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 المحور األول: أىمية تربية نحل العسل
ازداد االىتماـ بتربية نحؿ العسؿ في أغمب دوؿ العالـ في السنوات األخيرة مف القرف العشريف، نظرًا لغزارة 

لمدور الكبير الذي يمعبو باإلضافة  ،واالقتصادية جميميةمنتجاتيا وتنوعيا وأىميتيا الغذائية والعالجية والت
والتنوع الحيوي لمنباتات الحفاظ عمى البيئة  وبالتاليفي تأبير النباتات وخاصة خمطية التمقيح نحؿ العسؿ 

% وأحيانًا تتعداىا 37إلى زيادة اإلنتاج الزراعي في وحدة المساحة بنسبة تصؿ إلى  أيضاً  يؤديو ، البرية
ورفع  مة النحؿ في تسريع عممية التمقيح% في القرعيات، باإلضافة إلى مساى188-88تصؿ إلى ف بكثير

 لعدد كبير مف األسر. تأميف فرص عمؿ ، وأخيراً إلى تحسيف نوعية الثمار والبذور كفاءتو، مما يؤدي
مف العسؿ بيف  يستخدـ النحالوف في سورية الخاليا الحديثة والبمدية في التربية، ويتفاوت إنتاج الخمية

المحافظات، وبيف المناطؽ بسبب االختالؼ الواسع في الظروؼ البيئية والمناخية، وانتشار المراعي 
في محافظة السويداء ال وجود لمخاليا . النباتات الرحيقيةوتنوعيا وكثافتيا، باإلضافة الختالؼ فترة فيض 

العسؿ خالؿ  مف الواحدة الخمية سط إنتاجمتو  البمدية فكؿ المربيف يستخدموف الخاليا الحديثة، وكاف
اإلنتاج الكمي مف العسؿ خالؿ  ، كما ُقدر متوسط/خميةكغ 4.12 حوالي 2815حتى  2885 مف األعواـ

خمية )إحصائيات وزارة الزراعة  3888طف، بينما بمغ متوسط عدد الخاليا  12.6الفترة السابقة 
 واإلصالح الزراعي(.

 
 ل العسل وفوائدىا الصحية واالقتصاديةالمحور الثاني: منتجات نح

 العسل: -1

 

غنػػػي جػػػدا بيعػػػي ذو طعػػػـ حمػػػو ورائحػػػة عطريػػػة، ىػػػو منػػػت  ط
 ،وأمػػالح معدنيػػة ،وبروتينػػات ،بمكوناتػػو الغذائيػػة مػػف سػػكريات

يعتبر العسؿ  .وفيتامينات وأنزيمات ومواد حيوية مضادة أخرى
 ذو فائػػػدة عظيمػػػة حتػػػى لػػػو ُأخػػػذ بكميػػػات قميمػػػة، حيػػػث يمتػػػاز

عفونػة والفطريػات بسيولة ىضمو ولذة طعمو، كما أنو مضاد لم
 البكتريا.ومبيد 

 

  فوائد العسل واستخداماتو:
ويفيػد  وجفاؼ األنؼ والبمعـو والحنجػرة،يفيد في عالج التياب الموزتيف والبمعوـ،  :أمراض الجياز التنفسي

 .أيضا في حاالت الربو الشعبي
يػػة القمػػب، ورفػػع الضػػغط المػػنخفض، ويزيػػد نسػػبة الييموجمػػوبيف فػػي يعمػػؿ العسػػؿ عمػػى تقو  أمررراض البمررب:

 ، ويزيد مف تروية العضمة القمبية.كما أف العسؿ يوسع األوعية اإلكميميةالدـ، 
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ؼ العسػػؿ الجيػػاز اليضػػمي أدنػػى مجيػػود لميضػػـ حيػػث سػػبؽ أف جيزتػػو كمػػال ي أمررراض الجيرراز الي ررمي:
ات بسػػيطة يصػػؿ تأثيرىػػا إلػػى خاليػػا جسػػـ اإلنسػػاف خػػالؿ السػػكريات المعقػػدة فيػػو إلػػى سػػكريلػػت النحمػػة وحو 

 .يومياً  غراماً  38ويزيد أوزاف األطفاؿ الضعاؼ إذا تناولوا حوالي ، دقائؽ معدودة بعد تناوليا
 في عالج حاالت االكتئػاب النفسػي والتػوتر العصػبي، حيػث يمتمؾ عسؿ النحؿ فاعمية األمراض العصبية:

 .ف العسؿ في الوريد في عالج مرضى الصرعنجحت في الصيف وروسيا تجارب حق
المرشػح فيكػوف ترياقػًا  دورالعسؿ فعالية عمؿ الكبػد بحيػث يقػوـ بػ الغموكوز الموجود فييزيد  أمراض الكبد:

 .لسـ البكتريا، وبذلؾ تزيد مقاومة الجسـ لمعدوى
عػادة بنػاء  الجػػروح، التئػاـ العسػؿ فػييسػاعد  عرالج الحرروو وااللتيابرات الجمديررة: األنسػجة فييػا بسػػرعة وا 

 .فائقة ال يناظره فييا أي دواء طبي آخر، حيث يمكف خمطو مع الفازليف بنسب متساوية واستخدامو مباشرة
ظيػور األعػػراض  عػالوة عمػى ذلػػؾ، يعتبػر تنػاوؿ األطفػػاؿ لمعسػؿ ضػروريا نظػػراً لفاعميتػو العظيمػة فػػي منػع

ؿ والقػيء، ويسػاعد عمػى نمػو وظيػور أسػنانو بيػدوء ارتفاع الحػرارة واإلسػيا المصاحبة لعممية التسنيف مثؿ:
 ودوف مشاكؿ، وكذلؾ يستخدـ العسؿ في التجميؿ لزيادة جماؿ بشرة الوجو وذلؾ منذ قروف بعيدة.

  ال بػػد مػػف اإلشػػارة ىنػػا إلػػى الفيػػـ الخػػاط  لبمػػورة العسػػؿ عنػػد تسػػويقو حيػػث يعتبػػره الػػبعض مغشوشػػًا أو
طبيعيػػة وأغمػػب أنػػواع العسػػؿ فيزيائيػػة عمميػػة أف البمػػورة ظػػاىرة ناتجػػا عػػف التغذيػػة بالسػػكر، والحقيقػػة ال
وبعضيا يتأخر بذلؾ ونسبة قميمة مف األعساؿ  درجة مئوية 14تتبمور عند انخفاض درجة الحرارة عف 

 ال تتبمور أبدًا.
 
 حبوب الطمع: -2

 

ىػػي الخاليػػا الجنسػػية الذكريػػة لمنبػػات ويػػتـ إنتاجيػػا فػػي مػػكبر األزىػػار، وال يممػػؾ 
عمػػى نسػػاف إمكانيػػة جمعيػػا ولكػػف الشػػغاالت الحقميػػة تجمعيػػا بسػػيولة وتكتميػػا اإل

 تعػػدعمػػى شػػكؿ كػػرات صػػغيرة قبػػؿ أف تأخػػذىا إلػػى الخميػػة، حيػػث أرجميػػا الخمفيػػة 
 .المصدر الرئيس لمبروتيف والفيتامينات لنحؿ العسؿحبوب الطمع 

جمع تقوـ ب% 7بينما ، يؽ فقطجمع الرحب% 58وجمع حبوب الطمع، ب% مف الشغاالت الحقمية 25 قـوت
 ،كغ 48-38. يتراوح محصوؿ الخمية مف حبوب الطمع في السنة الجيدة بيف معاً  حبوب الطمع والرحيؽ

يختمؼ شكؿ حبوب الطمع وحجميا حسب النبات المنت   .كغ (3-2) نحو اأف يأخذ مني يمكف لمنحاؿ
داـ مصائد خاصة توضع عمى أبواب جمع باستخالعسؿ ويُ معظـ أنواع ليا، لذا يعتبر الطمع بصمة 

 باإلضافة إلى السكرياتالخاليا. ترجع القيمة الغذائية لحبوب الطمع إلى وجود نسبة عالية مف البروتينات، 
، ففي طمع الفوؿ والزنبؽ نسبة مف وىي تماثؿ الفيتامينات الموجودة في الغذاء الممكي والفيتامينات



 
4 

 

ر الرئيس المصد األحمر والذي يعتبر مع نسبة الكاروتيف في الجزرالكاروتيف تعادؿ عشريف ضعفًا مقارنة 
 .الستخراج ىذا الفيتاميف

مجددة لمتوازف و منشطة، و مقوية، و تعتبر حبوب الطمع مغذية جدًا،  :فوائد حبوب الطمع واستخداماتو -
 اني،ارتفاع الضغط الشريو  تصمب الشراييف،و  نصح بيا في حاالت التياب القولوف،ويُ  الوظيفي،

التياب و  ،الروماتيـز والبرود الجنسيو  اعتالؿ المفاصؿ،و ضعؼ الحيوية، و الذاكرة،  اضطراباتو 
 واضطرابات قوة البصر. البروستات،

 العكبر) البربوليس(: -3
نحؿ العسؿ مف النباتات وبشكؿ  مواد صمغية راتنجية تجمعيا شغاالت

ميات مف شمع خاص مف األزىار وبراعـ األوراؽ، ممزوجة بمعابيا وبك
النحؿ، تضيؼ عميو النحمة إفرازات أخرى، لذلؾ فيو مزي  معقد يمتاز 
بتأثيرات مضادة لمبكتريا والفطور الممرضة، ويستخدميا أيضا في تحنيط 

ويتـ الحشرات المياجمة، وسد الشقوؽ وطمي جدراف الخمية مف الداخؿ. 
غطاء جمعو بوساطة سكيف كشط حادة عف أماكف تخزينو مثؿ أسفؿ ال

الداخمي وأعمى اإلطارات، وكذلؾ عف الباب الخارجي عند تضييقو 
 بالبربوليس مع برودة الجو في الخريؼ وبداية الشتاء.  

