
 
 
 

                 اِرسأّْىرج اخاتح                       اتـ: وقايــة النبقسـم 

)برنامج وقاية الفرقة:  الرابعــة ..   النحل وديدان الحرير تربية

 النبات(

 1025َ/ 1024ٌٍؼاَ اٌداِؼي  َ.( 1025 ىٔيى) دوس ي ثأياٌاٌذساسي  اٌفصً

 
 .درجة( 54)                                                                     : السؤال األولاجابة 

 ما ىي أنواع نحل العسل وما ىي أىم سالالت النحل الغربي المربأة مع ذكر مميزات كل ساللة ؟ -5
 أٔىاع ٔسً اٌؼسً اٌؼاٌّيح

عمد  حالبيددا  اثندان منيدا بعديش Apisمدن النحدل بببدع الجدنس  Speciesيوجدد يدي العدالم أربعدة أندواع 
 البرية يي جنوبي شرق آسيا كالماليو واليند وسيالن وبورما وبايالند وىي:

أمددا النوعددان ان ددران ييمددا المددذان  Apis floraeالنحددل اليددغير: -Apis dorsata 2النحل الكبير: -5
 Apisواسددمو العممددي   Western Honeybeesأمكددن بربيبيمددا يددي  اليددا يددناعية وب ايددة النددوع الغربددي

mellifeca  أي النحل اليانع لمعسل أو يسميApis mellifera  وبعني النحل الحامل لمعسل والبسمية األ يرة
 ىي األكثر شيوعا واسب داما. والنوع اليندي يربي باليند بالمناطق الحارة.

 إٌسً اٌّصشي -2

مو سداللة النحدل يعببر من سدالالت النحدل األيدور وأيدغر نحدل يدي السدالالت الاياسدية المسبأنسدة وأيد
الورعوني الذي رباه الاد ماء الميريين منذ آالف السنين وال زال يرب  يي ال اليدا الطينيدة األنبوبدة البدي بو دع 

عدين يدي البويدة  23-22يوق بع يا بشكل ىرمي، ببن  بدا ميا أقرايا مسبديرة عيونيدا السداسدية يدغيرة )
 المربعة(.

ة ببربيبيددا يدي ال اليدا ال شددبية البدي بيددا أساسدات شددمعية وقدد ظيدرت بحسددن يدي يددوابيا الموريولوجيد
 وغددىا الشمعية. ايزادت أوزانيا وأطواليا، وأطوال  رطوميا وأجنحبيا وأرجميا وقرون اسبشعارى

الشغاالت حماابيا البطنية األولد  لونيدا أيدور قدابم ولكدل منيدا حايدة  ميودة بنيدة المدون وبداقي الحمادات 
  الحماددات البطنيدة بأشددرطة مدن الشددعر األبديض والشددعر الموجدود عمدد  اليددر لونددو ذات لدون بندي المددع، وبغطد

أبدديض رمددادي. الددذكور بيددا الحماددة البطنيددة األولدد  يددوراء بربااليددة بأشددرطة قابمددة يددي طرييددا األمددامي وال موددي 
 يدمة مدن  وينبشر عمييا كثير من الشعر األبيض، أما باقي الحماات يمونيا قابم بحدواف يدوراء ومدؤ ر الدبطن

الشددعر الطويددل، بغطددي الحماددات الثالثيددة األ يددرة، أمددا اليدددر ييغطيددو شددعر أبدديض رمددادي كثيددف. الممكددة طويمددة 
 نحيوة نسبيا بطنيا ذات لون بني برونزي محمر والحاية ال موية لكل حماة أغمق لونا.

وحبدو  الماداح، وال يميدل لجمدع  مزاياه: الشغاالت نشيطة يي عمل الرحاالت اليومية لزيارة األزىار لجمدع الرحيدق
 البروبوليس، ولو غريزة الدياع المسبميت عن  ميبو وىو قميل البعرض لمبوىان )د ول  اليا غير  الياه(.



عيوبو: برجع عيدو  النحدل الميدري إلد  بربيدة آالف السدنين يدي دا دل  اليدا طينيدة محددودة الحيدز وال يكشدف 
لشدغاالت شرسدة ميالدة لمددياع عدن  ميبيدا. وجميدع أيرادىدا يدغيرة وذلدك عميو يييا إال السب راج العسل ولذلك يا

ليغر العيون السداسدية البدي بربدي يييدا، ولدذلك بكدون الشدغاالت يدغيرة الدبطن وجميدع أع داء الجسدم األ در  
 .)مثل ال رطوم واألجنحة واألرجل ( كذلك بكون يغيرة ولذا يإنيا ال بجمع إال الاميل من الرحيق وحبو  المااح

يدرع ( يدال يندبال إال  582الممكات يغيرة أي ا وعدد يروع المبيض قميمدة )مبوسدط عدددىا يدي المبديض 
ألدف شدغالة، عندد بربيبيدا يدي  اليدا 32ألدف إلد   22الاميل من الح نة ومبوسط إنباجيا طول العام يبراوح مدن

 542-522مكات ) قد بيل إلي مزودة بأساسات شمعية، وبميل الطوائف إلي البطريد يببني كثيرا من بيوت الم
 بيبا يي الارص الواحد(.

بكثر بربية الذكور البي بسبيمك كميات كبيرة من العسل، بظير بو األميات الوا عة )األميات الكاذبدة(، 
ويي البالد األوربية ظير أنو ال يبجمع يي ييل الشباء لممحايظة عمي درجة الحرارة الالزمة لحيداة الطائودة عندد 

 برد.اشبداد ال
وبالرغم مما سدبق يدان ذكدوره ىدي البدي بادوم ببماديا الممكدات الكرينيدولي وغيرىدا يدي المناحدل الميدرية 
 ولذلك البد من العناية ببربية ىذه الساللة وبحسينيا لريع كواءبيا اإلنباجية ونامة إلي ال اليا ال شبية الحديثة.

 إٌسً اٌىشيٕيىٌي -1

بيوغسدالييا ويوجدد يدي كدل  Carniolaنس  إلدي مااطعدة كرنيدوال يعببر من مجموعة النحل السنجابي ي
من يوغسالييا والمجر ورومانيا وبمغاريا ومعظم أنحاء النمسا، وشغاالبو كبيرة سوداء مع وجدود أشدرطة عر دية 
أقددل سددمرة مغطدداه بشددعر أبدديض يميددل إلدد  الرمددادي النبددي، وىددو أىدددأ سددالالت النحددل، ثابددت عمددي األقددراص عنددد 

ميال لمسرقة، وال يميل إلي جمع البروبوليس، وال يد ل  اليا غير  اليداه ويغطدي أقرايدو العسدمية  الوحص غير
 بشمع نايع البياض يبكون جميمة المنظر بيما إلنباج الاطاعات العسمية.

