
 المحاضرة السابعة

 Swarming       التطريد 

% 80-30تعريف التطريد : هو الطريقة الطبيعية لتكاثر نحل العسل  أو هو خروج الملكة الملقحة االصلية مع عدد كبيرر مرا النحرل بريا 
 الملكرة الملقحرة الصرلية الخليرة، وبعرد ترر  Primary swarmما اعداد الطائفة لتكويا خليرة دديرد, و ويسرمذ هرلا الطررد برالطرد االولر  

فر  كرل طررد ملعره عرلرا  او  للر طررود او اكثرر مرا  4-1يتراوح عددها بريا  Secondary Swarmsايام  6-2ثانويه بعد  تخرج طرود
فر  المكرراا الم عرذ علررذ مقربرة مررا مكراا الخليررة الصررلية  ج الطررد يسرركاعرد, ملكرراذ عرلارل تصررل الرذ ثاثررة ملكراذ احيانررا، عنردما يخررر 

فرااهرا بريا الطر الترال  بعردها ترلهت وتسركا المكراا الردائم ، ثرم تخررج الملكرة  الرذ اليروموتبقرذ لعرد, سراعاذ او  رودلغرض دمرع العرداد وار
يردررع الررذ خليترره  الطررردحيرراا فررفا افررراد العررلرا  لغرررض التلقرريع وتردررع الررذ مكرراا الطرررد بعررد تلقيحاررا، وعنرردما تفقررد الملكررة فرر  بعررض ال

 السرابقةالذ خليتره الصرلية لفقدانره رائحرة الخليرة  يردعفا يستطيع النحل اا  المد, هلهاما بعد  ايام ما خروج الطردو 4-1الصلية خال 
 .وتكوا رائحة دديد,

                                 ?When Swarming Occurs؟ديحصل التطري ىمت

تختلررف الوررروف الدويررة فرر  مواعررع التربيررة علرررذ نطرراث العررالم فمررثا يحررد  التطريررد فررر  العررراث خررال ال ررار الرابررع، وخرودرره فررر       
فرر  تنترراج  النحررالالمنرراطث ال ررمالية أبكررر بفسرربوعيا تقريبررا مررا حدوثرره فرر  المنطقررة الوسررطذ والدنوبيررة أا تغييررر الملكرراذ سررنويا بسرريطر, 

 .لمقاومة التطريد وباإلضافة تلذ اسبات عديد, ف  حدو  التطريد أفضل طريقة الملكاذ يعتقد بأناا

  Swarming Reasons           اسباب حدوث التطريد

أا طريقررة التكرراثر الطبيعيررة لتحررل العسررل فرر  التطريررد، يحررد  التطريررد عرراد, فرر  الربيررع وعررد يحررد  فرر  الصرريف او الخريررف احيانررا ومررا 
 :أسبابه

 بالحضنة واياد, أفراد ال غاالذ.اادحام الخلية  -1

الساسرراذ ال مسررية فرر  طبقرراذ تربيررة  وعررذ االادحررام، لررلل  يفضررل اا يصررنع النحررال المايررد مررا  عرردم ودررود المكرراا الكرراف  عنررد-2   
 التطريد.  علتطريد عندها اليستطيع النحال منلل  تحد  مراحل التايئة ل تضافية لك  اليضيث المكاا ولو لفتر, عصير,، مع

 ف  موسم  وخاصةللبيض،  وضعااگبر سا الملكة وعلة ن اطاا اللي ي دي الذ علة  -3

يوذ فيارا ثرم تقروم ال رغاالذ باالعتنرا  برالب لوضرع البريضيميل النحل لتبديل ملكته، فيبن  النحل البيوذ الملكية ويدبر الملكرة  للل الن اط 
 .العلارلالملكية لحيا خروج الملكاذ 

 

 



 Disadvantage of Swarming                              التطريدضرر 

وسرروف يربر  النحررل، وخررال  العسرلتنتادارا مررا  ويقلررلالخليرة،  يضررعف سروف النحررالالرذ عرردد مرا الطرررود دوا سريطر,  تقسريم الخايررا.-أ
 .العسل  انتاجيقل كثيرا  وبلل  الخليةما  سول االنتوار للخروج  يئا   النحلعملية التطريد اليعمل 