 

يستخدـ لعالج التيابات الحمؽ )القالع( والفـ والموزتيف والجياز  فوائد البربوليس واستخداماتو: -
وعالج الروماتيـز واألمراض الجمدية، وعالج  ،وفي عالج تقرحات المعدة والقولوف والمثة اليضمي،

 السرطاف. كما يستخدـ أيضا في طالء آالت الكماف الموسيقية. 
 

  شمع النحل: -4

 

النحؿ مف أربع أزواج مف الغدد الشمعية المتوضعة شغالة فرزه تُ 
مف الحمقة الثالثة إلى  الشغالة بطف لحمقاتالسفمي  السطحعمى 

ال مادة،  388تيؾ لمبشر، ويتكوف مف ىو أوؿ بالسو ، السادسة
ينحؿ بالماء لكنو يمتزج بسيولة مع الكثير مف الدىوف والزيوت 

درجة  66-62يذوب عمى درجة حرارة األخرى، والشموع 
 مئوية.

ويدخؿ في صناعة الكثير  لصناعة والفف واإلضاءة منذ القدـ،يستخدـ في ا :واستخداماتو الشمعفوائد  -
يمتمؾ .لمعالجة أو إزالة التجاعيد مف الوجويستخدـ و  ،ت المنظفة واألقنعة المغذية لمبشرةمف أنواع الكريما
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ويعمؿ مثبت لممكونات  الشمع عدة خواص منيا أنو ال يتزنخ، ال يثير الجمد، يحمؿ الموف بشكؿ جيد
 األخرى. 

 

 الغذاء الممكي: -5
فتية مف الغدد الموجودة في مقدمة مضي الذع. تفرزه الشغاالت الاسائؿ أصفر حميبي دبؽ، طعمو ح

اثني عشر يومًا. رأسيا، وذلؾ عندما يكوف عمرىا ستة أياـ وتستمر في ذلؾ حتى يصؿ عمرىا إلى 
أياـ،  5أياـ، ويرقات الممكات لمدة  3تستخدمو الشغاالت في تغذية يرقات الشغاالت والذكور لمدة 

 والمرار ورائحتو واخزة. و يميؿ لمحموضةوالممكات الكاممة، وىو يذوب في الماء جزئيًا، مذاق
، لذا يستعمؿ في كريمات دة لمفيروسات والبكتريامضا اً : يمتمؾ خواصواستخداماتو فوائد الغذاء الممكي -

 لمعضالت، ولو تأثير منبو لحركة الرحـ، يعتبر مميناً  التجميؿ والمراىـ وفي عالج األمراض الجمدية،
قرحة المعدة وعالج  ي، ويستخدـ في عالج أمراض الشيخوخة،عالج الضعؼ الجنسو  سرعة النموو 

ويزيد مف  ويرفع الييموغموبيف في الدـ، ،مكولستروؿل خافض مشيية،لتح اف كما أنو وااللتيابات المزمنة،
 األكسجيف في عضالت القمب ويحسف الدورة الدموية. استعماؿ

  :إنتاج الغذاء الممكي -
في البيوت الممكية التي يبنييا النحؿ بشكؿ طبيعي خالؿ موسـ التطريد،  يتـ جمع الغذاء الممكي المتوفر

كأس في إطار مصمـ خصيصا ليذا األمر( التي  48-28أو باستخداـ الكؤوس الشمعية أو البالستيكية )
أياـ بعد  4-3ساعة( ويتـ قطؼ الغذاء كؿ  24-12يقـو المربي بتطعيميا )نقؿ اليرقات الصغيرة بعمر 

طعيـ. يقطؼ بممعقة صغيرة أو آالت شفط خاصة بعد تفريغ بيت الممكة مف اليرقة. ويحتوي عممية الت
 مميجراـ مف الغذاء الممكي.   225- 125البيت الممكي حوالي 
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 28-: يحفظ الغذاء الممكي نقيا في أوعية عاتمة عمى درجة حرارة الصفر أو طرائو حفظ الغذاء الممكي
في  غ  28-18  يمكف حفظو ممزوجا مع العسؿ عمى درجة حرارة الغرفة، وذلؾ بخمط درجة مئوية، كما

 كغ مف العسؿ. 1
 سم النحل: -6

الطعـ، وىو مركب معقد مف البروتينات واألنزيمات حمضي الذع مر  ،سائؿ شفاؼ عطري الرائحة
بالتبريد(. يستخمص )يتمؼ بالتسخيف وال يتأثر  واألحماض األمينية والزيوت الطيارة وبعض المعادف

 آالؼ نحمة(.  18 مف سـ)جياز خاص يستخمص واحد غراـ  بطريقة بينيتوف

 

: يستخدـ في عالج االلتيابات وخصوصًا واستخداماتو سم النحل فوائد -
التياب المفاصؿ واألعصاب واآلالـ المزمنة في الظير والرقبة والتياب الكبد 

ف استخداـ النحمة نفسيا إلعطاء جرعة الوبائي وغيرىا مف االلتيابات، كما يمك
السـ أو استخداـ مستحضرات سـ النحؿ )حقف أو مراىـ( ويشترط توفير أي 

وذلؾ  ج بسـ النحؿالعال وتوفير عقار األدرناليف عند تطبيؽ مضاد ىيستاميف
 تحت إشراؼ طبي.

 
 المحور الثالث: التعرف عمى أفراد خمية نحل العسل

 

 

 

 
 
 

 الممكة: -1
لسع  وليا آلة لسع تستعمميا في كويف،تال تناسمية كاممةالعضاء األ في الطائفة ذاتألنثى الوحيدة اىي  -

ف ذلؾ مالتي لـ تخرج بعد مف بيوتيا، إال أف النحؿ أحيانًا يمنع الممكة  وال سيماممكات أخرى في الخمية 
تعيش الممكة طيمة  .لطبيعيريد اليضمف تبديؿ ممكتو اليرمة ويحافظ عمى عدة ممكات لضماف عممية التط

( سنوات وال تخرج إال مرة في بداية حياتيا لمتعرؼ عمى 7-4حياتيا داخؿ الخمية ويمكف أف تعمر مف )
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موقع الخمية، وتخرج لمتزاوج مرة عمى األقؿ. ال تقوـ الممكة بأي عمؿ سوى وضع البيض الممقح الذي 
 ت  عنو ذكور.ينت  عنو شغاالت أو ممكات عذراء، وبيض غير ممقح ين

ف مف حياتيا لذا يقوـ النحالوف بتبديميا يتيالبيض كبيرة خالؿ السنتيف األولالممكة عمى وضع  تكوف قدرة -
( بيضة في اليوـ، وذلؾ 3888-1588كؿ سنتيف تقريبًا لضماف نشاطيا، ولمممكة القدرة عمى وضع )

البيض نيائيًا في فصؿ الشتاء. يبمغ حسب الفصؿ مف السنة والمرعى المتوافر، وقد يتوقؼ إنتاجيا مف 
حجـ الممكة ضعفي حجـ الشغالة، وتغطي أجنحتيا نصؼ البطف، وتتميز بنياية بطف مدببة تنتيي بإبرة 

 المسع غير المجنحة.
 الشغاالت: -2

الواحدة،  ألؼ في الخمية 68إلى عددًا حيث يمكف أف يصؿ عددىا  ىاىي أصغر أفراد الخمية حجمًا وأكثر 
برة لسع مجنحة )تموت الشغالة جنحة في الشغالة كامؿ البطف الذي يتميز بنياية مدببة تنتيي بإتغطي األ

 المسع(.بعد 
يوما  68-45، ومف موسـ الفيض )غزارة المرعى(يوما في  45إلى  38تعيش الشغالة فترة قصيرة مف  

اخؿ الخمية وخارجيا أشير في الشتاء. تقوـ الشغاالت بمجموعة مف األعماؿ د 4-3في الصيؼ، ومف 
أسابيع( األعماؿ الداخمية بينما تنفذ الشغاالت  3حسب عمرىا، حيث تنفذ الشغاالت الصغيرة )حتى عمر 

 األكبر عمرا األعماؿ الخارجية.
 

 : األعمال الداخمية لمشغاالت
 تنظيؼ العيوف السداسية، وتدفئة الحضنة. (1
 وف مف العسؿ وحبوب الطمع.النحؿ المك خبز تغذية يرقات الشغاالت والذكور عمى (2
تػػػي تفػػػرز الغػػػذاء العنايػػػة بالممكػػػة وخػػػدمتيا، باإلضػػػافة إلػػػى نمػػػو الغػػػدد البمعوميػػػة فػػػي مقدمػػػة الػػػرأس وال (3

الغذاء الممكي ليرقات الممكات لمدة خمسة أياـ حتى تتطور لتكوف ممكة، ولمػدة  تقديـ الممكي، وبالتالي
خر خاص مف العسؿ وحبوب الطمع لميرقات بعد اليـو ثالثة أياـ فقط ليرقات الشغاالت، وتقديـ غذاء آ

 الثالث وليرقات الذكور طواؿ حياتيا.
الخاصػػة فيػػي تفػػرز الشػػمع مػػف أربعػػة أزواج مػػف الغػػدد  ،جػػدراف العيػػوف السداسػػية وترميميػػا بنػػاء ومػػط (4

 يـو فقط. 21-21( وذلؾ مف عمر 6-3الموجودة بيف فواصؿ الصفائح البطنية )ذات األرقاـ مف 
  والعازلة. الخمية مف الجثث والفضالت وسد الشقوؽ والفجوات بمادة البربوليس المعقمة نظيؼت (5
 تعديؿ درجة حرارة الخمية وتكييفيا حسب الحاجة وذلؾ باستخداـ أجنحتيا وأجساميا. (6
بالحوصػػمة تجمػع رحيػؽ األزىػار الػػذي جمبتػو العػامالت الكبيػػرة وتدخمػو فػي معػدة العسػػؿ حيػث تيضػمو  (7

 إلى عسؿ غير ناض  بفعؿ األنزيمات الخاصة التي تفرزىا. الخاصة وتحولو
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العسػؿ بالشػمع تقوـ ىذه العامالت بخػتـ العيػوف السداسػية الموجػودة فييػا العػذارى وكػذلؾ المخػزف فييػا  (8
 الذي تفرزه.

