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  بسم هللا الرحمن الرحٌم  

 

 

 

 :قالوا فً النحله 

 

 :من الحدٌث الشرٌؾ 

 

)) المإمن كالنحله اذا اكلت طٌبا واذا وضعت طٌبا واذا وقفت على عود 

 نخر لم تكسره((

 

 وفً االمثال ..

 ... أهدى من نحله )ٌضرب للرجل الٌضل طرٌقه (

 

 وفً االمثال االٌطالٌه 

 0( كن مشؽوال شؽل النحله ..مقتصدا ومدبرا مثلها
 

 

 

 

تعرؾ على فائدة منتجات نحل العسل وكٌؾ وهنا فً هذا  المقالة سن

  للجسم ان ٌستفاد منه فً زٌادة مناعة الجسم او زٌاده عدد كرٌات الدم
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 علٌها تعرؾ للؽاٌة كثٌرة فوائد النحل لمنتجات أن إلى الدراسات تشٌر

 :هً المنتجات وهذه للناس شفاء جمٌعها وفً الحدٌث العلم
 

 العسل -0

 الملكات ؼذاء -9

 اللقاح حبوب -3

 النحل سم -4

 النحل شمع -5

 البروبولٌس -6

 النحل حضنه -7
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 :ودواء ؼذاء العسل

 من العسل نحل شؽاالت تخرجها صافٌة سائلة حلوة مادة هو العسل   

 النباتات بعض أزهار تفرزها سكرٌة عناصر من النحل وٌنتجها بطونها

 فً ٌضعه سائلا  وٌخرجها جسمه فً وٌصنعها النحل فٌمتصها الطبٌة

 بؽلؾ تسترها ثم النخارٌب تسمى الشمع من النحل صنعها مهٌؤة عٌون

 المادة هو أنه األبٌض بالعسل والمعروؾ النحل وعسل. الشمع من رقٌق

 داخل لتحوله األزهار رحٌق من العسل نحل شؽاالت تجمعها التً السكرٌة

 الحلوة الطبٌعٌة المادة وهو أقراصها، فً تخزنه ناضج عسل إلى الخلٌا

 .والحٌوٌة القوة وتهب النشاط تعطً التً

 النباتات فً الؽدٌة الخلٌا من مجموعة تفرزه سكري سائل هو :الرحٌق

                                  :هً السكرٌات من أنواع ثلثة على الرحٌق وٌحتوي الزهرٌة

 (القصب سكر) السكروز-

 (العنب سكر) الجلوكوز –

 ( الفواكه سكر) الفركتوز –

 وٌتراوح. ضئٌلة بنسب ولكن األخرى السكرٌات بعض إلى باإلضافة

 نحو إلى ٌصل وقد% 41-35 من الرحٌق فً السكرٌات هذه تركٌز

 التً اللقاح حبوب مصدرها بروتٌنات على الرحٌق ٌحتوي كما ،61%

 فرزه عند بالعسل وتخلط السداسٌة العٌون فً وٌخزنها النحل ٌجمعها

 مثل أخرى مركبات بعض إلى باإلضافة وفٌتامٌنات معدنٌة وعناصر

 العضوٌة واألحماض الطٌارة والزٌوت والصموغ والدكسترٌن اإلنزٌمات

 كجم 0 على للحصول أنه إلى اإلشارة وتجدر.  للنكهة المكسبة والمواد

. الرحٌق من كجم 4-3 بجمع ٌقوم أن النحل فعلى الناضج العسل من

 أكثر تزور أن فعلٌها الرحٌق، من الكمٌة هذه على النحلة تحصل ولكً

 ٌكلؾ العسل من الواحد الكٌلوجرام أن كما. زهرة ملٌٌن عشرة من

 العسل وٌوجد. الرحٌق من حمل 051111-091111 بٌن ما النحلة

  صنعها الشكل سداسٌة عٌون من المكونة الشمعٌة األقراص فً عادة
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  الشمعٌة العٌون هذه من العسل على وللحصول متناهٌة بدقة النحل