ممكابو بنية سمراء، نشيطة، بيا و، ومع أن طوائوو بو دي ييدل الشدباء بأعدداد يدغيرة مدن الشدغاالت 
يإنيدا ببدددأ نشداطيا يددي الربيدع المبكددر بمجدرد ظيددور حبدو  المادداح، وبنمدو بسددرعة يائادة مادامددت  وببحمدل البددرد

حبددو  المادداح مبددويرة ومددع أن إنبدداج البدديض أقددل مددن الطميدداني، إال أن إنباجيددا مددن الح ددنة يبناسدد  مددع مددوارد 
الجواف وال ببعرض لمجوع  حبو  المااح والرحيق ولذلك ييو نحل اقبيادي ال يسبيمك كثيرا من العسل يي يبرات

 تومن مزايا ىذه الساللة كذلك أن أمراض الح نة لدم بظيدر ببابدا يدي مواطنيدا األيدمي بددون اب داذ أيدة إجدراءا
ونظرا ألن ىذه الساللة نشأت يي المناطق األوربية البي يبأثر جوىا ببحركات قويدة مدن اليدواء الاداري  يحيحة.

وربيع قيير يبموه ييف حار ياد بميزت بالحيوية وسدرعة البجدار  مدع  الذي يؤد  إل  شباء طويل قارس البرد
أي بغيير يي الظروف البيئة ولذلك ياد نالت شيرة كبيرة بين النحالين يي وسط أوربا، حيث يكون البزىيدر مبكدر 

 غالبا بعد شباء طويل قارس البرد، وىي بمي الساللة االيطالية يي انبشارىا يي العالم.
ويي مير يعببر  شدة الميل لمبطريد ) بدرجة أقل من النحل الميري ( نظرا لسرعة نمو طوائويا. أىم عيوبو ىي

مدن أىددم السدالالت البددي نجدا بربيبيددا والبدي أد مبيددا وزارة الزراعدة الميددرية لبحسدين إنبدداج السدالالت الميددرية 



مادديا الممكددات الكرينيددولي % كرينيددولي ( نبيجددة ب42% ميددري 42وكددذلك ال نبدداج اليجددين األول الكرينيددولي )
بددذكور النحددل الميددري. ويددي ميددر يربددي يددي المندداطق المنعزلددة ال نبدداج السدداللة النايددة )مثددل منطاددة المنزلددة 

 دقيمية، وحديثا شمال سيناء، ومنطاة النوبارية، والوادي الجديد (.
 إٌسً االيطاٌي - 3

 Liguriaي ايطاليا وينس  إلي منطاة يعببر من مجموعة النحل األيور وموطنو األيمي جبال األل  ي
حيث يكثر يييا وىو أكثر السالالت انبشارا يي العالم  اية يي أمريكا، ويييا يغطي اليدر بشعر أيور  ويف، 
ويي الشغاالت بكون الحماات البطنية الثالث األولد  يدوراء، يحدد كدل منيدا مدن ال مدف شدريط أسدود عميدو شدعر 

حماددات يددوراء )الطميدداني الددذىبي (، ولمددذكر حمابددان يددوراء بمادمددة  4ع دديا أبدديض ونيايددة الددبطن سددوداء، ولب
البطن، وممكابو يوراء ذىبية سيمة البمييز عن الشغاالت عند الوحص، وىي  يبة نشيطة يي إنباج الح نة، 
 وأكثدر قابميدة لخد ددال والابدول عددن ممكدات السددالالت األ در ، الشددغاالت شرسدة وغيددر ىادئدة عمددي األقدراص عنددد
الوحص عامة، وقمية الميل لمبطريد، وال ببني إال الاميل من بيوت الممكات، وندادرا مدا بندبال أميدات كاذبدة، وأكثدر 

 مااومة لديدان الشمع، ومرض بعون الح نة األوربي عن بعض السالالت السنجابية أو السوداء.
شدديدة الميدل  ااىدا وشدغاالبيومن عيوبيا أن حاسة البوجيو يييا  عيوة يكثيرا ما بد ل  اليا غيدر  الي

لمسرقة بين الطوائف يبسب   سائر كبيرة إذا لم بحكم الرقابة، طوائوو بطيئة النمدو يدي ييدول الجوداف )البدي ال 
يبوير يييا الرحيق وحبو  المااح(، كما أن طوائوو غير اقبيادية يي اسبيالك العسل وحبو  المااح إذا ال بامدل 

د بناقص موارد الرحيدق وحبدو  الماداح، وذلدك مدادام الجدو مناسد  والغدذاء مبدوير بربية الح نة بدرجة كايية عن
بال مية ولو لم ببوير ميادر الرحيق، وىذا يعرض جميع أيرادىا لمموت من الجوع بسدب  كثدرة نسدميا يدي يبدرات 

إذا كدان  الجواف إذا لدم بسدعف بالبغذيدة اليدناعية، وبيدوة عامدة بندبال ىدذه السداللة محيدوال كبيدرا مدن العسدل
ميدر الرحيق مبوير بكمية كبيرة. ونظرا لببكيرىا يي بربية الح نة يإنيا بوشدل كدذلك إذا كدان الشدباء طدويال أو 
كان الجو يي الربيع مبامبا ممدا يعدرض الح دنة الكثيدرة لممدوت يدي يبدرات البدرودة ييسدب  إ دعاييا أو ىالكيدا،  

ام يدي إد دال ىدذه السداللة يدي المنداطق البدي بادع شدمال عد 522ولذلك لم بنجا المحاوالت البي اسبمرت لمددة 
 جبال األل .

 "باإل اية لسالالت النحل الساباة يوجد سالالت أ ر  وىي:
 النحل الاوقازي:

موطنددو بددالد الاوقدداز جنددو  االبحدداد السددوييبي وال يمكددن بمييددزه عددن النحددل الكرينيددولي بسدديولة، بجمددع 
 ر ميال لمبطريد.بكمية كبيرة، وغي سالبروبوليشغاالبو 

 هديٓ أوي اٌسالالخ إٌميح اٌمياسيح

لالسبوادة من ظداىرة قدوة اليجدين ، يربدي بالمنا دل ىجدين أول السدالالت النايدة مدع السداللة المحميدة ال 
إنباج الجبل األول من الشغاالت الدذي يحمدل قدوة اليجدين وذلدك كمدا ىدو الحدال يدي ميدر حيدث يبدري الكرنيدولي 

زلة )محطات بربية الساللة الناية( ومن محطات البربية بمدك بشدبر  الممكدات النايدة وبربدي الناي يي مناطق منع



بأعداد بسيطة ومنيدا بربد  ممكدات وببدرك لكدي بمادا طبيعيدا بالدذكور المحميدة )الدذكور الميدرية( ليندبال اليجدين 
يرب  اليجين الثاني ألنو % كرينيولي(  وىكذا بالنسبة لباية السالالت، وال 42% ميري  42األول الكرنيولي )

أقل يدي المحيدول وببددىور يدوابو نبيجدة لحددوث االنعدزاالت الوراثيدة وظيدور اليدوات الرديئدة، لدذلك يجد  أن 
 بكون كل طوائف المنحل اإلنباجية ىجين أول.