 كبس حبوب المقاح بعد خمطيا بالعسؿ في العيوف السداسية لتأميف الغذاء لميرقات. (9
ألخػػرى التػػي تيػػاجـ لسػػرقة العسػػؿ، وكػػذلؾ ضػػد الػػدبور األحمػػر واآلفػػات الحراسػػة ضػػد نحػػؿ الخاليػػا ا (18

 األخرى.
 :األعمال الخارجية لمشغاالت

 .جمع رحيؽ األزىار .1
 .جمع وتخزيف حبوب الطمع .2
 .إحضار الماء الالـز لمخمية .3
  مف براعـ وقمؼ األشجار. مع مادة العكبر )البربوليس(ج .4
أثنػاء جمعيػا فعؿ األنزيمات الخاصة بذلؾ التي تفرزىا تحويؿ الرحيؽ داخؿ معدتيا إلى عسؿ ناض  ب .5

 لو.   
، فػػأمف الخاليػػا مقػػدـ ضػػد الػػدبور الشػػرقي، والنحػػؿ السػػارؽ، والتمػػؿالمشػػاركة فػػي الػػدفاع عػػف خالياىػػا  .6

 عمى األمور األخرى.
 الذكور:-3

، يمتاز بنياية النحؿ، أضخـ مف الشغالة والممكة ولكف بطنو أقصر مف بطف الممكةطائفة الذكر أحد أفراد 
تنػػػت  الػػػذكور مػػػف البيػػػوض غيػػػر كامػػػؿ الػػػبطف.  وجػػػود إبػػػرة المسػػػع(، وتغطػػػي أجنحتػػػو بطػػػف مسػػػتديرة )لعػػػدـ

وبعػػدىا تصػػبح عالػػة عمػػى ذلػػؾ،  الممقحػػة، وميمتيػػا الوحيػػدة تمقػػيح الممكػػات عنػػد خروجيػػا مػػف الخميػػة ألجػػؿ
تميػا أو طردىػا بشػكؿ جمػاعي خػارج الشػغاالت بق، تتميز بشراىتيا في استيالؾ العسػؿ، لػذلؾ تقػـو الطائفة

  الخمية بعد استقرار الطائفة وانتياء موسـ التكاثر. 
مئات وقد مئات أشير، يبمغ عددىا عدة  3-1تبدأ الذكور بالطيراف بعد سبعة أياـ مف فقسيا وتعيش مف  -

 تصؿ إلى عدة آالؼ في الخاليا القوية.
، كمػػا أنيػػا ال تقػػـو بجمػػع حبػػوب الطمػػع ألف أرجميػػا قصػػير لسػػانياال تسػػتطيع الػػذكور جمػػع الرحيػػؽ ألف  -

 الخمفية غير مجيزة لذلؾ، كما أف الذكور ال تمتمؾ إبرة لسع وبالتالي ال تستطيع الدفاع عف نفسيا.
 

السويداء وطرائو الوقاية آفات نحل العسل وأمرا و في محافظة أىم المحور الرابع: 
 والعالج
 Varroa destructor :فاروا النحل -1
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، العامؿ المسبب ىو  فاروا النحؿ ىو أخطر آفة تيدد المناحؿ في العالـ  Varroaالطفيؿ اليـو
destructor حضنة النحؿ،  تتكاثر إناث الطفيؿ داخؿ نخاريبىو أكاروس )مف صؼ العناكب(، و

عاؼ عمى النحؿ البالغ، فتمتص دـ النحمة وتضعفيا، مما يؤدي إلى إض يضاً أاإلناث البالغة تتطفؿ و 
 الطائفة وبالتالي موتيا.

تمتاز أنثى الفاروا بجسـ بيضوي ولوف بني مصفر قاتـ يتحوؿ إلى بني محمر داكف مع تقدميا بالعمر،  -
يغطي جسمو طبقة ممـ(،  1.6ميكروف ) 1688ممـ( وعرضيا  1.1ميكروف ) 1188ويبمغ طوليا 

في المنطقة الغشائية بيف  ، وتشاىد اإلناثتتعمؽ بيا عمى النحمةثمانية أرجؿ قوية  اكيتينية قاسية، لي
الحمقات البطنية لسيولة الحصوؿ عمى الغذاء وفي حاؿ اإلصابة الشديدة يمكف أف تشاىد عمى مناطؽ 

  الجسـ المختمفة.
يؿ ختمو في مرحمة ما قبؿ بيوض بعد دخوليا نخروب الذكر أو الشغالة قب 18–7تضع أنثى الفاروا مف 

يوض لتعطي حوريات ليا ثالثة أزواج مف األرجؿ، ثـ تنسمخ ثالث مرات وتنمو ثـ تفقس البالعذراء، 
متطفمة عمى عذراء النحؿ حتى تصبح بالغة، فتتسافد اإلناث مع الذكر الوحيد الناش  معيا، وبعد انبثاؽ 

% مف إناث الفاروا ممقحة وتموت األفراد التي لـ تصؿ إلى طور البموغ، وكذلؾ 68النحمة تخرج نحو
 ت الذكر.يمو 
تستطيع أنثى الفاروا أف تعيش عدة أشير، وتضع البيوض مف مرة إلى عدة مرات ويمكنيا أف تعيش  -

 أياـ. 8 – 5دوف عائؿ نحو 
 
 
 
 :أعراض اإلصابة 
، غيػر الػبطف االجسػـ، قصػيرة ظيور ذكور نحؿ مشوىة في بداية الربيع، يمييا ظيور شػغاالت مشػوىة .1

 .ة عمى األرضقادرة عمى الطيراف، فتشاىد زاحف
  تقدـ اإلصابة. يالحظ برقشة في الحضنة مع مالحظة أغطية عذارى مثقبة مع ،في اإلصابة المتقدمة .2
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 مرض الحضنة األمريكي. راض أخرى، كتكمس الحضنة أوأممتداخمة مع ظيور أعراض  .3
 قمة إنتاج العسؿ في المراحؿ المتقدمة مف اإلصابة. .4
وتخؼ في موسـ يا، حيث توجد ىذه اآلفة عمى مدار العاـ ضعؼ طوائؼ النحؿ وتراجع أعداد شغاالت .5

 التشتية لعدـ وجود حضنة نحؿ تتغذى وتتكاثر عمييا.
مسػكنيا بحثػًا تيجػر بعػض الخاليػا القويػة  ابةحيث عند اشػتداد اإلصػ ،مشاىدة بعض الخاليا الميجورة .6

 عف مسكف آخر.
 

 :طرائو المكافحة 
ماضي وأصبحت متفشية بكؿ أماكف تواجد نحؿ العسؿ واليدؼ منذ ثمانينات القرف الىذه اآلفة انتشرت 

 مف المكافحة ىو تخفيؼ أعدادىا دوف عتبة الضرر االقتصادية حيث ال يمكف القضاء عمييا نيائيًا. 
 الطريبة الميكانيكية:أواًل: 

نخاريب  اقتناص إناث الفاروا أثناء دخوليا إلىتعتمد ىذه الطريقة عمى  مصائد ح نة الذكور: (1
بإدخاؿ إطار بإزالة حضنة الذكور وتخريبيا بعد الختـ، أو ضنة الذكور لتتكاثر بداخميا، وذلؾ ح
أو اريب، يؤخذ القرص وتتمؼ محتوياتو، بعد ختـ النخو  ،يستخدـ ليذا الغرض إلى الطائفةص خا

عادة استخدامو.  يوضع بالمجمدة وُيعاد استخدامو بعد تنظيفو، أو تذويب شمعو وا 
يتـ اقتناص الفاروا عند سقوطيا ن الورو المبوى أسفل عش الح نة( ) إدخال لوح م :اعدة العدق (2

 عند سقوطيا. امف الفازليف تمتصؽ بي ةطبيعيًا عمى قاعدة الخمية، وذلؾ بوضع طبق
 باستخداـ الشرائح الموجودة بالسوؽ والتي يدخؿ في تركيبيا إما:  الطريبة الكيميائية:ثانيًا: 

 مثؿ حمض النمؿ أو حمض المبف. ضويةالحموض الع. 1 
 -الكومافوس -. المبيدات المتخصصة بالعناكب التي تمتمؾ مواد فعالة ضد الفاروا مثؿ: األميتراز2

 الفموفالينات وغيرىا.
. شرائح مكونة مف مواد طبيعية ال تؤثر عمى منتجات خمية النحؿ وليس ليا أثر متبقي، مثؿ )المنتوؿ 3 
ؿ(، حيث يتـ وضع عدد مف ىذه الشرائح في الخمية حسب كثافة النحؿ والحضنة التيمو  -اليوكاليبتوس –

 بيا، وحسب التوصيات المرفقة مف قبؿ الجية المصنعة لممادة.
 