 عسل على لنحصل العصر طرٌقة أو المركزي الطرد جهاز عادة ٌستعمل

 .نقً صاؾ

 لم دام ما المختلط العسل وٌعنً ”الشهد“ منها كثٌرة أسماء وللعسل

 الؽلٌظ األبٌض العسل على وٌطلق ”الضرب“ وكذلك شمعه من ٌعصر

 � تعالى لقوله المختوم والرحٌق والحافظ، بالسوي وكذلك. ”الجامد“

 أسماء بعدة السعودٌة فً العسل ٌعرؾ(. مختوم رحٌق من ٌسقون

 ومجري طلح وعسل سدر عسل النباتً مصدره حسب فٌسمى

 .وؼٌرها…وشوكة

 

 : Pollen Grains  اللقاح حبوب                 

 ٌجمعها التً األزهار لقاح وهً النحل منتجات أحد هً اللقاح حبوب

 النحل وٌقوم الرحٌق ٌجنً كما واألشجار النباتات أزهار من النحل

 حماٌة لؽرض بالعسل ٌبللها أن بعد صؽٌرة كرات شكل على بتشكٌلها

 خلفً كٌس فً بوضعه العملٌة هذه بعد وٌقوم الفساد، من اللقاح حبوب

 ولحبوب. الخلٌة إلى بها وٌذهب الخلفٌة أرجله عند( اللقاح سلة) ٌسمى

 فً كبٌرا اعتمادا النحل علٌه ٌعتمد حٌث خلٌته بناء فً أهمٌة اللقاح

 عمله مزاولة من النحل تمكن عدم إلى ٌإدي ونقصه الٌرقات تؽذٌة

 إذا ؼرابة وال البٌض وضع عن الملكة تتوقؾ حٌث ونشاط، بهمة بالخلٌة

 الفضل ٌعود تلقٌح إلى تحتاج والتً الزراعٌة المحاصٌل معظم أن عرفنا

 مزارعهم فً النحل خلٌا ٌضعون المزارعٌن بعض أن بل النحل إلى

اإلنتاج  ٌزٌد حٌث التلقٌح عملٌة فً كلٌا اعتمادا النحل على وٌعتمدون

 .جٌد بشكل
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 :اللقاح لحبوب الكٌمٌائٌة المكونات

. النبات نوع حسب كبٌرا اختلفا اللقاح لحبوب الكٌمٌائً التركٌب ٌختلؾ

 مثل والطبٌة الؽذائٌة المركبات من مجموعة من اللقاح حبوب تتكون إذ

 البروتٌنات من عالٌة نسبة على تحتوي وأٌضا والجلوبٌولٌن، الببتونات

  كبٌر عدد وفٌها% 91 ـ 01 بنسبة وماء% 31 ـ 01 بٌن ما تتراوح

 

 

 وأحماض معدنٌة وأملح   K,B12,B2,B1,A مثل الذائبة الفٌتامٌنات من

 بٌن ما تتراوح سكرٌة ومواد% 95 إلى تصل الدهن من ونسبة امٌنٌة

 وهذه. الجسم داخل بارزا دورا تلعب والتً إنزٌمات وكذلك% 41 ـ 91

 .الحً الكائن لنمو الزمة كلها المواد
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 : اللقاح حبوب استعماالت