 عرف طائوة نحل العسل ثم بكمم عن أعمال ووظائف شغاالت النحل الحا ن والسارح؟ -2
 أعمال الشغاالت

الشغاالت العمل فيما بينها حسب أعمارها ونمو أعضائها المختلفة وحاجة الطائفة وقد وجد أن أعمار تقسم 
الشغغغاالت تختلغغي ا يغغرا بغغاختوي المجهغغود الغغاي تبالغغذ فغغص العمغغل ي ماا يقلغغر عمرهغغا فغغص موسغغم النشغغاط   موسغغم 

م الراغود فغص الشغتاخ وخالغة الفيض ( ملى بضعة أسابيع يبينما يطغول عمرهغا حتغى يلغل ملغص سغتة شغهور فغص موسغ
 ماا أعتنص بتغاية الطوائي وتدفئتها.

أواًل: أعمغغال الشغغغاالت داخغغل الخليغغة وتغغتلخف فغغص :  تدفئغغة الحضغغنة ي تغايغغة اليرقغغات الابيغغرة واليرقغغات اللغغغيرة ي 
ومط األساسات  والعناية بالملاة ي معرفة ماان الخلية ي استوم الرحيق وتعبئة حبوب اللقاحي بناخ األقراف الشمعية

الشغغمعية ي حراسغغة المغغدخل وتنظيغغي الخليغغة ي وي هلهغغا ألداخ هغغاا العمغغل امتواهغغا مجموعغغة مغغن الغغغدد المفغغر   لغغبعض 
     المواد تمانها من أداخ هاا العمل م ل غدة الغااخ الملاص وغدة الرائحة والغدد الشمعية واالك الغدد اللعابية.

ملص  ةفص الحقول : جمع الرحيق وحبوب اللقاح والماخ والبروبوليس باإلضاف  انيا: أعمال الشغاالت خارج الخلية
مرشاد بقية الشغاالت ملص أماان ها  الملادر. وتقوم الشغالة بأداخ ها  األعمال نظرا الختوي تراايب جسمها 

اح على ال وج عن بقية األنواع األخرى من الحشرات سواخ الخارجية منا أو الداخلية م ل وجود سلة حبوب اللق
 الخلفص من األرجل واالك التراايب الخالة بالجها  الهضمص.

 درجة(. 54:                                                                      )الثانيالسؤال اجابة 
 االزرياخاخ ذىٍُ ػٓ‟. ِصش  فيذؼرثش اٌرغزيح اٌّرىاصٔح ٌٕسً اٌؼسً ِٓ اهُ ػىاًِ ٔداذ ذشتيح إٌسً ”  -2

 ِسافظح اٌمٍيىتيح ؟ فياٌغزائيح ٌٕسً اٌؼسً ثُ أورة تشٔاِح ذغزيح ِرىاًِ ٌٕسً اٌؼسً 

 

 ِٓ اٌّىاد اٌغزائيح اٌري ذٍضَ اٌطائفح هي :
الكربوىيدددرات:  ب بمددف االحبياجددات الغذائيددة لميرقددة عددن الحشددرة الكاممددة يددي النحددل وحبدد  يحدددث اال ددبالف  -5

ا حس  العمر كما سبق بو يحو. وبسبطيع الحشرة الكاممة أن بعيش مدة طويمة عم  النوعي بين اليرقات وأي 
الكربوىيدددرات ياددط )الرحيددق ، السددكر ، العسددل(، بينمددا اليرقددات بحبدداج إلددي البددروبين بيددوة أساسددية لكددي بنمددو 

 . وبسدبيمك وبكون أع ائيا ، والحشرة الكاممة ال بسبطيع الحيدول النحدل اسدببدال الكربوىيددرات بميدادر أ در 
ممجم/سدداعة عمدد   2.6م بددن وض إلددي 53ممجم/سدداعة عمدد  درجددة حددرارة 5.5الشددغالة الواحدددة مددن السددكريات 

 م.34ممجم/ساعة عم  درجة  5.3م ، وبربوع إلي 24درجة 
بعببر حبو  المااح ىي الميدر الرئيسي لمبروبين يدي ال ميدة وىدو أسداس  : و Proteins  البروبينات: -2

عدادة بركيد  األنسدجة البالودة يدي النحدل الكبيدر ، باإل داية إلدي الوظدائف الحيويدة األ در  وكمدا لنمو اليرقدات و  ا 



م والنحدالون يعريددون 5722سدبق الادول ال يسدبطيع النحدل الحيدول عمد  الطاقدة مدن حبدو  الماداح ومندذ سدنة 
الح دنة عندد بوقدف ورود  الايمة الغذائية العظيمة لحبو  المااح بالنسبة لمطائودة ، وببوقدف الطائودة عدن بربيدة

 حبو  المااح بكميات كبيرة، والحبو  باوم بوظيوبين دا ل الطائوة ىما :
غذاء لمنحل اليغير السن: بعد  روج النحل من العذار  ببغذي عم   بز النحدل المكدون مدن حبدو  الماداح  -5

ه المددواد) الحبددو  (  ددرورية   العسددل وذلددك كميدددر لمبددروبين والويبامينددات واألمددالح المعدنيددة والدددىون ، وىددذ
ومناسبة لنمو غدد الغذاء الممكدي يدي الشدغاالت اليدغيرة السدن والبدي بودرز الغدذاء الممكدي ) لدبن النحدل( والدذي 

ويسددب دم يددي بغذيددة اليرقددات اليددغيرة حديثددة الواددس  وبغذيددة الممكددات  ييكددون عاليددا يددي المحبددو  البددر وبيندد
 والممكات الوا عة.

كبيرة: بغذي اليرقات الكبيرة السن لمشغاالت والذكور بعد الثالثة أيام األولي من البغذية عمد  غذاء لميرقات ال -2
الغذاء الممكي بغذي عم   بز النحدل حبد  بسدبكمل نموىدا اليرقدي. وبسدبيمك حبدو  الماداح بواسدطة الشدغاالت ، 

يوم ويبمغ ما  7-4ي ذلك لمدةحيث ببدأ يي البغذية عمييا بعد ساعبين من ال روج من طور العذراء وبسبمر عم
مجم حبو  لااح طوال حيابيا ، وببراوح نسبة البروبين دا ل جسم 532-522بسبيمكو الشغالة الواحدة ما بين 

كجدم حبدو  لاداح  42-22% والطائودة الاويدة بجمدع 32% بينما يي الدذكر بدن وض إلدي 62إلي  52الشغالة 
 يي السنة.

اجيا نحل يحيل عمييا من حبو  المااح، وب زن الدىون دا ل جسم الدىون البي يحب   Fatsالدىون : -2
يي يبرات الجواف ويدي الشدباء الدذي ال بسدبطيع الشدغاالت أن ب درج ييدو جسدم  ايدة يدي  االنحمة ال اسب دامي

 المناطق الشمالية الباردة، وي زن الدىن يي األجسام الدىنية.
حباج النحدل مثدل غيدره مدن الكائندات إلدي الويباميندات واألمدالح ي   الويبامينات واألمالح المعدنية، والماء: -3

المعدنية يي غذائو ، بعببر حبو  المااح ميدرا رئيسيا لمويباميندات الذائبدة يدي المداء بيدوة  ايدة وبدذلك يدإن 
 الويبامينات بعببر  رورية مثل حبو  المااح لبربية الح نة.