 التوصيات الخاصة بالحد من اإلصابة بفاروا النحل:  
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عاـ )في إلزامية بكف واحد عمى مستوى المناطؽ، إف أمكف مرتيف في الجماعية تنفيذ حمالت مكافحة  .1
 الربيع والخريؼ( نظراً الستمرار وجود الحضنة عمى مدار العاـ في الظروؼ المناخية الدافئة.

، وعدـ لنشوء سالالت مقاومة مف الطفيؿ استخداـ أكثر مف مبيد، أو مادة فعالة بالتناوب، منعاً  .2
 اقتصار المعالجة عمى مبيد واحد فقط.

لعدد األقراص المغطاة بالنحؿ، وبمدة بقاء شرائح المبيد في االلتزاـ بالجرعة المقررة لمخمية، تبعًا  .3
 الخمية، طبقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

ما ثبت ية في مكافحة الفاروا خصوصًا بعدفالبدء بتطبيؽ مركبات طبيعية نباتية مف البيئة المحم .4
 .كبذور اليانسوف والنعنع وفصوص الثوـ سوريةفاعمية كثير مف المواد الطبيعية في 

 تطبيؽ مكافحة ضد الفاروا ألي طرد نحؿ فور إسكانو ميما كاف مصدره. .5
عدـ مبادلة أقراص الحضنة ضمف المنحؿ الواحد، أو بيف المناحؿ عند عدـ التأكد مف أنيا معالجة  .6

 ضد الفاروا وأف إصابتيا في حدودىا الدنيا.
 

 Vespa orientalis الدبور األحمر: -2
اآلفات الحشرية المؤثرة عمى قطاع تربية النحؿ في المحافظة، كما يمحؽ أحد أىـ  الدبور الشرقي يعد

 أضرارًا اقتصادية كبيرة في ثمار األشجار المثمرة كالعنب.
، فيو يياجـ الشغاالت السارحة والنحؿ الحارس عمى مفترسًا ىامًا لنحؿ العسؿيعتبر الدبور الشرقي 

خفض معدؿ تكاثرىا، وفي بعض الحاالت وخاصة في مداخؿ الطوائؼ الضعيفة مما يؤدي إلى إضعافيا و 
باإلضافة ، حالة الطوائؼ الضعيفة تدخؿ الدبابير إلى الطائفة وتحمؿ معيا كاًل مف اليرقات والعذراوات

وىو ؿ، الممكات أثناء خروجيا لمتسافد في موسـ التطريد، مسببًا أضرارًا اقتصادية لمربي النح إلى مياجمة
 ة التي تربي نسميا في أعشاش تتطمب كثيرًا مف البروتيف والغذاء السكري يوميًا. مف الحشرات االجتماعي

فييا بساتيف التيف وكرـو  تنتشرينتشر الدبور انتشارًا واسعًا في المناطؽ الجبمية الوعرة أو قربيا، التي  -
يع اعتبارًا مف تظير ممكات الدبور الممقحة في فصؿ الرب ،العنب وبعض أنواع الفواكو السكرية األخرى

وتبدأ ىذه اآلفة ودرجات الحرارة والظروؼ البيئية، منتصؼ شير شباط ولغاية شير أيار حسب المناطؽ 
خالؿ فصؿ الشتاء تموت األفراد  ولكفمياجمة المناحؿ، خالؿ النصؼ األخير مف فصؿ الصيؼ،

شا جديدة مطمع الربيع وعند توفر األخرى عدا الممكات الجديدة الممقحة حديثًا، ثـ تعاود الممكات بناء أعشا
 مصادر الغذاء.
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 طرائو المكافحة: 
في لمنع دخوليا الخريؼ وفي  بداية الربيع ومنعيا مف تكويف األعشاش، قتؿ ممكات الدبور في .1

 السبات الشتوي.
غالؽ فتحاتيا، حيث تستخدـ  .2 البحث عف األعشاش وقتؿ أفرادىا بوضع السموـ داخؿ األعشاش وا 

لمرطوبة، وتطمؽ غاز السيانور  ، التي تتسامى عند تعرضياHydrocianic acidالسيانيد بودرة 
 القاتؿ لمحشرات.

خروج  فنالحظ صباحاً  األعشاش المكتشفة وذلؾ بعد حموؿ الظالـ، وضع مصائد أسطوانية فوؽ فتحة .3
  الدبابير بشكؿ عمودي ووقوعيا في المصائد.

 أكسيد الزنػؾ،مع لمفرومة، المرتديال، الدبابير الميتة( المخموطة )المحمة امثؿ الطعوـ السامة  استخداـ .4
غ/كغ ونشرىا حوؿ المنحؿ، بعد وضعيا بصناديؽ خاصػة، لمنػع جفافيػا  28أو بمبيد الالنيت بمعدؿ 

 6-5بسػػػرعة، ولتجنيػػػب الكائنػػػات النافعػػػة األذى النػػػات  مػػػف ىػػػذه الطعػػػوـ، مػػػع مراعػػػاة تجديػػػدىا كػػػؿ 
، أفضػػؿ، ولتعػػويض الكميػػة المسػػتيمكة، بعػػد زيػػارة حشػػرات الػػدبور ليػػاسػػاعات لمحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة 

ويمكف استعماليا بدوف خشية تسمـ النحؿ بيا، ويفضؿ أف يوضع المحـ بدوف المػادة السػامة لمػدة يػـو 
 عمى األقؿ.

 مف دخوليا. وضع حواجز الدبور عمى أبواب خاليا النحؿ وخصوصًا الضعيفة منيا، مما يمنع الدبور  .5
 مدخؿ الخاليا الضعيفة. تصغير .6
 ترحيؿ خاليا النحؿ إلى مناطؽ ال ينتشر فييا الدبور األحمر. .7
 والتػي أجرينػا كثيػرة مػف المصػائد الجاذبػة لمػدبوروضع مصائد الدبور حوؿ المنحؿ، حيػث يوجػد أنػواع  .8

 :عمييا دراسات عديدة وأثبتت فعاليتيا مثؿ
 سػـ  38 ارتفاعيػاالمعػدني،  الجانبيػة مػف الشػبؾ التنػؾ واألوجػو مصنوعة مػف المصيدة المعدنية الصغيرة

كػؿ جػدار قمػع معػدني ذو فتحػة ضػيقة بػارزة نحػو  سػـ، يتوسػط 28 اطوؿ ضمعي ة الشكؿوالقاعدة مربع
الداخؿ، يسمح فقط بدخوؿ الدبور ويمنع خروجو، ويعمؽ الطعـ عمػى مسػتوى األقمػاع، بسػمؾ يتػدلى مػف 

 غطاء المصيدة. 
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  يمؼ عميو شبؾ معدني، مزودة  سـ، 48سـ، وارتفاعيا  37الحجـ، قطرىا المصيدة األسطوانية كبيرة
قمع مف السمؾ  يا تمامًا بوسط القاعدة األساسيةبقاعدة إضافية في األسفؿ لوضع الطعـ عمييا، وفوق

ذو فتحة واسعة ينتيي بفتحة ضيقة لمنع عودة الدبور منيا والغطاء العموي عبارة عف حاجز سمكي 
 كات.يشابو حاجز المم

 عبارة عف خمية نحؿ قديمػة ينػزع عنيػا البػاب، لتسػييؿ توجػو الػدبور نحػو وىي  :خمية مع عاسمة مصيدة
قمػػع مػػف الشػػبؾ  قيػػا تمامػػًا حػػاجز يحػػوي بمنتصػػفوالطعػػـ، وفييػػا عػػدة  إطػػارات شػػمع قديمػػة، يوضػػع فو 

طاة بحػاجز )طابؽ ثاني( مغ المعدني، واسع مف األسفؿ ويضيؽ مف األعمى، يوضع فوقو عاسمة فارغة
)المػذكورة  يوضع فػي ىػذه المصػائد ممكات لمنع الدبور مف الفرار، وإلدخاؿ الضوء، ونشر رائحة الطعـ.

والتػػي ثبػػت أنيػػا مػػف أفضػػؿ الطعػػـو المسػػتخدمة، والسػػمؾ  طعػػـو مختمفػػة مثػػؿ رئػػة األبقػػار )فشػػة( سػػابقا(
مة فػػيمكف وضػػعيا بػػيف مػػا عػػدا مصػػيدة خميػػة مػػع عاسػػ وأحشػػاء الػػدواجف. تنشػػر المصػػائد حػػوؿ المنحػػؿ،

  .لتخفيؼ أعداد الدبور المياجمة لمخاليا العامرةخاليا النحؿ بعد نزع الباب عنيا 
 وىي عبارة عف وعاء فيو ماء وفوقو مصيدة اسطوانية وبينيما فراغ لػدخوؿ الػدبور  :مائيةالدبور  مصائد

 وتعمؿ عمى نفس المبدأ بحجز الحشرة عند انطالقو بشكؿ فطري نحو األعمى.
 