العمررل مررا دديررد، ومعنررذ للرر   لبررد  اسررابيع 4-3مررا الخليررة يبرردا ببنررا  ع رره الدديررد والررلي يسررتغرث وعتررا يصررل برريا  النحررل خررروج بعررد ۔ت
 .العش أي بنا  العراص ال معية إلنتاج ال مع لغرض بنا  العسلاستاا  كمياذ كبير, ما 

أسررتولذ عليرره أ ررخاص مررنام  الا  يسررتطيع النحررال معرفررة مكانرره او اسررترداعهارض المنحررل فررا عرراعررد ياررادر الطرررد مسررافة بعيررد,   -ذ 
 وهلا يحد  كثيرا.  نحلهوأخريا هوا,. فيكوا عد فقد  نحلمربی 

مرا دديرد ايضرا يتكرويا ملكرة دديرد,.   . عد يردع الطرد بعد التطريد خال اليام الربعة الولرذ عنرد فقرداا الملكرة، او عتلارا ويبردأ النحرل
ستاا  العسل لدل  وهلا  .يقلل ما تنتاج العسل السفرالوعذ الضائع وار

 

 Signs of Swarming                                عالمات التطريد

 :عاماذ خارج الخلية -اوال  

 الخلية وطيرانه الدائري أمام الخلية باتالتدمار أمام 

 :الخليةعاماذ داخل  -ثانيا  

 واور البيوذ الملكية بأعداد كبير, بسبت تادحام الخلية بالفراد والحضنة وضيث المكاا. -أ
 يقل ن اط الملكة ف  وضع البيض ويقل تهتمام ال غاالذ المنالية باا.   -ت

عنررد المكرراا الولرر  للتدمررع، و  أيررامت تخرررج مررا الخليررة ك ررافاذ بفتداهرراذ مختلفررة لغرررض تحديررد 4-3. عبررل حرردو  التطريررد بأيررام   -ذ
تداهه. تحديد المكاا المائم تقوم الك افاذ بالرعصاذ االهتاااية الليلية  الحديد المكاا الم عذ وار

يخررج الطررد الول  تمترا  الطريرث  ال غاالذ بطوناا بأكبر كمية ما العسرل وهرو بمثابرة ءرلا  للسرفر عند عرت موعد التطريد تمأل - 
مرا البيرذ الملكر  را  أخر الطررد الرديا خرروج ملكرة عرلد الول  الملكة الملقحرة واحيانرا يترمبا ر, بعد ءلث البيوذ الملكية، وتخرج مع الطر 

النحرل  معورم مرا ال رغاالذ وتكروا اعمرار ال رغاالذ المرافقرة للملكرة مختلفرة و هنرا  براحثيا يقولروا اا  30 – 80%  يرافث الملكية االم
 المرافث للطرد الول هو ما ال غاالذ الحقلية.

عررا مكرراا دائمرر   بالبحرر الك ررافاذ  الطرررد فرر  المكرراا الم عررذ، تبرردا ويسررتقرالحرررار, مائمررة  ريررد عنرردما تكرروا دردرراذيحررد  التط -ج
ونرادرا مرايبق  لمرد, يروميا فر  المكراا الموعرذو يكروا المكراا الردائم  فر  تدويرف  الطررد مبا رر, ساعة ينتقرل اليره  24، وبعد مض  للطرد
عبرل اختيرار المكراا  وسريلة لسركانهللطررد أي  تايرأال دار أو  قوث ف  بنايرة أو بريا اءصراا ال ردار الكثيفرة وءيرهرا الا لرم  سيقااأحد 

 الدافئ فأنه سوف يرحل بعيدا 



 Swarning Prevention                      التطريدطرق منع 

عبرل موسرم فريض العسرل توضرع هرله االساسراذ أضيافة صناديث تربية فياا تطراراذ الساسراذ ال رمعية لكر  يتوسرع المكراا فر  الخليرة  -أ
 لك  ال ي عر النحل بضيث المكاا بل سعة المكاا. 