عيدا يدرادي ، ولكدن يحيدل عمييدا مدن المداء الدذي يجمعدو أو وال يحيل نحدل العسدل عمد  األمدالح المعدنيدة بجم
الرحيق أو الحبو  ) حبو  المااح ( أو الندوة العسمية ، ومدن البحميدل الكيمداوي لحبدو  الماداح ، ويرقدات النحدل 

من أكثر العناير وجودا يدي  معنير معدني. ويعببر الوسوور والبوباسيو  26وجد أنيما يحبويان عم  أكثر من 
 ، واليوديوم ، والحديد. ويحيل نحل العسل عم  الماء من الرحيق. ملنحل ، يمييا الكالسيوم، الماغنسيو غذاء ا

 ولعمل برنامال غذائي لمنحل يي مير يج  أن ببم عممية البغذية عم  النحو البالي :
ع المبكدر يدي بغذية الربيع: بعطي لمنحدل بايدد بنشديط الممكدات ونيدا باسدب دام البغذيدة اليوميدة يدي الربيد -5

جرام سدكر لكدل طائودة  522المناطق البي يبوير يييا الموالا وذلك ببغذية الطائوة عم  المحمول السكري بمعدل 
جم( مع اسب دام أحد بدائل حبو  المااح يي ىذه الوبدرة حبد  بسدبطيع  2ماء ، وذلك لمدة شير ) 2سم 222 

 .2:5ذات المنظم. ونسبة السكر إلي الماء الطائوة بربية الح نة. كما بسب دم الغذايات البطيئة 



بغذية الييف : قميمة الحدوث عادة ولكن قد ي طر النحال إلي اسب داميا بين مواسم الويض بعد محيول  -2
البرسيم عند بأ ر الاطن يي اإلزىار أو يي حالة بواجد المنحل يي منطاة ال يبوير بيا محيدول مزىدر يدي ىدذه 

وبسددب دم  5:5محاليددل م وودة. وبسدبعمل غدذايات سدريعة ونسددبة السدكر إلدي المداء  الوبدرة وبكدون البغذيدة عمد 
 البغذية لمنع البطريد.

سدكر إلدي  2بغذية ال ريف : يي أوا ر ال ريف يعطي النحل لبكممة الناص يي الغذاء محمول سدكر بنسدبة  -2
بية لباويدة الطوائدف حبد  بواجدو ماء كما بسب دم البغذية لممساعدة عم  بربية الح نة قبل حمول ميعاد البش 5

 الشباء وىي قوية.
بغذية الشباء : يو ل البغذية يي الشباء باسب دام أقراص العسل الم زون ليذا الغرض ، أو يسب دم الاند  -3

) الكاندي (  اية يي المناطق والبالد شديدة البرودة أما يي المناطق المعبدلة ييمكن بغذية النحل بمحمول 
ماء مع اسبعمال أحد بدائل حبو  المااح. ويج  بويير البغذية لمطوائف يي ييل  5سكر إلي  2سكري مركز 

ذا كان النحل بعيدا عن ميادر المياه يج  و ع أوعية غير عمياة بيا  الشباء حب  ال ببعرض لميالك. وا 
 عوامات أو و ع غذايات بيا ماء دا ل ال اليا.

سم  -حبو  المااح  -البروبوليس  -الشمع  -الغذاء الممكي  -كما ينبال من طائوة نحل العسل:  العسل 
 الطرود. –الممكات  النحل، ومن النحل الحي ينبال 

 

ِا هي اٌطشق اٌّخرٍفح ٌرشتيح ٍِىاخ ٔسً اٌؼسً ... ثُ ذىٍُ تاٌرفصيً ػٓ طشيمح دوٌيرً )اٌرطؼيُ( ٌرشتيح  -1

 ٍِىاخ ٔسً اٌؼسً؟

دة فغص اغل طائفغة نحغل ولغاا فهغص تعغري بغأم النحغل وبغالرغم مغن الغك فهغص توجد ملاة واحاإلجابة: من المعروي أنة 
ليست األن غى الوحيغدة بالطائفغة ألن الشغغاالت منغاث أيضغا بالطائفغةي مال أنغذ تتميغ  الملاغة بأنهغا األن غى الخلغب أمغا 

تهغا نسغبيا الشغاالت فهص مناث عقيمة اما تختلي الملاغة عغن الشغغاالت بغاختوي لونهغا وبطغول بطنهغا وقلغر أجنح
لطول الجسمي  وهغص المسغئولة عغن منتغاج جميغع أفغراد الطائفغةي والغك نظغرا ألن الوظيفغة األساسغية للملاغة هغص وضغع 

 البيض فقط والاي ينتج عنة الشغاالت والملاات والااور ولالك أطلق عليها أم الطائفة.
ي اإلحغغغغغغغول  Swarming : التطريغغغغغغغدامغغغغغغغا أن الملاغغغغغغغات يماغغغغغغغن أن تربغغغغغغغى الملاغغغغغغغات فغغغغغغغص حغغغغغغغاالت طبيعيغغغغغغغة منهغغغغغغغا 

Supersedure   الطغوار   يEmergency . اغالك يماغن تربيتهغا بطغرق طبيعيغة محغورة لونتفغاع بهغا فغص المنحغل و
 Hopkinsي هغغغوبان :Case methodي طريقغغغة اغغغيس : Miller methodأو لبيعهغغغا منهغغغا: طريقغغغة ميللغغغر: 

method :ي طريقة أالىAlley method. 
 إلنباج الممكات يبمكن بم يييا ييما يمي:  أما عن الطرياة البجارية

أوال: تجهيغغ  األدوات الو مغغة لتربيغغة الملاغغات بالطريقغغة التجاريغغة أو بطريقغغة التطعغغيم والتغغص هغغص عبغغارة عغغن مطغغغارات 
البوستيايةي سدابات خشبية لت بيغت الاغ وس عليهغاي طقغم أقغوم لعمغل  سالشمعية اللناعية أو الا و  سلحمل الا و 

معيةي مبرة تطعيم لنقغل اليرقغات مغن العيغون السداسغية ملغى الاغ وس الشغمعيةي حجغرة التطعغيم المتغوفر بهغا الش سالا و 
 الظروي الموئمة لعملية التطعيمي خويا التربية:



  انيا: خطوات التربية اللناعية للملاات :
فغغة للحلغغول علغغى فغغص شغغمع النحغغل المنلغغهر عغغدة مغغرات متاغغررة بأعمغغاق مختل سيغمغغس طقغغم قلغغم عمغغل الاغغ و  -1

اأسغغغس شغغغمعص او حافغغغة رقيقغغغة وجغغغغدار سغغغميكي  غغغم تللغغغق هغغغا  الاغغغغ وس بالسغغغدابات الخشغغغبية بواسغغغطة الشغغغغمع 
 المنلهر.