  
 

 
 

 

 Merops apiaster  الوروار )آكل النحل(: -3
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خطورة كبيرة عمى المناحؿ، بسبب اصطياده لمشغاالت بأعداد  يشكؿ الوروار 
نحمة في  33333كبيرة يوميًا، حيث أف زوجًا واحدًا مف الوروار يحتاج نحو 

ممكات الالموسـ، وتأثيره شديد عمى المناحؿ حيث يخفض إلى درجة كبيرة نسبة 
ىذا الطائر، يفضؿ وضع شباؾ خاصة  ولمقاومة العائدة مف طيراف التمقيح،

  بيا الطائر عند مياجمتو يمتقط  صفوؼ الخاليا، حوؿ المناحؿ وفوؽ
غالبية المناطؽ السورية أثناء ترحالو  عمى يمر ىذا الطائر وىذه الشباؾ فعالة جدًا. المناحؿ، لمنحؿ في

ريفية، فيو لحسف الحظ طائر غير مقيـ وغير متناسؿ في سوريا حسب عممنا إلى باليجرة الربيعية والخ
جباره عمى االبتعاد عف المناحؿ بإطالؽ عيارات نارية عميو مف بنادؽ آلية  اآلف، كما يمكف إقالقو وا 

 مخصصة لذلؾ.
 
 Achroia grisellaودودة الشمع الصغيرة  Galleria mellonellaدودة الشمع الكبيرة   -4

آفتيف خطيرتيف عمى المناحؿ وال سيما في البمداف الدافئة، ألف تكاثرىما يبقى مستمرًا عمى مدار  تشكالف
 المناطؽ الباردة.تسبباف مشكمة كبيرة في  العاـ، بينما ال

  
 

ا كبير عمى أقراص الشمع في الخاليا الضعيفة في المنحؿ، وفي المستودعات غير المعتنى بيا مخطرى -
تتغذى يرقاتيا عمى جمود اليرقات وحبوب الطمع وآثار العسؿ التي تصادفيا أثناء حفرىا لألنفاؽ في جيدًا، 

أقراص الشمع، والتي تبطنيا مف الداخؿ بطبقة حريرية ناعمة، تؤدي اإلصابة إلى ظيور نحؿ مشوه، 
ببعضيا في  وتخريب أقراص الحضنة والشمع، ووجود طبقة كثيفة مف الخيوط الحريرية، تربط األقراص

حالة اإلصابة الشديدة، ووجود أعداد كبيرة مف عذارى الفراشة عمى شكؿ حبة الفستؽ الصغيرة بيضاء 
 الموف إلى رمادية تصطؼ إلى جوار بعضيا.

عمى صندوؽ الخمية في أحد  اخؿ الخاليا لتضع البيض، أو تضعوتدخؿ الفراشات اإلناث لياًل إلى د -
مي والخارجي، أو مباشرًة عمى أقراص الشمع، وعندما تفقس البيض تبدأ الشقوؽ، أو بيف الغطاء الداخ

 اليرقات بحفر أنفاؽ في الشمع لتتغذى عمى محتوياتو.
 :وقاية المناحل من دودة الشمع 
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االىتماـ بنظافة المنحؿ، وعدـ رمي الشمع في أرض المنحؿ، أو ترؾ األقراص في العراء، أو في  .1
منحؿ، ألف الفراشات ستتسمؿ إلييا وستجد مكانًا لوضع البيض ومادة خاليا ال يوجد فييا نحؿ في ال

 لتتغذى يرقاتيا عمييا.
عدـ ترؾ أقراص فارغة في الخمية تزيد عف حاجة النحؿ، واالنتباه ألف يكوف عدد األقراص مساويًا  .2

الشمع  لحاجة النحؿ تمامًا، ألنو عند ضعؼ الطائفة تمتم  كؿ الخمية بفراشات ويرقات وعذارى دودة
 سريعة التكاثر.

يمكف تعقيمو االىتماـ بعمؿ مستودع محكـ، يتناسب وحجـ المنحؿ، مخصص لتخزيف أقراص الشمع،  .3
عندما تقتضي الحاجة، وتخزف بو أقراص الشمع ضمف العاسالت أو عمى حوامؿ خاصة بحيث تبعد 

 األقراص عف بعضيا البعض لمحفاظ عمى تيويتيا.
 

 :(الدبور األصفر )الزالقط   -5

 

تمتد فترة تواجد الدبور األصفر في المحافظة مف شير تموز حتى شير كانوف الثاني، ويعتبر شيري  -
 تشريف األوؿ والثاني أكثر الشيور ظيورًا ليذه اآلفة.

تقوـ حشرة الدبور األصفر بسرقة العسؿ مف الخاليا والتياـ الحضنة، واالفتراس الفردي لمنحؿ ونادرًا ما  -
في الطوائؼ بسببيا، إال في بعض المواسـ التي تتواجد فييا الحشرة بكثافة عالية في أواخر داف يحدث فق

 الخريؼ وبداية الشتاء.
تستمر ممكات الدبور األصفر بمياجمة خاليا النحؿ خالؿ التشتية وتسكف معيا في داخؿ الخمية  -

 غيرة.متغذية عمى ما تجده مف عسؿ وطمع وبروتيف مف البيوض أو اليرقات الص
تخداـ المبيدات تعتمد المكافحة بالدرجة األولى عمى تحديد أماكف األعشاش وتدميرىا يدويًا أو باس -

ث ويمكف استخداـ مرطباف أو زجاجة فييا محاليؿ سكرية مخففة وبوضع قمع عمى بابيا بحي الحشرية،
لمختمفة التي تشابو طعـو وباستخداـ الطعوـ البروتينية والسكرية ا تدخؿ الحشرة وال يمكنيا الخروج،

 مكافحة الدبور األحمر. 
 American Foulbrood (AFB) األمريكي الح نة مرض -6
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، تنتقؿ Paenobacillus larvae تسببو بكتريا عصوية، لطوائؼ نحؿ العسؿأشد أمراض النحؿ فتكًا 
يرقة نحؿ العسؿ بعمر (، ويمكف ل.....العدوى إلى الخاليا مف المصادر المموثة )ماء، غذاء، أدوات النحاؿ

أقؿ مف يـو واحد أف تصاب إذا التيمت عشرة أبواغ مف مسبب المرض، بينما اليرقة التي يزيد عمرىا عف 
 يوميف ال تصاب إال إذا التيمت مالييف األبواغ، في حيف ال تصاب أكبر اليرقات عمرًا.

 

 
طة السموـ التي تفرزىا أثناء نموىا، تؤثر البكتريا في خاليا جياز اليضـ عند يرقة نحؿ العسؿ بوسا -

تتحوؿ يرقة النحؿ بعدىا إلى سائؿ لزج مطاطي القواـ، تنبعث منيا رائحة عفنة، ونالحظ تثقب أغطية 
العيوف السداسية التي أغمقت عمى اليرقات التي أنيت نموىا وبدأت الدخوؿ في طور العذراء، ويبدو 

ة مبعثرة في قرص يحتوي عيوف سداسية مختومة(، مظير القرص مبرقشًا )أي عيوف سداسية مفتوح
وتصبح اليرقات سوداء الموف مع تقدـ اإلصابة، كنتيجة لذلؾ، يقؿ نشاط الطائفة، ويتدىور عدد 

 الشغاالت، وينعدـ انتظاـ الحضنة وترابط النحؿ حتى يقضي المرض عمى الخمية نيائيًا.
 

 عالج مرض الح نة األمريكي: 
تالفيا حرقًا ضمف حفرة وتغطيتيا بالتراب، وذلؾ  الطريقة المثمى لمعالج ىي إغالؽ الخاليا المصابة وا 

لمنع وصوؿ المرض إلى الخاليا المجاورة، كما يجب الحرص عمى إتالؼ جميع النحؿ البالغ والحضنة 
والشمع والعسؿ واإلطارات واألغطية الداخمية عف طريؽ الميب لمقضاء عمى أي بوغ سواء كاف عمى 

داخؿ الشقوؽ، حيث أف ىذه األبواغ قادرة عمى النمو ولو بعد أكثر مف ستيف عامًا وتسبب  السطح أـ
انتشار المرض مف جديد، ويمكف الوقاية مف المرض واحتوائو باستخداـ المضاد أوكسي تتراكسيميف، لكف 

 يجب إتباع التوجييات المرفقة بدقة شديدة منعًا لتموث العسؿ والمنتجات األخرى لمنحؿ. 
 

 :European foulbrood (EFB) الح نة األوروبي مرض -7
ويتسبب عف بكتريا  مرض تعفف الحضنة األمريكي،يعد ىذا المرض أقؿ خطورة مف 

، يمتاز ىذا المرض مقارنة بمرض الحضنة األمريكي بأف اليرقات  Melissococcus plutoniusعنقودية
لمصابة بقعة صفراء تنتشر تدريجيًا عمى طوؿ تموت قبؿ ختـ النخاريب عمييا، يظير عمى رأس اليرقة ا

حمقات الجسـ، ويصبح جسـ اليرقة شفافًا يسمح بمشاىدة القصبات اليوائية وجياز اليضـ عبر جمد 
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اليرقة، ويتحوؿ لوف اليرقة إلى الموف البني، ويترافؽ ذلؾ بانبعاث رائحة النشاء المحروؽ مف األقراص، 
تبقى عمى شكؿ قشور ال تمتصؽ بقاع النخروب،  ويسيؿ عمى  وتكوف اليرقة غير لزجة، عندما تجؼ

 الشغاالت إخراجيا مف النخروب مما يمكف مف الشفاء الذاتي لمخاليا. 
 