لملكرة تبقرذ وبعرد مرد, يخررج ولكرا ا ت. حصر الملكة ف  طبقة التربية السفلذ ووضرع حرادا ملكراذ فر  برات الخليرة، حير  ندرد اا الطررد
 عصير, يردع الطرد الذ الخلية وباله الحالة ينتور خروج ملكاتدديد, الخروج للتطريد. 

 عص أدنحة الملكاذ الصلية وهلا يمنعاا ما الطيراا او اللحاث بالطرد الخارج. -ذ
 عويضاا بوضعالساسياذ ال يعية الدديد, رفع الحضنة الفائضة واإلستفاد, مناا ف  تدرا  تقاسيم أو دعم الخايا الضعيفة وت -  
 لة وتوسيع بات الخلية. ساياد, تاوية الخايا بوضع طبقاذ تاوية أو عا -ج
 تاالة البيوذ الملكية ف  الخلية  -ح
آخرر، ويوضرع فر  مكانارا خليرة  وللر  بتغييرر مواعرع الخايرا حير  ترفرع الخليرة القويرة وتوضرع فر  مكراا Cale (1943)تتبرا  طريقرة  -خ

الخلية القوية فقد لهت مناا اعداد كثير, مرا النحرل السرارح وهرلا ير دي اماضعيفة، ففا النحل السارح يدخل الذ الخلية الضعيفة فتاداد عو,، 
 تلذ تقليل العام علذ التطر. 

 ثر, فرر  السرريطر, علررذ التطريررد وتتضررما ت، وهرر  طريقررة ديررد,وم57ت  رركل  Rootو 2007عررا   Derareing (1886)د. اتبررا  طريقررة 
ووضررعاا علررذ اطررار فيرره كميررة عليلررة مررا الحضررنة، وبقيررة اإلطرراراذ فرر  الطبقررة السررفلذ  السررفلذهررله الطريقررة هررو حصررر الملكررة فرر  الطبقرره 

اا الكراف  لوضرع ، ووضع حادا الملكاذ علذ الطبقة السفل  لمنع صعود الملكة تلذ العلرذ فرفا الملكره عنردها المكرمعومااتكوا فارءة 
ا دميع البيوذ الملكية السابقة يدت اا تردمر، واا  وفرذ  الطبقراذ العاسرلةالملكراذ الثران  برضريع بيرد  حراداالبيض ف  هله اإلطاراذ، وار

مرا تطراراذ العسرل وحبروت اللقراح ويمكررا رفرع الحضرنة المتكونرة فر  االعلرذ ووضررع  وبعررض الحضرنةطبقرة التربيرة الثانيرة ترضرع تطراراذ 
البيرروذ الملكيررة  لررلل  ترردمراا الملكررة ءيررر مودررود، ضررنا  منرره ملكيررة  بيرروذتطرراراذ فارءررة وعررد يرردفع النحررل برريا فتررر, واخرررل البنررا   برردال

يوضررع فرر  الطبقررة السررفلذ ثررم  الخليررةت برراا الطرررد الخررارج مررا 1998 القررديري،  وأوضررع اسرربوعيا . الررذ اا يقررل او يقررف انرردفاعاا للتطريررد.
 .آخر بعد تدمير دميع البيوذ الملكية المتكونة حادا ملكاذثم  العسلثم تطاراذ  الملكاذحادا 

 

 ت: طريقة ديماري لمنع التطريد57 عل                                      



العليررا، فاررلا التغيررر  طبقررة التربيررة بالطبقررة العليررا واضررافة تطرراراذ اضررافية فرروث تاتبررا  طريقررة تبررديل مكرراا الطبقررة السررفلذ  طبقررة التربيررة -ل
دميرررع البيررروذ الملكيرررة تارررديم فررر  اي محاولرررة لمنرررع التطريرررد هرررو  والتوسررريع فررر  المكررراا فررر  العلرررذ يقلرررل مرررا حررردو  التطريرررد والننسرررذ اا

 المودود, ف  الخلية. 