يغغغ تص بقغغغرف حضغغغنة مغغغن الطوائغغغي الممتغغغا ة والمغغغراد تربيغغغة الملاغغغات منهغغغا ويختغغغار منهغغغا اليرقغغغة اات األعمغغغار   -2
م تنقغغل اليرقغغات بغغاحتراس  ملغغى الاغغ وس الشغغمعية سغغاعة( وبواسغغطة مبغغرة التطعغغي 36-12اللغغغيرة   عمرهغغا مغغن 

مباشرة   تطعيم جغاي( أو بعغد وضغع قطغرة مغن الغغااخ الملاغص فغص قغاع الاغأس الشغمعص  تطعغيم مبتغل( أو بغدمج 
 بين الطريقتين  تطعيم م دوج(. 

دابات الخشغغغغبية ت بيغغغغت السغغغغدابات باإلطغغغغارات الخشغغغغبية الخالغغغغة بغغغغالك ي  غغغغم توضغغغغع اإلطغغغغارات بعغغغغد ت بيغغغغت السغغغغ -3
سغاعة مغن  24المطعومة عليها بين أقراف الطائفة المعدة لهاا الغرض   اليتيمة ( والاي سبق رفع ملاتهغا قبغل 

هغغا  العمليغغة علغغص األقغغل. ويجغغب تغايغغة هغغا  الطائفغغة المسغغتخدمة فغغص تربيغغة الملاغغاتي وخالغغة ماا تمغغت عمليغغة 
 التربية فص موسم ال يتوفر فيذ الرحيق. 

أيام من وضع اإلطارات الخشبية الخالة المت بت عليها السدابات الخشبية المطعومة  11 - 9من  بعد مرور -4
باليرقات وااتمال بناخ بيوت الملاات الناجحة أو التص تم قبولها يتم ع لها عن بعضها والك بوضعها تحت 

ملية التربيةي  م يتم أقفاف نلي الارة حتى التتوسع الملاات العاارى عند خروجها من بيوتها وتفقد ع
 االستفادة من ها  الملاات مما ببيعها أو بإدخالها على الطوائي المقسمة حدي ا بالمنحل.

 

  اٌسؤاي اٌثاٌث: اخاتح

 (.اخدسخ 5)          .ٔسً اٌؼسًطائفح ٔسثا ػٍّيا واِال ثُ وضر في خذوي دوسج زياج أفشاد  ًأسة ٔسً اٌؼس -أ

 نسب نحل العسل العلمص:
 Kingdom: Animal                                لاة الحيوانية:المم

 Phylum: Arthropod:                     قبيلة مفلليات األرجل
 Class: Insect:                                    لي الحشرات

 Order: Hymenoptera:                   رتبة غشائية األجنحة
 Family: Apidae                              :  عائلية النحل

  Genus: Apis:                             جنس نحل العسل
                                   S.N. : Apis melliferaالنوع :

 أما عن دورة الحياة فيمان تلخيلها فص الجدول التالص:
 الاار الشغالة الملاة الطغغغغغغغغغغغغغور

 يوم 3 يوم 3 يوم 3 حضنذ مفتوحغغغة البيضة



 يوم 6 5يوم   يوم 5 اليرقة
 يوم 15 13يوم   يوم 7 العاراخ  حضنذ مقفولغغغغة(

 يوم 34 يوم 21 15يوم   مدة خروج الحشرة الااملغغغة
 يوم  38 – 37 - 21يوم   فترة النضغغج الجنسص للحشرة

 

في أي األولاخ ذدشي وً ِٕهّا وِا هي االزرياطاخ اٌىاخة  وضراٌضُ واٌرمسيُ ػٍّيراْ ِرضادذاْ  -ب

 (.اخدسخ 5)                                                                                        .ِشاػاذها ػٕذ إخشائهّا

 طرق مجراخ الضم :

 باستعمال الدقيق.الضم  – 3الضم بطريقة التدخين.   –2الضم باستعمال ورق الجرائد.  –1
 وتعتبر عملية الضم باستخدام ورق الجرائد هص أنسب الطرق إلجراخ تلك العملية :

هص أسلم وأفضل الطرق المتبعة للضم ي والك ألن النحل يأخا فترة حوالص يومين ملص  و ة أيام يتبادل فيها الرائحغة 
لمغغدة اافيغغة لعغغدم رجغغوع النحغغل المضغغموم ملغغص ماانغغذ خغغول ال قغغوب الدقيقغغة لورقغغة الجرائغغد ي حتغغى يغغتم قرضغغها ي وهغغا  ا

 القديم وتتلخف ها  فص:
ت قب لفحة الجريدة  قوبا دقيقة عديدة بواسطة مسمار رفيع  م يوضع فوق قمة أقراف الطائفة المضموم مليها  -1

 التص بها الملاة. 
أعلغغص ورق الجرائغغد الم قغغب ي  عنغغد الغغغروب يرفغغع لغغندوق التربيغغة المحتغغوي علغغص نحغغل الطائفغغة اليتيمغغة وتوضغغع -2

 وتغطص من أعلص بغطاخ الخلية. 
بعغد حغغوالص أربعغغة أيغغام يماغغن م الغغة بقايغغا الجرائغغد ويضغم أقغغراف الطغغائفتين ملغغص بعضغغها ي ول يغغادة االحتيغغاط يماغغن  -3

د حج  ملاة الطائفة المضموم مليها قبل مجراخ عملية الضم والك فص قفف مدخال الملاات  غم اإلفغراج عنهغا عنغ
 فتح الخلية إل الة بقايا ورق الجرائد.

 االحتياطات الواجب متباعها  قبل مجراخ عملية الضم : 
يجغغب أن تاغغون ملاغغات الطوائغغي التغغص ستضغغم مليهغغا الطائفغغة األخغغرىي ملاغغة قويغغة بياضغغذ امغغا يجغغب الغغتخلف مغغن ملاغغات  -1

 الطوائي الضعيفة قبل الضم من وجدت. 
بغغل الضغغم خلولغغا ماا اانغغت اميغغة المنحغغل المضغغمومة قليلغغة خوفغغا مغغن تغلغغب األمهغغات الغغتخلف مغغن األمهغغات الااابغغة ق -2

 الااابة علص الملاة. 
 تغاية الطوائي المراد ضمها قبل الضم لتقليل ميل النحل للقتال.  -3
 ر الملاات. تربية ملاات من سولة نقية ممتا ة وتترك لتلقح وتحفظ لوستفادة بها فص عملية الضم عند الرغبة فص تغيي -4

 ال طوات العامة البي بجري قبل ال م:



تقغغرب الطائفغغة الضغغعيفة ملغغص القويغغة بمسغغافة قغغدم يوميغغا ماا اانتغغا متقغغاربتين ي أو تقفغغل عنغغد الغغغروب بالحشغغائ  الموجغغودة  -1
 يوم لتتعود علص الماان الجديد.  2بالمنحل وتنقل ملص جوار الطائفة القوية وتترك مقفولة لمدة 

 بالملاة القوية النشيطة البياضذ ي وتستبعد الضعيفة.يحتفظ  -2
امغغا أن عمليغغة الضغغم تجغغرى فغغص فلغغل الشغغتاخ وفغغص حالغغة ضغغعي الطوائغغي أو عنغغدما تفقغغد الملاغغات ولغغم ياغغن هنغغاك 

