــر  بعــدد  الرحيــق  فيــض  موســم  ويدخــل 

بــإذن اهلل . مــن العســل  محصــوال وفيــراً 

ويمكن شراء النحل بإحدى الصور اآلتية : 

أ : نواة النحل في صندوق السفر :  
يشــترط فــي نــواة ) طــرد ( النحــل فــي صنــدوق ســفر ان يتكــون مــن 

اقــراص  ، منهــا ثالثــة  الجانبيــن  بالنحــل مــن  اقــرص مغطــاة  خمســة 

حضنــة ) فــي منتصــف الطــرد ( وقرصيــن عســل وحبــوب لقــاح ) علــى 

الجانبيــن ( ويــزود الطــرد بملكــة مــن ســاللة ممتــازة صغيــرة الســن 

ملقحــة وتعبــأ النــواة داخــل صنــدوق الســفر ، وعنــد إســكان طــرد النحــل 

بالمنحــل يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة :- 

عليها . 1 وترص  الخاليا  حوامل  توضع  وأن  المنحل  تجهيز  يتم  أن 

. القواعد 

وضعها . 2 يتم  الطرود  وصول  عند 

مسامير  وتفكلك  الخاليا  قواعد  على 

. كشفها  بدون  األغطية 

إذا كان النحل مشتري من مكان بعيد . 3

حتى  الغروب  عند  إال  الباب  يفتح  ال 

اليوم  صباح  في  تدريجيا  النحل  يخرج 

التالي ، أما إذا كان النحل منقوال من 

يسد  كم   7،5 من  أقل  قريب  مكان 

أيام    ٣  -  ٢ لمدة  بالحشائش  مدخله 

ويتعود  القديم  مكانه  ينسى  حتى 

الجديد  المكان  على  تدريجيا 

برفع . 4 الخاليا  إلى  النحل  نقل  يتم 

قواعد  فوق  من  السفر  صناديق 

قواعدها  فوق  الخاليا  وتوضع  الخاليا 

السفر  صندوق  من  األقراص  ويخرج 
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ينقل  ثم  الطرد  يفحص  حيث   ، الدائمة  الخلية  في  وتوضع 
المستديمة  الخلية  داخل  الملكة  على  يحتوي  الذي  القرص 
في  الحضنة  أقراص  تكون  بحيث  االقراص  باقي  تنقل  ثم  أوال 
ثم  الجانبين  على  اللقاح  وحبوب  العسل  وأقراص  المنتصف 
يقلب الصندوق فوق الخلية ويهز حتى يسقط النحل المتبقي 
بالصندوق في الخلية الدائمة و يغطي الخلية بوضع الغطاء 

 . الخارجي 

ب : طرد النحل المرزوم :

طــرد النحــل المــرزوم عبــارة عــن شــغاالت بــدون حضنــة وزنهــا حوالــي 
المــرزوم  النحــل  صنــدوق  فــي  تعبئتهــا  يتــم  تقريبــا  1-1،5كجــم  مــن 
أمــراض  انتشــار  لتقليــل  كوســيلة  المــرزوم  النحــل  طــرد  يســتخدم   ،
النحــل خصوصــا أمــراض الحضنــة، وتتبــع هــذه الطريقــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ، ويتــم تســكين طــرد النحــل المــرزوم بالمنحــل 

بالطريقــة التاليــة :-

مكانها . 5 في  الخاليا  توضع  ثم  سبق  كما  المنحل  ارض  تجهيز 
بها  مثبت  إطارات   ٥ يوضع  ثم   ، المصاطب  على  المستديم 

. صندوق  كل  داخل  شمعية  أساسات 

الجوانب . 6 ترش  ثة  الخلية  فوق  المرزوم  النحل  قفص  يوضع 
السلكية لألقفاص بماء أو بمحلول سكري مخفف حتى يهدأ 
قفص  يرفع  ثم  الغذاية  وتنزع  القفص  غطاء  ينزع  ثم  النحل 
ثم  الخلية  داخل  األقراص  منتصف  في  ويوضع  الملكة  إرسال 
النحل  هز  ويتم  األقراص  فوق  المرزوم  النحل  صندوق  يقلب 