الم التر  ترفرع الرذ  مكراا الخليرة : تتضما هله الطريقة بفسكاا الطرد بعد خرودره مرا الخليرة وتوضرع فر  تPagdein  باددار. طريقة 
ة مكاا آخر فيعود النحل السارح ما الحقل الذ الخلية الت  أسكا الطرد فيارا فتصربع الخليرة عويرة، أمرا بالنسربة للخليرة الم فيرتم خرروج ملكر

  .الملكية وتركاا لك  تتلق  علرا  ما أحد البيوذ

االتاا وتبديلا للتطريدا. عدم تربية الخايا الميالة   للتطريد. ميالة ليسذا بخايا او بملكاذ ما خايا مستقبا، وار

وحبرروت لقرراح ونحررل كرراف  كمررا فرر   وعسررل حضررنة اطرراراذ بوضررع وللرر  التقسرريم طريقررة بفتبررا  للتطريررد المايئررة الخليررة تقسرريم ادرررا  ۔س
صندوث الطرد اللي يسرع  خمسرة اطراراذت ووضرع فر  كرل تقسريم بيروذ ملكيرة ديرد, وهر  فر  اطاراتارا او عصراا ووضرعاا داخرل صرندوث 

تبررع هررله المقولررة  عسرم بفرادترر  عبررل أا يقسررم بفرادترهت، أا التطريررد برر  النحررلاراد, التقسريم، وتتبررع هررله الطريقرة عنررد اصرررار النحررل بالتطريرد. وار
رج مرا ي دي الذ خسار, كبير, ف  اعداد النحل وعسم ما الطرود تف رل وينتار  بارا المطراف بتكرويا الماراذ الكالبرة، لا الطررد الرلي يخر

 علم وال يمكنه أا يردع الذ مكاا الخلية الصلية لا له رائحة مختلفة.أالخلية بعد مد, اسبو  عد ت

Late Swarming            التطريد المتأخر  

الطررود التر  تخررج مرا منتصرف حايرراا  و ااالصريف وبدايرة الخريرف ناايرةف  طرود ف  بعض السنواذ وف  بعض المناطث توار      
الغرلا  وخانره مرع علرة الغرلا  خرال  ولدمرع العرشالوعرذ الكراف  لبنرا   لعردم ودرود ا رار ال رتا  ومابعده تف ل معومارا فر  البقرا  حيرة فر 

 .تل  الفتر,

 Swarming and Supersedure         التطريد واالبدال

كرررة االم مرررع عررردد كبيرررر مرررا حيررر  تخررررج المل Primary Swarmالطائفرررة فررر  التطريرررد يخررررج مرررا الخليرررة الطررررد الولررر   تصرررممعنررردما 
 اربعة ايام تخرج طرود.وبعد مض  مد, ما الاما خال  وال غاالذ

التطريرد، لرلل  ندرد أا بعرض الخايرا الملكيرة  الرذ اللدرو هو طريقة النحل لتبديل ملكته الصلية بغيرها بردوا  Supersedure االبدالاما 
بوضرع البريض فيارا، أو تقترل الملكرة الصرلية وعرد تسرتمر الملكرة الصرلية وتضرع  الملكرة الك وس الملكيةت تبن  ما عبل ال رغاالذ وتدبرر 

ج الملكرة العرلرا  ترلهت للتلقريع وتردرع الرذ الخليرة وال يودرد سرلو  عردائ  بريا الملكرة القديمرة والملكرة وبعرد انترا الدديرد,و الك وسف   بيضا  
فرر  آا  ملكتررياولكررا تغليررة الملكررة القديمررة مررا عبررل ال ررغاالذ يقررل، وعررد تمرروذ بررود ا ررار عليلررة. آا ودررود  الدديررد, وكاهمررا يضررعا بيضررا  
 .% ما الطوائف20واحد كثير الحدو  يصل الذ 

 

 