 فرلة لعملية التربية.
 طرق إجراء الباسيم :

 تاوين طائفة من طائفتين.  -2تاوين نواة من طائفة واحدة.         -5
 تاوين عدة طوائي أو نويات من طائفة واحدة.  -4ين طائفة من عدة طوائي.      تاو   -3

  وتعتبر طريقة تاوين طائفة من طائفة واحد  هص أنسب طرق عملية التقسيم :

أقراف مغطاة بالنحل من طائفة قويغة ي منهغا  و غة أقغراف حضغنة وا نتغان عسغل وحبغوب اللقغاح ي  غم  5والك برفع 
سغفر أو خليغة جديغدة فارغغة  غم يغدخل عليهغا ملاغة ملقحغة أو عغاراخ بإحغدى طغرق اإلدخغال ي  غم وضعها فص لندوق 

أيغغام. ويماغغن نقغغل الخليغغة القديمغغة بعغغد قفغغل مغغدخلها ووضغغع الخليغغة الجديغغدة ماانهغغا ليغغدخل بهغغا  4-3يفغغرج عنهغغا بعغغد 
الملايغغة المتاونغغة فغغص النويغغة أو  النحغغل السغغارح ي ويفغغتح علغغص الخليغغة القديمغغة بعغغد يغغوم أو يغغومين ي امغغا تهغغدم البيغغوت

الخلية الجديدة ماا تاونغت. وتعتبغر هغا  الطريقغة هغص أا غر الطغرق انتشغارا لتقسغيم الطوائغي وفغص بيغع الطغرود ي حيغث 
 عم  بمك الطرود الجديدة.تباع الطرود فص لناديق سفر بعد نجاح الملاات التص تم مدخالها 

 مواعيد مجراخ عملية التقسيم : 
ئغغل الربيغغع قبغغل موسغغم الفغغيض الرئيسغغص  وتاغغون أ مغغان الطغغرود مرتفعغغذ فغغص هغغا  الفتغغرة ويماغغن مجرائهغغا ماا لغغم يتغغوفر فغغص أوا -1

 موسم رحيق فص الربيع(. 
 فص أواخر الليي بعد انتهاخ محلول عسل القطن لحج ها للربيع التالص.  -2

 ومن االحتياطات الواجب مراعاتها عند عملية التقسيم هص :
 لطوائي التص سيجري بها التقسيم لتشجيع الملاة علص وضع البيض و يادة الحضنة. تغاية ا -1
 تجه  النويات الفارغة  لناديق السفر( بعدد الطرود المراد تقسيمها.  -2
 تجهي  األقراف واإلطارات واألساسات الشمعية التص ستضاي ملص الطوائي قبل التقسيم.  -3
                  ياسية نشطة بياضذ إلدخالها علص النويات المقسمة حدي ا.تربية ملاات ممتا ة من سولة ق -4

العسل يعببر من المنبجات األساسية لطائوة النحل، عرية، ثم و ا كيف يمكن إنباجو، وماىي  يائيو  -خـ 
 (.اخدسخ 5)                                                      الكيميائية ويوائده الطبية، وكيف يمكن اكبشاف غشو.

  Chemical compositionاٌرشوية اٌىيّاوي ٌٍؼسً:   

يختلغغغي ترايغغغب العسغغغل بغغغاختوي نغغغوع النبغغغات المجمغغغوع منغغغذ الرحيغغغق والظغغغروي المحيطغغغة بهغغغا مغغغن حيغغغث نغغغوع التربغغغة 
أحيانغا و   Floral honeyوالتسميد والظروي الجوية ي والنوع األساسص مغن العسغل هغو المجمغوع مغن رحيغق األ هغار 



يجمغغع مغغن النغغدوة العسغغلية والتغغص  تفر هغغا بعغغض حشغغرات متجانسغغة األجنحغغة م غغل المغغن. وفيمغغا يلغغص الترايغغب الايمغغاوي 
 للعسل:

 %31.3 الجلواو   %38.2 الفرااتو   
 %1.3 سارو   %                            17.2 الرطوبة   الماخ (:

 %1.169 رماد:                 %7.3 مالتو  
 %1.1411.5 نتروجين:              %1.5 ساريات عديدة:

 PH                   3.91% %                    1.43 أحماض حرة   جلواونيك (:
   %                        1.14 الاتون   جلواونوالاتون(:

% ي ونسبة المالتو   3.5سارو  ملص % وترتفع نسبة ال 27وفص عسل الندوة العسلية تنخفض نسبة الجلواو  ملص 
 % و يادة المالتو  تسبب عسر الهضم للنحل.14.5ملص 

 21أما عن حبوب اللقاح فهص تحتوي على األحماض األمينيغة والعنالغر المعدنيغة الضغرورية ماا أنهغا تحتغوى علغى 
درات وعوامغل حيويغة أخغرى . حمض أمينغص وببتيغدات وأن يمغات واوان يمغات وجميغع الفيتامينغات المعروفغة ي الاربوهيغ

 عنلر فص ال من النحل وحبوب اللقاح وهص: 27وقد وجد 
Mg     Mn    Mo   Ti     V    Cr   P     Sn    Ga     Sr      Zn      Pb      Ag     As     

Zr     B   Be     Ba    U    Si       Al    Na     K    Ni     Cu    Ca   Fa 
 % مادة جافة 34% ماخ       66ركي  الغذاء الممكي ييما يمي: ويمكن بم يص ب

 وببرك  المادة الجاية من:
% مواد أخرى تحتوى على الفيتامينات 3-% رماد1-% دهون 5.5 -% بروتينات12-% ساريات 12.5

   -ي أ  والهرمونات التص تنشط األجه ة التناسلية فيتامين ب المراب ي وفيتامين هغ واميات بسيطة من حمض ج
  ياميني تياسين ي ريبوفوفين بيوتين ا بوسبتولح بن و يتك ي حمض فوليك.

أما عغن فوائغدة الطبيغة : يسغتخدم العسغل اغغااخ للرياضغيين ي وعغوج ضغعاي النيغة ي والغتخلف مغن اإلرهغاق ي ويفيغد 
جح لمرضغى السغار ي ويفيغد عند األطفال ي وعوج أمراض البرد ي ويعتبر غااخ نا يفص عوج ظاهرة التبول الومراد

فص عوج قرحة المعدة اإل نغى عشغر ي يسغاعد فغص التغأم الجغروح عنغد مجغراخ العمليغات الجراحيغة ي يفيغد الحوامغل أ نغاخ 
التغاية علبة حيث يمدهم بالطاقة الو مة ي ويسغاعد علغى نمغو الجنغين ي يسغاعد فغص تنظغيم ضغربات القلغب ي وعغوج 

 أمراض ضغط الدم.    
 غشال اكبشاف

 ا ببار بكمان:
يخفغغغي العسغغغل بم غغغل و نغغغذ مغغغن المغغغاخ  غغغم يعامغغغل بمحلغغغول يغغغودور البوتاسغغغيوم ماا تاغغغون لغغغون أحمغغغر بنفسغغغجص دل علغغغى وجغغغود 

 الداسترين الناتج مع الجلواو  التجاري.