. الخلية  داخل  وتفريغه 

مع . 7 يومين  وتترك  عليها  الخاليا  أغطية  بوضع  الخلية  تقفل 
مراعاة تغذيتها ثم يفرج عن الملكة وتفحص الخلية  بعد 5-7 

الملكة  وجود  على  لالطمئنان  أيام 

ج: شراء طوائف كاملة في خاليا : 

هــذه  ثمــن  ويتوقــف  خالياهــا  فــي  كاملــة  طوائــف  شــراء  يمكــن 
الطوائــف مــع الخاليــا علــى حالــة الخاليــا وســاللة النحــل وقــوة الطائفــة 
، وقــد تكــون الطوائــف قويــة فيمكنهــا أن تبــدأ فــي جمــع محصــول 

كبيــر مــن العســل بمجــرد التزهيــر .

د: طرد نحل مطرد :

يقــوم كثيــر مــن النحاليــن بحمــع طــرود النحــل مــن علــى األشــجار فــي 
مواســم التطريــد ويقومــون بتســكينها فــي خاليــا مجهــزة فارغــة أو بهــا 
عســل وحبــوب لقــاح أو إطــارات مثبــت بهــا أساســات شــمعية علــى أن 
يراعــى بالتغذيــة ويفحــص لالطمئنــان علــى الملكــة وتلقيحهــا مــع 
مالحظــة معالجــة هــذه الطــرود بعــد تســكينها للوقايــة ومــن مكافحــة 
األمــراض واآلفــات التــي قــد تكــون بالطــرود وحتــى ال يكــون مصــدر 

للعــدوى .
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إعداد . م. حسن محمد بالحارث
شعبة المشاتل والمناحل

إدارة االرشاد الزراعي

متابعة وتنسيق :
إدارة االرشاد الزراعي

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي
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نشرة ا�رشاد الزراعي رقم ( ٣٨٠) لعام 1436 هـ - 2015 م

عزيزي النحال
أو  للزراعة  فرع  أقرب  في  منحلك  تسجيل  في  بادر 
اإلدارة العامة لشؤون الزراعة التابعة لمنطقتك حتى 
الذي  النحل  تربية  نظام  مواد  من  اإلستفادة  يمكنك 
الحصول  بأمر سامي كريم كما يمكنك  صدر مؤخرا 
والخاليا  الحديثة  للخاليا  النحل  قروض  منح  على 
وفقا  والمتنقلة  الثابتة  وللمناحل   ) العيدان   ( البلدى 

: التالية  للشروط 

أوال: الشــروط الواجــب توفرهــا إلقــراض مشــاريع 
النحــل الثابتة 

مستند . 1 بموجب  مملوكة  األرض  تكون  أن 
المزارع  من  قريبا  تقع   ، الصندوق  لدى  مقبول 
األشجار  فيها  تكثر  التي  المناطق  أو  المستغلة 

. للمياه  مصدر  توفر  مع   ،

دراسة . 2 تقديم  مع  الترخيص  إجراءات  إستكمال 
جدوى فنية وإقتصادية للمشروع وموافقة إدارة 

عليها. الزراعي  االرشاد 

يتم بعد ذلك إصدار الترخيص إلقامه المشروع. 3

الترخيص . 4 صورة  مع  الدراسة  من  نسخة  إرسال 
المشروع لتمويل  الزراعية  التنمية  صندوق  إلى 

يتم اقراض الخاليا الحديثة ) النجستروث( فقط .. 5

ثانيا: شروط اقراض المناحل المتنقلة :
اليشترط توفر أرض لمنح القرض عليها. . 1

عن . 2 الخاليا  عدد  اليزيد  الحديثة  للخاليا  بالنسبة 
وتقدر  االخرى  والمستلزمات  بطرودها  خليه   100

التكلفه. بمعدل  ماورد  حسب  القيمة 

بالنسبة للخاليا البلدية اليزيد عدد الخاليا عن 500 . 3
خليه بطرودها والمستلزمات االخرى.

في . 4 عمله  تثبت  الزراعة  وزارة  من  مشهد  تقديم 
النحاله. مجال 