سكانهاالطرود  مسك         Capturing Swarms having the Swarm وا 

ذ بطوناا بالعسرل والتسرتطيع اا تحرر  ونحلاا ال ياادم لا ال غاالذ مألالطرود عما ساا وممتعا وخاصة أا الطرود هادئة  مس أا 
واسرلوت بحير  ترندع طريقرة اإلسركاا دوا تاعراج  ، وعليه ففا النحال يفكر كيف يسكا الطرد وبأي صور,اللسعبطناا الذ السفل لغرض 

النحررل أو اإلضرررار بالملكررة، تا أول تدمررع للطرررد هررو مكرراا الطرررد الم عررذ ويكرروا عريبررا الررذ موعررع الخليررة الصررلية ويكتمررل التدمررع خررال 
فر  الخ رات فروث سرطع التربرة او يسركا م عترا  د عردا مرا يبقرذ اليروم الترال ، أا الطرر ساعة واحد,، ثم يبقذ كرلل  لعرد, سراعاذ عليلرة ونرادر 

م او حتررررذ فرررر  أعررررال  ال رررردار مثررررل ا رررردار  1.5-1الرض بارتفررررا   ععلررررذ اءصرررراا  ررررديراذ او اءصرررراا ا رررردار عريبرررره الررررذ سررررط
 الحكوميرةالبيروذ أو المبران   احرداليوكالبتوس فانا  دائما طرث لإلسركاا اال فر  الحراالذ الصرعبة مرثا فر  دخرول الطررد فر   رث دردراا 

ت، يوضرع أنبروت  رمعيةصندوث طرد فيه تطاريا فيارا عسرل و واخررل فارءرة  اساسراذ  يايأ لهتسكانه ار عتله تلا كاا  رسا حي   فيمكا
الخليرة  فتحرةالباسرتيع  علرذ  لألنروتالنحرل ثرم تثبرذ الناايرة الثانيرة  صرارفمرا يثبرذ ك تنيج ويثبذ علذ برات صرندوث 1باستيك  بقطر 

وال يسرمع لره برالخروج الطررد  النحرل يسرمع لره برالخروج والردخول الرذ صرندوثفت 58 ركل   التراب تدويف داخل هيكل الدسر  المستقر, ف 
لرث برات صرندوث غمرع الملكرة الملقحرة، ت صرندوث الطررد عد دخل داخل النحليوم فيكوا دميع  2منه، يوضع صندوث الطرد لمد, يوم الذ 

 الطرد وينقل الذ المنحل.

 

 ت : تسكاا طرد مودود ف  مكاا محير.58 كل                                   

 ما افضل الوسائل المستخدمة ف  معوم حاالذ اسكاا الطرود. Bait Hiveوما خال التدارت ف  السكاا ودد باا خلية الطعم 

 بعض الحاالت في مسط الطرود 

السرراكا علررذ الح ررائش وتوضررع بررات  ت مررا الطررردبررالقر  مخليررة الطعررة علررذ سررطع الرض. توضررع طرررود تسررتقرذ علررذ أع ررات طويلرر-1
 معرفة مائمة المكاات. لفياا  بعد ترساله الك افاذ او  يدخل اما بأا النحلبعد برهة ما ال دة الذ الطرد، وعد ندبالخلية عري

طراراذ  عد, االطاراذ الممتر توضع خلية الطعم ب 1.5-1علذ ءصا  در, علذ ارتفا  بيا  ساكاطرد -2 وه   عسل وحبروت اللقراح وار
ا بقرررو, فيسررقط الطررررد داخررل الصرررندوث ثررم يوضرررع الغطرررا  ضررررت الغصررهرررا او  فارءررةت اسرررفل ءصررا ال ررردر, الترر  تعلرررث باررا الطررررد، ثررم 

الطعرم  وثدوث فر  أول المرر حير  اليفرتع صرندل القليرل الرلي لرم يردخل بالصرنحرالصرندوث لرم يترر  عسرم مرا الن تالخارد  برفث وتسد برا



النارائ  وتفرتع برات صرندوث الطررد بعرد نصرف  مره ثانيه لك  اليخرج مناا اعداد ما النحرل، بعردها ينقرل الصرندوث الرذ المنحرل فر  مكانره
 ساعة تلذ ساعة ما الادو .