 بال برة الش يية:
حيغغث أن الجلواغغو  ا يمتغغ ج أنبوبغغة اختبغغار  جاجيغغة نظيفغغة وتغغًو بالعسغغل فغغإاا اغغان العسغغل غيغغر ممتغغ ج علغغى هيئغغة التعرقغغاتي 

 بالعسل تماما.
 - السارو ( وياشي عنذ بالطريقة اآلتية: سادسا: الغش بإ اية سكر الاي :

 3سغغغم 111جغغغم مغغغن العسغغغل   الغغغو ن المعيغغغارى للسغغغارو ( وينقغغغل بواسغغغطة المغغغاخ ملغغغص دورق مخروطغغغص سغغغعة  26يغغغو ن  -1
ويقلغب جيغدا  3سغم 111يغق  غم يامغل المحلغول بالمغاخ ملغص سم   أيد رواسيد الومنيغوم ( للترو  11-5ويضاي مليذ محلول 

 حتى ترسب الشوائب  م  يرشح.
ديسغيمتر ( وتسغجل القغراخة  درجغة االناسغار قبغل التحغول ( علغى 2ي خا ج خ من المترشح فص أنبوبة من أنابيب السغااريمتر   

 م. 21درجة 
ي ويوضغغع علغغى  3سغغم 91مراغغ  يخفغغي ملغغص يغغد اغغل  3سغغم5مغغن المترشغغح  3سغغم51يجغغرى تحويغغل السغغارو  باألحمغغاض :-2

وتمغغو  أنبوبغغة  3سغغم 111م ويامغغل ملغغص  21ق.  غغم يبغغرد بسغغرعة ملغغص 5م لمغغدة 69حمغغام مغغائص حتغغى تلغغل الحغغرارة ملغغص 
 السااريمتر وتحسب النسبة.

 القراخة بعد التحويل–القراخة قبل التحويل 
X 111 

 نلي درجة الحرارة– 142.66
 القراخة بعد التحول.–القراخة قبل التحول  X 1.754نسبة السارو =  م تاون21ماا اانت الحرارة 

   

 اٌشاتغ: اٌسؤاي اخاتح

 دسخاخ(.20)                        اٌؼسً في ضىء ِا دسسد وضر رٌه.ٔسً يخرٍف األداء اٌىظيفي ٌشغاالخ  -أ

الابيغرة واليرقغات اللغغيرة ي والعنايغة أعمال الشغاالت داخل الخلية وتتلخف فغص :  تدفئغة الحضغنة ي تغايغة اليرقغات 
بالملاغغغة ي معرفغغغة ماغغغان الخليغغغة ي اسغغغتوم الرحيغغغق وتعبئغغغة حبغغغوب اللقغغغاحي بنغغغاخ األقغغغراف الشغغغمعية ومغغغط األساسغغغات 
الشغغمعية ي حراسغغة المغغدخل وتنظيغغي الخليغغة ي وي هلهغغا ألداخ هغغاا العمغغل امتواهغغا مجموعغغة مغغن الغغغدد المفغغر   لغغبعض 

     هاا العمل م ل غدة الغااخ الملاص وغدة الرائحة والغدد الشمعية واالك الغدد اللعابية. المواد تمانها من أداخ
ملص  ة انيا: أعمال الشغاالت خارج الخلية فص الحقول : جمع الرحيق وحبوب اللقاح والماخ والبروبوليس باإلضاف

األعمال نظرا الختوي تراايب جسمها مرشاد بقية الشغاالت ملص أماان ها  الملادر. وتقوم الشغالة بأداخ ها  
عن بقية األنواع األخرى من الحشرات سواخ الخارجية منا أو الداخلية م ل وجود سلة حبوب اللقاح على ال وج 

 الخلفص من األرجل واالك التراايب الخالة بالجها  الهضمص.
 

 :اٌراٌيح إٌماط ِٓوازذج  ٔمطح ػٓ أخة -ب

ذج اروشها,  ثُ اخرش آفح ذصية اٌسششج اٌىاٍِح وأخشي ذصية اٌيشلاخ ثُ لاسْ يصاب ٔسً اٌؼسً تآفاخ ػذي -2

 دسخاخ (. 5)                                   طشيمح اٌّماوِح. –دوسج اٌسياج  –تيٕهّا ِٓ زيث اٌّسثة اٌّشضي 

  -الضغفادع   -لفئغران ا   -  Bee eater:  Merops orientalisالحيوانات الضغارة بالمناحغل: طغائر الغوروار  -أ
 العنااب.  -السحالص 



دودة -  Galleria mellonelaدودة الشغمع الابيغرة   - Vespa orientalisالحشرات الضارة: دبغور الغبلح   -ب
 Polistesالدبور األلفر  - Philanthus abdelkaderائب النحل  - Acheroia grisellaالشمع اللغيرة 

gallicus -  قمل النحلBraula coeca   
 Varroa jacobsoniأااروس الفاروا  

بيضة فص العيون السداسية لحضنذ النحل مفضلة حضنذ الااور وخالة  12دورة الحياة : تضع أن ص هاا الحيوان 
قبل التغطية عليها يفقس البيض ملص   حوريات ( تتغاي على دم   الهيموليمي ( لألطوار الغير ااملة  وتسبب لها 

اتمال نمو األااروس يلتلق باألطوار الااملة النحل وتاون ها  الحشرات غالبا أجنحتها غير ااملة الهوك. وعند ا
نغغاث األاغغاروس المحمولغغة خارجيغغا علغغى أفغغراد النحغغل تاغغون ااملغغة التاغغوين وخلغغبةي أمغغا الغغااور فتاغغون  التاغغوين. واا

اغغن مشغغاهدتذ فغغص الحضغغنة المقفولغغة. ألغغغر حجمغغا مغغن اإلنغغاث. ويمغغوت الغغاار بعغغد فتغغرة قليلغغة مغغن تلقغغيح اإلنغغاث ويم
بينما تسغتمر األن غى فغص التغايغة علغى دم النحغل   الحشغرات الااملغة (ي وتاغون موجغودة علغى الحلقغة البطنيغة الماونغة 
للخلر فص النحلة  م تنتقغل ملغص العيغون المفتوحغة للحضغنة قبغل مغوقهغا . ويماغن أن تعغي  اإلنغاث مغدة شغهران فغص 

شغغهور فغغص الشغغتاخ فغغص المنغغاطق البغغاردة بغغين النحغغل البغغال  وفغغص حالغغة عغغدم  8ن تعغغي  لمغغدة اللغغييي بينمغغا تسغغتطيع أ
 وجود حضنذ مفتوحة. أو توجد بامية قليلة.