  
 

 عالج مرض الح نة األوروبي: 
 5يمكف التغمب عمى اإلصابة بتقوية الطوائؼ وبتعفير كؿ األقراص والنحؿ الذي يغطييا بمركبات السمفا )

محموؿ سكري(، وتستعمؿ أيضًا الصادات الحيوية مع مركبات السمفا ويفضؿ استبداؿ  ليتر 4غ في 
 .األقراص القديمة

 
 النمل العادي:  -8

  
النمؿ مف الحشرات االجتماعية التي تجمع المواد الغذائية وتعود بيا إلى أعشاشيا، لذا فيي قد تدخؿ  -

 خذ العسؿ وتربؾ العمؿ في الطائفة.خاليا النحؿ فتأكؿ بيض النحؿ ويرقاتو الصغيرة، وتأ
بما أف ىذه الحشرة واسعة االنتشار في المناطؽ الدافئة وتنشط عمى مدار العاـ، فإنو البد مف اتخاذ  -

إجراءات وقائية لحماية المناحؿ مف خطرىا، وأىميا رفع خاليا النحؿ عمى قواعد أسفميا مغموس في أواف 
 وصوؿ إلييا.مف الزيت مانعا النمؿ مف تسمقيا وال

 

 أكاروس قصبات النحل: -8
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القصبات اليوائية لمنحؿ  داخؿميكرونًا، األنثى أكبر قمياًل مف الذكر، يتطفؿ  158أكاروس طولو نحو  -

 ويتغذى عمى السائؿ المبطف ليا.الموجودة بالصدر األمامي 
النحمة، مما يضطرىا يتكاثر بشكؿ سريع فيتسبب بانسداد القصبات، وينت  عف ذلؾ ضيؽ تنفس عند  -

انًا في بعض لمخروج زاحفة أماـ الخمية بسبب عدـ قدرتيا عمى الطيراف، وليذا يسمى ىذا المرض أحي
مف أىـ أعراض اإلصابة بو ىو انفراد زوجي األجنحة، وابتعاد الزوج الخمفي  المراجع بكساح النحؿ،

التكويف، قد تظير في بعض  وتيدلو، وظاىرة زحؼ الشغاالت عمى األرض مع وجود أجنحة كاممة
 األحياف إسياالت.

يتأثر ىذا األكاروس بالمبيدات التي تستخدـ ضد الفاروا وبخاصة منيا تمؾ التي تعطي أبخرة  -
 كاألميتراز، ويستخدـ أيضًا ضده بعض الزيوت الطيارة كالمنتولوالتيموؿ وغيرىا.

 
 
 
 Nosema apis  النوزيما: -9
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يغزو ىذا . ، والتي تتبع رتبة الفطورmicrosporidian (Microsporidia)طفيؿ خموي مف صؼ 
الميكروب ويخرب خاليا معي النحؿ مما يؤدي إلى تخريب بطانة المعي، ويؤثر عمى التغذية، قد يعال  
باستخداـ الدواء لكف إمكانية السيطرة عميو تكوف باختيار الموقع المناسب لمنحؿ خالؿ الشتاء، فيو يزدىر 

اإلصابة قد تؤدي إلى حدوث زحار أو موت مبكر ألعداد مف  والربيع المبكر وعند اشتداد في الشتاء
ويمكف تشخيص اإلصابة مف خالؿ مالحظة نحالت مريضة تمشي عمى األرض أماـ الخمية، قد النحؿ، 

ال تكوف األجنحة مترابطة وقد تكوف فقدت بعض أشعارىا، ونالحظ أف بعض ىذه األعراض تشيع في 
مراض أخرى كالعث القصبي وبعض األمراض الفيروسية، فإذا أزيؿ رأس النحمة المصابة أمكف حالة أ

سحب المعي عف طريؽ اإلمساؾ بالحمقة البطنية األخيرة باألظافر، يبدو معي النحمة الطبيعية ورديًا فاتحًا 
 .بينما يكوف بالنحمة المصابة أبيض الموف، وغالبًا يعادؿ حجـ المعي الطبيعي مرتيف

يتضمف العالج الناجح لمنوزيما عدة اعتبارات، فالدواء "فوماجيميف" يعمؿ بشكؿ جيد جدًا في المحافظة  -
ميو في فصؿ الخريؼ ومطمع عمى النوزيما تحت السيطرة )ويستخدـ في مصؿ سكري وينصح بالتغذية ع

ى العش جافًا، ويجب باإلضافة الختيار موقع التشتية المناسب ليستطيع النحؿ المحافظة عمالربيع(، 
استبداؿ أرضية الخمية المبتمة بأخرى جافة ونظيفة، وفي الربيع يجب وضع الخاليا مواجية الشرؽ أو 

 الجنوب، وتقديـ الماء النظيؼ.
 
 chalkbrood تكمس الح نة: -11

مع الغذاء ؿ إلى الخمية نحالذي تحممو شغاالت ال Ascosphaera apisفطر اليسبب ىذا المرض  -
وتبدو فتصاب بو يرقات الذكور والشغاالت التي ينمو عمييا الفطر، خصوصًا عمى الصدر األوؿ، موث الم

ىيفات الفطر بيضاء تتحوؿ بتقدـ عمر اليرقة وموتيا إلى نموات فطرية بموف رمادي تظير أحيانًا خالؿ 
كمشة بيضاء الموف ىشة الغطاء الشمعي إف ختـ عمى اليرقة، يتحوؿ جسـ اليرقة أخيرًا إلى كتمة صغيرة من

 ثـ تصبح صمبة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 

 

مالتيا إلى  - تتـ الوقاية مف ىذا المرض الفطري بالتشتية في المناطؽ األقؿ رطوبة، وبتيوية الخمية وا 
األماـ لمنع تراكـ الماء داخميا، ويعال  باستبعاد األقراص شديدة اإلصابة وتطيير قاعدة الخمية بماء 

 متكرر.الكمور أو بالميب بشكؿ 
 

 المحور الخامس: مراعي النحل في محافظة السويداء
تعتمد تربية النحؿ في المحافظة بشكؿ أساسي عمى النباتات البرية إضافة إلى مساحات واسعة مف 

عموما، يقضي النحؿ الشتاء في المناطؽ  لكرز وبعض الموزيات األخرى ....(،األشجار المثمرة )التفاح وا
لربيع يستفيد مف أزىار الموزيات المنتشرة عمى مساحات واسعة في المحافظة وينقؿ المنخفضة،ومع بداية ا

بعض النحاليف نحميـ إلى المناطؽ المرتفعة مع بداية إزىار الكرز واألجاص والتفاح في أواخر نيساف، ثـ 
لينقؿ  يعيدونو إلى السيؿ بعد انتياء العقد في أواسط أيار حيث يوضع في مراعي الصفميف والقرص عنة

وبعدىا ينقؿ إلى مراعي الشنديب في أواخر آب ليبقى فييا  لى مراعي الحالب في نياية حزيراف،بعدىا إ
ومف الجدير بالذكر أف نحالي المحافظة لـ يعتادوا  ألوؿ حيث يعاد إلى مواقع التشتية،إلى أواسط تشريف ا

ونورد فيما يمي جدوال يبيف  تمد ذلؾ،فنسبة قميمة جدًا منيـ تعبعد عمى ترحيؿ نحميـ خارج المحافظة، 
 تاريخ إزىار بعض النباتات الرحيقية التي يزورىا النحؿ.

 تاريخ اإلزىار الصنف
 كانوف الثاني، شباط وآذار الموز
 أواخر آذار ونيساف الكرز
 أوائؿ نيساف النفؿ

 أواخر نيساف وأيار البري والمزروع األجاص
 نيساف وأيار التفاح

 وائؿ وأواسط أيارأ الزعرور 
 خالؿ أيار شقائؽ النعماف

 الدرادار
 الكينا 

 أوائؿ نيساف حتى أوائؿ حزيراف
 معظـ أشير السنة 

 أواسط أيار حتى حزيراف الصفميف أو الخمة
 أواخر أيار حتى أوائؿ حزيراف قرص عنو
 أيار وحزيراف الخرشوؼ 

 حزيراف دانو
 أواسط حزيراف نعناع بري

 حزيراف وأوائؿ تموز أواخر السماؽ
 حزيراف وتموز الغبيرة
 أواسط حزيراف حتى أواخر آب حالب
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 أواخر حزيراف حتى أوائؿ تموز زعتر بري
 أوائؿ تموز القبار

 أواسط آب حتى أوائؿ تشريف األوؿ شنديبال
 أواسط آب حتى أوائؿ تشريف األوؿ الشحيمة
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 سادس: الجدول الزمني إلدارة المنحلالمحور ال

إجراء عمميات الصيانة والتنظيؼ لكافة الخاليا الفارغة، وتعقيـ كافة أدوات التربية ير شباط: ش .1
 باستخداـ الماء الساخف والممح أو الكمور التجاري.

 : شير آذار .2
معدومة أو في بدايتيا نفيذ المكافحة الوقائية لفاروا النحؿ حيث تكوف أعداد النحؿ قميمة والحضنة ت -

ومف الضروري تغيير المادة  اختفائيا بالعيوف المغمقة لمحضنة،لضماف تخفيؼ أعداد الفاروا وعدـ 
 المستخدمة بالمكافحة كؿ مرة لمحيمولة دوف نشوء سالالت مقاومة. 

شجيع الممكات بمادة السكر والفيتاميف والبروتينات بكميات قميمة لت التغذية الربيعية التحري يةتنفيذ  -
عمى البدء باإلباضة وتكويف جيش الحضنة الالـز إلنتاج شغاالت النحؿ وذلؾ لجمع العسؿ عند فيض 

 المراعي.
تقسيـ الخاليا القوية في الربيع عند الحاجة لزيادة عدد طوائؼ النحؿ، وخصوصًا التي  :شير نيسان .3

ستعود مف جديد لبناء ا مف ىذه البيوت تميؿ لبناء البيوت الممكية ألجؿ عممية التطريد، فعند تخمصن
كما يجب إضافة عاسمة )طابؽ ثاني( لمخاليا القوية وذلؾ لمنع ازدحاـ النحؿ فييا ودفعو  غيرىا،
 لمتطريد.