 وعسر الدقٌقة األمعاء والتهاب النحافة حاالت فً اللقاح حبوب تستعمل

 الدم كرٌات وزٌادة الؽذائً التمثٌل فً المفٌد مفعولها على علوة الهضم

 جم 911 حوالً فً اللقاح حبوب من جم 51 خلط وٌمكن الحمراء،

 .الصباح فً الماء من قلٌل مع منها ملعقة لتناول جٌدا خلطا عسل

 المصابٌن األطفال على العلجٌة المإسسات لبعض تجارب وفً -9

 الهٌموجلوبٌن نسبة وزادت الحمراء الدم كرٌات عدد عندهم زاد باألنٌمٌا

 . اللقاح بحبوب العلج من شهرٌٌن بعد وذلك

 حبوب أنواع من مستخلصات بإضافة التجمٌل مإسسات بعض تقوم -3

 لنبات اللقاح حبوب مثل بالمنشطات ؼنٌة تكون اللون عدٌمة اللقاح

 .التجمٌل ومساحٌق كرٌمات إلى والكامٌلٌا األوركٌد

   Pomades الدهانات فً اللقاح حبوب مستخلصات وتستخدم -4

 إلٌها ٌعٌد أنه إذ المحترق الجلد وتجدٌد الجروح التئام فً المستعملة

 .واالنتعاش المرونة

 لها ثبت اللقاح حبوب من الحٌوٌة المضادات بعض استخلص وأمكن -5

 .المختلفة المرضٌة المٌكروبات من مزرعة على كبٌر تؤثٌر

 :Propolis ”البروبولٌس

 وبراعم األشجار قلؾ من النحل ٌجمعها صمؽٌة مواد هو ”البروبولٌس“

 من الشؽاالت تجمعه أحدهما نوعان للبروبولٌس وٌوجد. النباتات بعض

 حبوب من علٌه تحصل واآلخر والنباتات باألشجار الصمؽٌة المواد

 تضٌٌق وفً بالخلٌة، الشقوق سد فً األول النوع النحل وٌستعمل. اللقاح

 بعضها فً الخشبٌة اإلطارات ولصق الشتاء فصل فً الخلٌا مداخل

  ٌسكنها التً الجحور سقوؾ فً الشمعٌة األقراص تثبٌت وفً البعض
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 صقل فً فٌستعمله األخٌر النوع أما األولٌة، البناء مادة علٌها وٌطلق

 األجزاء وتؽطى فٌها البٌض الملكات تضع أن قبل السداسٌة العٌون

 األقراص تجعل التً وهً المادة هذه من بؽطاء واإلطارات الداخلٌة

 .اللون ؼامقة القدٌمة الشمعٌة

 إلى تتسلل التً الحٌوانٌة اآلفات تحنٌط فً المادة هذه النحل وٌستخدم

 بآلة الوخز طرٌق عن ٌقتلها أن بعد والفئران السحالً مثل الخلٌا داخل

 ال حتى الشمع من بطبقة ٌؽطٌها ثم التحلل من منعها على فتعمل اللسع

 من لونه ٌختلؾ القوام صمؽٌة البروبولٌس ومادة. الخلٌة جو تفسد

 مرٌحة عطرٌة ورائحتها األسود، أو البنً أو الؽامق الرمادي إلى األصفر

 .العطرٌة الصموغ رائحة منها تنبعث حرقت وإذا

 وكذلك للبروبولٌس الكٌمٌائً التركٌب وٌختلؾ: البروبولٌس مكونات

 النحل ٌضٌؾ إذ منه النحل جمعه الذي النباتً للمصدر تبعاا  ورائحته لونه

 معرفة من وتمكن الخام الصمؽٌة للمادة والشمع اللعابٌة اإلفرازات بعض

  المشبعة ؼٌر العطرٌة األحماض مثل مواد عدة

 :كاآلتً البروبولٌس مكونات نسبة متوسط وٌبلػ

  Balsam & Resin وصموغ راتنجٌات مواد% 55 

                                Wax شمع% 31 من وأكثر

         Essential oils طٌارة عطرٌة زٌوت% 01 

                       Pollen  grains. لقاح حبوب% 5 

 البروتٌنات على تحتوي ما حد إلى التركٌب معقدة مادة والبروبولٌس

 والكالسٌوم والمؽنٌسٌوم الحدٌد مثل معدنٌة وأملح والفٌتامٌنات

 . االسترونشٌم و  والفانادٌوم والسٌلكون واأللمنٌوم

 :العلجٌة البروبولٌس خواص

 .الثانٌة العالمٌة الحرب خلل الجروح التئام فً نجاحه تؤكد قد –
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 بمستخلصات والفطرٌة الجلدٌة األمراض لعلج البروبولٌس ٌستخدم –