مظهغغغر اإللغغغابة : ظهغغغور أفغغغراد مشغغغوهة وغيغغغر ااملغغغة األعضغغغاخ ي واغغغالك وجغغغود حضغغغنذ م قبغغغة واغغغالك وجغغغود أفغغغراد 
 لل من منتاجيتها. األااروس ملتلقة بجسم أفراد الشغاالت فتضعفها وتق

الوقاية والعوج : تقوية الطوائي من العمليات الهامة فص التغلب على اإللابة بهاا األااروس ي استخدام المواد 
الايماوية م ل البستان والبيفارول والمافركي وأخيرا استخدمت المواد الطبيعية م ل المستخللات النباتية و يت 

 مول فص عوج ها  اآلفة.النعناع و يت الاافور ومادة ال ي
 Bacillus larvaeالمسبب نوع من الباتريا يعري باسم  (AFB):األمريكيمرض بعون الح نة 

 أعراض اإلصابة:

حين أن لون اليرقات السليمة ياون أبيض متأللئ فإن اليرقات الملابة تفقد  فص وجود حضنذ غير منتظمة. -1
العين  فص من نيةالغامق وتاون ممتدة عموديذ وليست  البنص ىمل م  البنص ملىهاا المظهر وتتحول من أبيض 

 السداسية.
عادة ما يحدث موت اليرقات والعاارى بعد  اليرقات الميتة ياون قوامها ل ج ويلعب على النحل م التها. -2

ة تلبح تغطية العين السداسية عندئٍا يلبح غطاخ العين السداسية مقعرًا اما أن بعض العيون السداسية المغطا
 م قبة بغير انتظام حيث يحاول النحل م الة الحضنة الميتة فيقوم بقرض ها  األغطية.

قشور ملتلقة بقاع وجوانب  ملىحول تجي اليرقات الميتة وتحيث ت يلبح سطح األغطية الشمعية رطب. -3
 العين السداسية يلعب م التها.

 الحضنة الملابة. صفظهور رائحة اريهة تشبذ رائحة السمك المتحلل والك  -4
 العــــالج : 



 : Sodium Sulfathiazoleأواًل: طرياة العالج باسب دام يوديوم سمواثيازول 
خلط  لتر( ويقدم للخلية الملابة. 3.8  ساريمن المراب لال جالون محلول  شاييضاي ربع معلقة 

قم بتعفير  ئاو جرام سار وعندنلي ايل ملىمن المراب  شايأو محبب بمعدل  وث موعق  بودرةالمراب بسار 
 الخلية. فصملعقة طعام من هاا المخلوط على قمة براوي  الحضنة  2عدد 

 ملىمن التراميسين  شايملعقة  2ويتم خلط  1:  2 ساريتحضير محلول  ثانيًا: طرياة العالج بالبراميسين :
ملعقة طعام سار ويتم  21 ملىعام ملعقة ط 2يتم خلط أو  ويقدم للخلية الملابة. الساريجالون من المحلول 

  تعفير أربعة موعق طعام على قمم البراوي  أو على قاعدة الخلية .
 دوسج اٌسياج:

جرا يم من  11 حوالصعمر أقل من يوم قد تلاب بالمرض ماا ابتلعت  فص والتصمن يرقة نحل العسل 
ابتلعت مويين من الجرا يم, بينما  هصة ماا عمرها أا ر من يومين تلبح ملاب التصالباتيريا, فص حين أن اليرقة 

اليرقة الابيرة السن ال تتأ ر بها  الباتريا, حيث وجد أنها مقاومة أو أا ر تحمًو لها, وقد يفسر الك بأن الغااخ 
قد ت بط نمو ها   التصتغات عليذ يرقة الشغالة لذ تأ ير مضاد للباتريا الحتوائذ على بعض األحماض  الاي الملاص

 معدة النحلة. فصباتريا ال
جدار المعدة متجهة ملى  فصمعدة النحلة حيث ت قب  فصساعة من تناولها  24 وتنمو جرا يم الباتريا خول

الهيموليمي  دم النحلة( حيث تتاا ر بذ, وموت يرقة النحلة ال يحدث قبل تغطية العين السداسية حيث تغ ل اليرقة 
الوقت فإنها تاون ممددة فى العين السداسية, وعند تغطية العين السداسية شرنقتها وتتحول ملى عاراخ, وفى هاا 

وتتحلل منتجة رائحة اريهة  البنصلم ياتشفها النحل إل التها من الخلية فإنها تتحول اللون  التصفان العاراخ الميتة 
 ة.تشبذ رائحة السمك المتحلل, وعند ااتشاي ها  الرائحة فإن اإللابة بالمرض تاون متقدم

قاع العين السداسية لانها تاون هشة سريعة  فصوبعد الك تجي العاراخ الميتة وتلبح ملتلقة بشدة 
 الاسر وتسمى عندئا بالقشرة.

وقد تم عمل محلاخ تقديري لما تنتجذ العاراخ الواحدة الميتة من جرا يم فوجد أنها تنتج فى المتوسط 
ماا 2511  نية هاا الام من الجرا يم على سرعة انتشار المرض بالطائفة.مليون جر ومة, وهاا يبين مدى خطورة واا

 الاار(.-الشغالة-ويليب هاا المرض يرقات األفراد ال و ة لنحل العسل الملاة
 في وثيش ِٓ اٌثالد اٌمىِي اإلٔراج في وثيش تذوس وذساهُ إٌافؼح االخرّاػيح اٌسششاخ ِٓ اٌسشيش ديذاْ ذؼرثش -2

ديح ٌذيذاْ اٌسشيش، وويف يّىٓ إٌهىض تهزٖ اٌصٕاػح في خّهىسيح ِصش اٌؼشتيح ِٓ األهّيح اإللرصا هي فّا

 دسخاخ (. 5)                                                                                                   .وخهح ٔظشن

  :تها وويف يّىٓ إٌهىض لتربية ديدان الحرير ةاألهمية االقتلادي
 يجاد فرف عمل و  يادة دخل الم ارعين.اا تشغيل الشباب و الم ارعين و  -1
تربية الديدان با افة فص ملر يغوفر مويغين الغدوالرات المسغتخدمة فغص عمليغات االسغتيراد للخيغوط الحريريغة التغص  -2

 .تستخدم فص لناعة السجاد الحريري المشهورة بذ ملر اآلن



أنغغغواع الخيغغغوط و أفضغغغلها مغغغن حيغغغث النعومغغغة و المتانغغغة و البريغغغق وسغغغهولة  ىقغغغنأالخيغغغوط الحريغغغة الطبيعيغغغة هغغغص  -3
 اللناعة واللباغة وموبسها لحية حيث تمتف العرق وال تسبب حساسية م ل الحرير اللناعص.

مليغغون شغغجرة تغغوت و يماغغن  يادتهغغا فغغص األراضغغص الجديغغدة علغغص الطغغرق اشغغجرة ظغغل و  3يوجغغد بملغغر حغغوالص  -4
 سع فص  راعتها فص أراضص الوادي إلنتاج الحرير.فااهة و االك التو 

اجم شرانق تنتج  12حوالص  تعطص فص النهايةي و ألي بيضة 21وتحتوي على جم  12علبة بيض الحرير ت ن  -5
 توت.ات من الشجر  6أوراق  علص غايةمن الت

********************************************************************** 
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