: يتـ قطؼ العسؿ الربيعي ويراعى أف تكوف اإلطارات مختومة بنسبة خالل منتصف وأواخر شير أيار .4
 قميؿ المحتوى مف الرطوبة.% كي يكوف العسؿ ناضجًا و 78ال تقؿ عف 

ترحيؿ خاليا النحؿ لممناطؽ المختمفة سعيًا وراء المراعي أو  :خالل األشير من حزيران حتى أيمول .5
 الظروؼ الجوية المالئمة )أنظر جدوؿ فترة اإلزىار لمنباتات الرحيقية(.

مى النحاؿ تأميف يجب مراعاة وجود مصادر ماء نظيفة ليشرب منيا النحؿ وعند عدـ وجودىا يجب عكما 
ال سيضطر النحؿ لمبحث عف  المياه )نصؼ برميؿ مثاًل( ووضعيا بالقرب مف النحؿ عند ترحيمو وا 
مصادر ولو بعيدة ولف يأخذ منيا إذا وضعناىا الحقًا.  يفضؿ قطؼ العسؿ بعد كؿ ترحيمة )إف وجد( 

 مف المرعى التالي.وذلؾ لتخفيؼ أوزاف الخاليا عند الترحيؿ، وتشجيع النحؿ عمى جمع العسؿ 
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: يتـ نقؿ النحؿ إلى مكاف التشتية، وقطؼ العسؿ لممرة األخيرة )في حاؿ تواجده( مع تشرين األول .6
 ا النحؿ في أواخر الخريؼ والشتاء.مراعاة ترؾ كمية جيدة مف العسؿ في الخاليا ليتغذى عميي

بالممكة األحدث واألفضؿ، يمكف أف يمجأ النحاؿ لضـ الخاليا الضعيفة إلى بعضيا مع االحتفاظ  -
 وذلؾ لزيادة احتماؿ نجاة النحؿ مف مخاطر التشتية. 

يجب اختيار موقع التشتية بحيث يكوف بعيدًا عف األخطار المناخية كالصقيع أو الرياح أو تجمع  -
مياه األمطار، وكذلؾ في مأمف مف أذى المتطفميف والمصوص، ووضع حجر صغير عمى سطح 

 نب انفالت الغطاء الخارجي بفعؿ الرياح.الخمية الخشبية لتج
لمتشتية القاسية مخاطر عديدة وخصوصًا حيف يسبقيا موسـ قميؿ األمطار أو فقير بالمراعي  -

فعندىا يجب االىتماـ بالنحؿ أكثر وذلؾ بالتخفيؼ قدر اإلمكاف مف القطفة الخريفية، واألفضؿ 
بالمحاليؿ السكرية مع البروتيف والفيتاميف، مع  البدء بتغذية الخاليااالستغناء عنيا لصالح النحؿ و 

معدؿ التغذية  أياـ بيف المرة واألخرى، 5-4معدؿ مراعاة إعطاء مضاد حيوي في ثالث تغذيات ب
كغ سكر  1تحضير المحموؿ السكري: لتر محموؿ سكري حسب قوة الخمية، 1 -½لمخمية الواحدة مف 

الحجـ النيائي لتر ماء بالتشتية، 1كغ سكر مع  2 لتر ماء في الربيع، ومف واحد ونصؼ حتى 1مع 
كغ سكر في واحد لتر ماء ½ : يحسب حجـ السكر بنصؼ حجـ الماء، مثال إذابة لممحموؿ السكري

 الحجـ النيائي واحد ونصؼ لتر. ◄
حسب حاجتيا وتُقمؿ  وحسب الحالة الجوية ويجب تغذية الخاليا حتى أوائل كانون أول تستمر التغذية .7

لمخاليا الضعيفة وُتزاد لمقوية كي ال تبقى كمية مف التغذية وتتخمر، وعندىا يجب غسؿ  الكمية
 وتنظيؼ الغذايات.

: يفضؿ إدخاؿ شرائح لمكافحة الفاروا إلى الخاليا في فترة بداية الشتاء )المربعانية( وذلؾ كانون الثاني .8
لحضنة المغمقة التي تختب  فييا باختيار يوـ داف  لفتح الخاليا، حيث تعطي فعالية ممتازة لكوف ا

 ألف الدواء ال يصؿ ليذه اآلفة بداخؿ العيوف المغمقة.   بأقؿ حاالتيا أو معدومة أحيانًا، الفاروا
 

   
 خمية 15المحور السابع: جدوى استرشاديو تجارية لمشروع نحل بطاقة 
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 وصف المشروع:  -1

 المربي كوف ىذاالرقـ ويأخذ كبداية، خمية  15 مف فقط مكوف منحؿ مف العسؿ إنتاج عمى المشروع يقوـ
ولكنو يؤمف دخال مساندا، ويستطيع المربي  ،بالنسبة لو جانبي نشاط تكوف النحؿ تربية أي مبتدأ، مازاؿ

اكتساب الخبرة أف ينتقؿ إلى تربية أعداد أكبر مف الخاليا، ومف                بعدو عمى المدى الطويؿ 
 لبيع الطرود ومنتجات النحؿ األخرى كالغذاء الممكي وحبوب الطمع.              االنتقاؿ  ثـ

 فائدة ومزايا المشروع:  -2

 .يؤمف دخال إضافيا لممربي، وىو مشروع يتميز بسرعة دوراف رأس الماؿ 
 .ال يتطمب حجـ كبير مف العمؿ، وبالتالي ال يحتاج إلى وقت طويؿ لرعايتو 
  لالستيالؾ الذاتي ولعرضو في السوؽ حيث يتميز بالقدرة يؤمف المشروع عسال بأنواع مختمفة

 التخزينية العالية وبشروط يمكف توفيرىا دوف تكاليؼ.
  يستطيع المربي أف يخفض مف تكاليؼ اإلنشاء عف طريؽ المشاركة مع مربيف آخريف

 باألدوات، ونقؿ الخاليا إلى المراعي.

 المنتج: العسل تسويو-3

 نت  العسؿ كونو مادة غذائية وعالجية مرغوبة لدى الكثير مف ال يوجد صعوبة في تسويؽ م
 السورييف، حتى مع غالء أسعاره.

  بحجـ ىذا المشروع الصغير نسبيًا، يتـ تسويؽ وتوزيع العسؿ مباشرة إلى المستيمؾ مف خالؿ
األقارب واألصدقاء والمحيط االجتماعي، ويمكف تسويقو بأوزاف مختمفة مف ربع كيموغراـ حتى 

 يموغراـ.ك 2
  يستطيع المربي أف يروج لمنتجو مف خالؿ أساليب مختمفة، كبيع العسؿ عمى شكؿ أقراص

 عسمية شمعية مغمفة بطريقة بسيطة وغير مكمفة.
 الزبائف سعر العسؿ متقمب، ويجب وضع سعر معقوؿ عمى المنت  ليجذب 

 .ويتمكف مف تصريؼ إنتاجو

 المخاطر: -4

 ية النحؿ ىي اآلفات التي تصيبو، ويمكف تجاوزىا عف طريؽ المخاطرة األكبر التي تواجو ترب
 اإلجراءات الوقائية المستمرة، والترحيؿ لتخفيؼ األذى الذي تسببو.

  ال يوجد مخاطرة لمنافسة أنواع عسؿ مستوردة، الف المستيمؾ المحمي يفضؿ المنت  المحمي
ف ارتفع سعره عف غيره مف المستورد   ولو انخفض سعره.الموثوؽ عف طريؽ األقارب وا 
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  األخطار المناخية كالصقيع أو الرياح يمكف تجاوزىا بنقؿ المنحؿ إلى أماكف أفضؿ لتجنب
 الصقيع، ووضع حجارة خفيفة الوزف عمى سطح الخمية الخشبية لتقميؿ أثر الرياح.

 شروط اإلنتاج: -5

  النحؿ والتي االستعداد الشخصي والرغبة لدى المربي، كما يجب الخضوع لدروة تدريبية عف
 يقيميا اإلرشاد الزراعي عادة.

  ينصح بشراء طوائؼ النحؿ في بداية فصؿ الربيع حصرًا، والتأخر ليس لصالح المشتري ألف
 النحؿ يتطور يوميًا، ويجب التأكد مف سالمة وصحة النحؿ ونشاطو.