 الجروح لعلج بنجاح استخدم كما البروبولٌس، من كحولٌة ؼٌر

 ومانع للبكترٌا وكمضاد الفطرٌة األمراض بعض ٌعالج كما. والؽرؼرٌنا

 عامل انه وثبت الروسٌة المستشفٌات فً البروبولٌس جرب وقد للنزٌؾ

 بولندا مستشفٌات فً استخدم كما. األنسجة تكوٌن فً وٌساعد مطهر

 .سٌدوموناس بمٌكروب الملوثة الجروح لعلج

 . Antiseptic مطهرة كمادة أمرٌكا فً استخدم –

 .المفاصل آالم علج فً استعمل كما –

 : Brood as Natural Food طبٌعً كؽذاء الحضنة

 باألمر لٌس لإلنسان طبٌعً كؽذاء العسل نحل ٌرقات استخدام إن

 أمرٌكا دول وبعض واآلسٌوٌة اإلفرٌقٌة الدول من فكثٌر المستؽرب

 نحل وعذارى ٌرقات من كل وجباتها فً فعلا  تستخدم واسترالٌا الجنوبٌة

 كؽذاء الحضنة استخدام فكرة نشؤت وقد. وجذابة محببة بطرٌقة العسل

 الحرارة فٌه تصل والذي البلد بعض فً البارد الشتاء فصل حلول بسبب

 عملٌة تكالٌؾ وتصبح الصفر تحت المئوٌة الدرجات من عشرات إلى

ًا  توفٌرا) المربً فلجؤ اقتصادٌة، وؼٌر ومكلفة مجهدة الطوائؾ تشتٌة

 من واالستفادة النحل طوائؾ من التخلص إلى( النحل تشتٌة لنفقات

 آكلت من الزٌنة لطٌور كؽذاء النحل  وعذارى ٌرقات وتقدم. الحضنة

 األشواك من وخلوها اللذٌذ لطعمها الطٌور لهذه محببة فهً ، الحشرات

 . أكلها ولسهولة

 على تحتوي أنها وجد وقد عالٌة ؼذائٌة قٌمة ذات العسل نحل وٌرقات

 أ فٌتامٌن من كمٌات على وتحتوي بروتٌن%  0554و دهون% 3،70

A د وفٌتامٌن D من دولٌة وحدة 7411-6011 بٌن كمٌته تتراوح الذي 

 بٌن األسماك بعض كبد زٌت فً نسبته تتراوح بٌنما الطازج، الوزن

  4 اللبن وفً دولٌة وحدة 956 البٌض وفً دولٌة وحدة 011-611
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 من ونسبة% 154 جلٌكوجٌن على أٌضاا  وٌحتوي دولٌة، وحدات

 9(%80 إلى تصل الرطوبة

 

 : االسكوربٌك ج فٌامٌن

 

 من اؼنى فهو.. الفٌتامٌن بهذا الطبٌعٌة المصادر اؼنى من العسل برٌعت))

 العسل فً الموجودة اللقاح حبوب ان وذلك والفاكهة الخضروات من كثٌر

مما  اكثر الفٌتامٌن ع اللقاح حبوب تحتوي حٌث الفٌتامٌن بهذا جدا ؼنٌه

 فهو للجسم سبةبالن جدا هام الفٌتامٌن هذا ووجود نفسها الثمار تحتوٌه

 الكوالجٌن مادة تكوٌن على وٌساعد للسموم الجسم مقاومه من ٌزٌد

 ( التلؾ من الكبد خلٌا على وٌحافظ الحمراء الدم كرٌات وتكوٌن والحدٌد

 : العسل فً الموجودة المعدنٌة االملح

 توجد كانت وان العناصر وهذه المعدنٌة العناصر بعض العسل فً ٌوجد))

 النواد من ؼٌره عن للعسل الؽذائٌة القٌمة من تزٌد االنها لةضئٌ بكمٌات

 بوظائفه القٌام على الهٌموؼلوبٌن ما ٌساعد العناصر هذه ومن السكري

  والمنؽنٌز والنحاس كالحدٌد

 ثمانٌة فاختار ذلك من للتؤكد تجاربه بؤجراء( رولدر) دكتور قام وقد

 كل  مجموعتٌن الى وقسمهم بالنمسا اٌتام  لجام فً ولدا وخمسٌن

 افراد بٌن ٌفرق ولم ولدا وعشرٌن تسعه من تتكون مجموعه

 المجموعة افراد من كل اعطى حٌث واحد شًء فً اال المجموعتٌن

 واستمرت الظهر وبعد الصباح فً مرتٌن ٌوم كل العسل من ملعقة االولى

 عدد رولد.د اختبر العام نهاٌة وفً الدراسً العام طول التجربة هذه

 اعلى انها فوجد العسل تناولوا الذٌن االطفال دم فً الحمراء الدم كرٌات

 لم الذٌن الثانٌة المجموعة فً االطفال ان وجد حٌن  فً% 855 بمقدار

 كرات عدد فً الزٌادة لهذه مماثل نقص دمهم فً ظهر العسل ٌتناولون

 3( الحمراء الدم
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  السكر وداء الشراٌٌن تصلب

 الهٌموجلوبٌن وكمٌه الحمراء الدموٌة الكرات عدد الملكً الؽذاء ٌزٌد))

 مستوى واتقص تؽٌر بدون البٌضاء الدموٌة الكرات عدد ظل بٌنما

 مزمنا ضٌقا ٌعانون الذٌن المرضى على بطٌئة تؤثٌرا واطهر الكولٌسترول

  التاجً الشرٌان فً

 لحدوث المٌل قلل الملكً الؽذاء ان واخرون ما دار ذكر 0975 عام وفً

 منع حٌث الكولٌسترول لزٌادة عوملت التً االرانب فً الشراٌٌن تصلب

 اقل كان ولكنه االورطً للشرٌان الداخلٌة البطانة فً اللٌبٌدات ترسٌب

 4( الشرٌانً للجدار الوسطً البطانة فً ترسٌبها منع فً تؤثٌرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (00)            



 

 : االسود العسل

 نسبة على األسود العسل ٌحتوي

 والعناصر الحدٌد من هائلة

 إنتاج زٌادة فً الهامة الؽذائٌة

 وٌمكن الحمراء، الدم كرٌات

 من جرام 011 كل ٌحتوي حٌث األسود العسل باستخدام الدم فقر علج

 األمثل الؽذاء ٌجعله ما وهو الحدٌد، من ملٌجرامات 6 على األسود العسل

 5(الدم فقر لعلج

 

 

 

 : الدم وفقر العسل

 الفعالة العوامل اهم من النحل عسل اعتبار على الطبٌة االبحاث اجمعت

 الممتاز اثره الباحثون الحظ حٌث الدم فقر من المختلفة األنواع علج فً

 اولئك دماء فً الخضاب نسبة وارتفاع الحمراء الدم كرات زٌادة على

 ٌومٌا فنجان وٌشرب بالعسل وٌحلى الجوز ورق ٌؽلى واخٌرا المرضى

 6(البدن وٌقوي الدم ٌطهر فانه
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 المصادر :

0- https://www.nok6a.net 

 العربً العلمً المجتمع نقطة

 

  ونتاجها تربٌتها العسل نحل -9

 القزاز ابراهٌم لقمان تالٌؾ

 

  ودواء ؼذاء القرانً الطب -3

 عبدهللا محمود محمد تالٌؾ

 

  سلٌمان صبحً تالٌؾ النحل عسل فوائد -4

 السكر وداء الشراٌٌن تصلب

 

5- https://al-ain.com 

 االخبارٌه العٌن موقع

 

 النحل بعسل العلج اسرار -6

 عبدهللا محمود محمد تالٌؾ
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