 امرة والمشتراة تقدـ التغذية الربيعية لمخاليا الضعيفة والطرود الحديثة فقط، وليس لمخاليا الع
حديثًا ألننا سنجني منيا العسؿ بعد فترة وجيزة. يجب التأكد مف خمو النحؿ مف اآلفات ووجود 
الممكة وسالمتيا وكيفية وضعيا لمبيض )فكمما كانت الحضنة مرتبة ومتناغمة وليس فييا 

 عيوف فارغة دؿ ذلؾ عمى حداثة الممكة وتميزىا وعمى خموىا مف األمراض(.
 وف مكاف المنحؿ بعيد عف المناحؿ األخرى.يجب أف يك 
 .يجب أف يبعد المنحؿ عف المساكف، وقريب مف مصادر لممياه أو يجب توفير مصدر لممياه 
  ضع ثقؿ أو و وقميؿ التعرض لمرياح  ،وقميؿ الرطوبة ،المنحؿ معرض لمشمسموقع أف يكوف

قواعد خشبية مائمة قميال ، وأف توضع الخاليا عمى عمى الغطاء الخارجي لمخاليا مف األحجار
)باتجاه  الخاليا باتجاه أشعة الشمس وأف يكوف مدخؿإلى األماـ لمنع دخوؿ األمطار، 

 .الجنوب(
  يجب أف يبعد المنحؿ عف الزراعات التي تستعمؿ فييا مبيدات الحشرات بكثافة، ويبعد عف

 مصادر التموث كالصرؼ الصحي.
  خمية ال تحتاج  15يف مف كؿ الجيات، وبالتالي المسافة بيف الخمية واألخرى متر إلى متر

 متر مربع وسطيًا. 58ألكثر مف 
 ،وذلؾ لتجنب فقداف النحؿ عند حصوؿ  يجب تنظيؼ أرض المنحؿ باستمرار مف األعشاب

 الحرائؽ وكي ال تسد مداخؿ الخاليا مف األعشاب.
 ترقيـ الخاليا  جبيجب مسؾ سجؿ لتدويف كؿ العمميات المقدمة، والتكاليؼ المصروفة. كما ي

وتوثيؽ تطورات المنحؿ مف حيث تجديد الممكات وتحديد الخاليا المصابة بكفة ما إذا وجدت 
 منعًا مف انتقاؿ العدوى.

 الحاجة وحسب تقريباً  أياـ 5-4كؿ  الربيع خالؿ المنحؿ عمى الكشؼ يتـ: الدوري الكشؼ 
 قفراف )طوائؼ( النحؿ، عدد لزيادة الخاليا تقسيـ عند يومياً  بالمنحؿ المرور يتوجب وأحياناً 
 مراعاة مع والخريؼ، الصيؼ في أياـ 18-8كؿ  الكشؼ يمكف حيث تدريجياً  الكشؼ ويخؼ
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 الخاليا تدىور إلى يؤدي بالمرعى فقيرة أماكف في أياـ عدة النحؿ ترؾ فإف المرعى مراقبة
إلى مراعي جديدة. وىنا البد مف نقؿ النحؿ  العسؿ، مف مخزونو النحؿ يأكؿ وقد وتراجعيا

 ر.وتجنب الكشؼ في أوقات البرد أو الرياح والمط

 الجدوى والتجييزات: -6

 أواًل: التجييز:
  2ـ58مساحة األرض حوالي. 
 .النحؿ المتوفر ىو النحؿ السوري، وىو يعتبر مف السالالت الجيدة 
 .يمكف ألي شخص مف أفراد العائمة المشاركة بالعمؿ 
 ف النحؿ يتجدد ذاتيًا، أو أف النحاؿ يقوـ بتجديد الممكات.طائفة النحؿ ال ُتستيمؾ ال 
  سنوات، أما تجييزات استخراج العسؿ تعتبر معمرة  18يوجد تجييزات تيتمؾ عمى مدى

 سنة، لذلؾ بزيادة عدد خاليا المنحؿ بالمستقبؿ تزداد المرابح. 28وسطيًا 
  إطارات. 7األفضؿ أف تحوي الخمية الواحدة 
 2816حوي بنود تجييزات المنحؿ بمتوسط أسعار عاـ الجدوؿ التالي ي: 

 الثمن ل.س متوسط سعر الوحدة العدد لمستمزماتا تجييزات التأسيس
 225888 15888 15 خمية خشبية المتجددة . طائفة النحل1

متوسطة األمد  . أصول2
 ( سنوات11)

 525888 35888 15 خمية نحؿ عامرة
 38888 2888 15 غذاية

كامؿ )مع قناع مع قفاز  لباس نحاؿ
 مع جزمة(

1 12888 12888 

 2588 2588 1 محرقة –مدخف 
 788 788 1 عتمة
 788 788 1 فرشاة

 588 588 1 سكيف كشط طبقة الشمع فوؽ العسؿ
 1888 1888 1 بكرة سمؾ
 797488 المجموع

 79748 االىتالك السنوي لألصول قصيرة األمد -أ

إخراج العسل  . أصول3
 ( سنوات21طويمة األمد )

 58888 58888 1 فراز
 15888 15888 1 منض 

 3888 3888 1 مصافي ترشيح
 8888 8888 1 طاولة خشبية
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 76888 المجموع
 3888 االىتالك السنوي ألصول اإلخراج -ب

 1898488 3+ 2+  1مجموع تكاليف التجييز الكمية= 
 83541 االىتالك الكمي= أ +ب لتجييزات التأسيس
 ثانيًا: اإلنتاج والجدوى التجارية:

 ( 15تفترض الحسابات التالية ثبات السعر لممشتريات والمبيعات، وثبات عدد الخاليا )خمية 
  يمكف أف يدخؿ المنحؿ مباشرة في السنة اإلنتاجية فور شرائو، وتقسـ إلى ثالث دورات

إنتاج الخمية الواحدة ضمف إنتاجية أي ثالث قطفات عسؿ وفقا لظروؼ المحافظة، ومتوسط 
كيموغراـ، وىو مرشح لمزيادة وفقا لتوفر المراعي  7أو  6أو  5ظروؼ المحافظة يتراوح 

 والظروؼ المناسبة.
 .التأكيد عمى ضرورة إجراء نقؿ المنحؿ إلى مناطؽ الرحيؽ والمراعي 
 .ال يوجد ضرائب عمى اإلنتاج 
  الثالثة، وتقدر ربحية الميرة السورية المستثمرة يسترد المربي رأسمالو المستثمر في بداية السنة

 %.68حوالي 
 .يستطيع المربي مف السنة الثانية أف يقوـ بزيادة إيراداتو ببيع منتجات النحؿ األخرى 
  يحتفظ المربي بكمية مف العسؿ المنت  لالستيالؾ المنزلي باإلضافة إلى توزيع كميات كيدايا

 لمتروي  عف المنت .
 ا خالؿ السنة، وسطيا عشريف كشؼ )زيارة( خالؿ السنة لممنحؿ، كؿ خمية يتـ الكشؼ دوري

ساعة فقط عمى مدار  128خمية تحتاج وسطيا  15ساعات في السنة، أي  8تحتاج وسطيًا 
 يوـ عمؿ. 15السنة كحد أقصى عدا أعماؿ الترحيؿ، أي حوالي 

 ذا النشاط بالميرة السورية الجدوؿ التالي يوضح إنتاج وتكاليؼ رعاية وتربية النحؿ وربحية ى
 :2816وبأسعار 

 البيان
 السنة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 اإلنتاج

 5 5 5 5 5 متوسط إنتاج الخمية الواحدة
 15 15 15 15 15 عدد الخاليا

 75 75 75 75 75 إنتاج المنحؿ الكمي كغ
% )لالستيالؾ  نسبة العسؿ غير المباع

 4 8 12 16 28 زيع ىدايا ودعاية(المنزلي+ تو 



 
28 

 

 3 6 9 12 15 كمية العسؿ غير المباع كغ
 72 69 66 63 68 كمية العسؿ المباع كغ

 5888 5888 5888 5888 5888 كغ  1متوسط سعر المطرباف  
 375111 375111 375111 375111 375111 قيمة العسل المنتج الكمي ل.س

(A) 
 تكاليف
 الرعاية

 258ئة لمعسؿ المنت  الكمي )كمفة التعب
 ثمف المطرباف(

18758 18758 18758 18758 18758 

قيمة الشمع )كؿ خمية نصؼ كيمو، ثمف 
 ؿ.س( 2888الكيمو 

15888 15888 15888 15888 15888 

كغ / لكؿ خمية ثمف الكغ 4تغذية سكر 
 ؿ.س 258سكر 

15888 15888 15888 15888 15888 

الت إلػػػػػػػى نقػػػػػػػ 5تكػػػػػػػاليؼ نقػػػػػػػؿ المنحػػػػػػػؿ)
 ؿ.س18888المراعي( النقمة 

58888 58888 58888 58888 58888 

 15888 15888 15888 15888 15888 أدوية وقائية
 15ساعة عمؿ ) 128تكاليؼ عمالة 
 ؿ.س( 1588يـو عمؿ * 

22588 22588 22588 22588 22588 

 136258 136258 136258 136258 136258 المجموع
 6812.5 6812.5 6812.5 6812.5 6812.5 (B) اليف الرعاية% من تك5نثرية  نفبات

 B+A  143162.5 143162.5 143162.5 143162.5 143162.5لمتغيرة الكمية المتعمبة باإلنتاجالتكاليف ا -أ

 
 83548 83548 83548 83548 83548 نصيب االىتالؾ السنوي

 
تكمفة رأس الماؿ المستثمر 

 % مف تكاليؼ التجييز7.5
82388 82388 82388 82388 82388 

 
مجموع التكاليف الثابتة  -ب

 متعمبة باإلنتاجالغير 
165928 165928 165928 165928 165928 

 388983 388983 388983 388983 388983 أ+ ب = مجموع التكاليف اإلنتاجية الكمية 

 الجدوى التجارية

 66818 66818 66818 66818 66818 صافي إيراد العسؿ ؿ.س
 6إيراد تقسيـ خاليا بمعدؿ 
تقسيمات، ثمف بيع كؿ 

 ؿ.س 28888تقسيمو 
128888 128888 128888 128888 128888 

صافي إيراد المنحؿ السنوي 
 )عسؿ + تقسيمات(

186818 186818 186818 186818 186818 

 تراكـ صافي العائد
 

372835 558853 744878 938888 
 061 أربحية الميرة المستثمرة %

    
 