وضررع خليررة الطعررم اسررفل  األولىىى متررر، أي فرر  أعلررذ ال رردر, مثررل ا رردار اليوكررالبتوس، هنررا  طررريقتيا 6-3مسرر  طرررد علررذ ارتفررا  -3 
ال در, اليوكالبتوس، واا الغطا  الخارد  للصندوث موضوعا واا بات الصندوث مفتوحة. تتر  خلية المطعم لحريا وصرول الك رافاذ اليره 

وفر  تايئرة عمرود خ رت او عصرت  ثانيىةثم يبدأ النحل بالناول اليه وعد ال ينال الطرد ما اعلذ ال در, الذ خلية الطعرم لرلل  نتبرع طريقرة 
لررث فرر  ناايترره اطررار عسررل حيرر  يوضررع كررات لتعليررث االطررار ثررم يرفررع االطررار الررذ أا يكرروا مامسررة الطرررد فت رراهد عمتررر ي 6-4طويررل 

دعائث ينال الطار ويوضع ف  صندوث الطعم وتعاد العمليه باطار اخر واخرر الرذ اا ت راهد الملكرة  5-2الطرد يبدأ بالتعلث به وبعد مده 
اسرتخدام اطرار عسرل فر  كرل مرر, وهرا النحرل فر  خليرة الطررد وأءاعارا وأسرتعمال اطرار العسرل  لقذ علذ اطار ما االطاراذ ويمكاععد ت

مره ثانية وثالثة وهكلا الذ اا يدخل دميع النحل والملكة معام. ثم تسد فتحة خليرة الطعرم ثرم يرفرع الرذ المنحرل ويوضرع فر  مكانره النارائ  
 الطعم.خلية بعد نصف ساعة واحد,، يفتع بات 

كرم مرا المنحرل باررله  15 - 5المنحرل ود بعيرد, عرا المنحرل: عنررد السرما  عرا ودرود طررود فرر  منطقرة أنرذ فيارا تبعرد عررا مسر  طرر  -4
غ ة الوعررذ، لررلا يفضررل تايئررة كرريس فررار . وعرردم اضرراعburlapيد, صررلرر  وتايئررة خليررة الطعرم او محلرة لرريس لرردي  الوعررذ للررلهات تلررذ منالحا

 ذلررع ثرالدلدررل، لناررا خ ررية الملمررس وترر   وذ أودررولرريس مررا القمرراش القطنرر  او مررا ال انسرريج النررايلو  مررايسررتعمل لنقررل الرررا مصررنو  
 .بمتناول متر وه   2-0.5القريبة ما ارتفا   ءصااالساكنة علذ اال الطرود، يستعمل کپس الرا الفارغ باسكاا النحل

يفضرل عنرد النحرال فر  موسرم  االرض.حل سريع لمعوم الطرود الساكنة علذ ال دار او ال ديراذ او علذ الع ات علذ سطع  وهنا 
 .متر 1.5 رح الحقا وسلم بسيط يرفع الذ ت burlapداها, ومصيد,  الطعمالتطريد اا يضع خلية 

ة فر  احرد التدراويف او  رقوث او أحرد البنيرة او اسرفل الدسرور : عد يودرد طرردا او خليرة سراكنمحير, مس  خايا أو طرود ف  اماكا  -5
او فر  بعررض انابيررت المدرراري الفارءررة أا فرر  هررله الحالرة اليمكررا اخررل العسررل مررا هررله المرراكا لعردم الررتمكا مررا فررتع طريررث لخررل العسررل 

بارله المراكا، وحير  عمنرا بفسركاا طررد والنحل بتكسير وتعريض فتحة الدخول وهلا اليمكا، للل  يدت التفكيرر فر  كرل حالرة ودرود طررد 
بنرر  ع رره داخررل احررد فدررو, برريا عوالررت الكونكريررذ لدسررر صررغير للقطررار وكرراا فياررا انبرروت باسررتيك  مفترروح يوصررل الررذ فررراغ فرر  هيكررل 

 ت58الدسر وهلا الفراغ يسكا فيه النحل، للل  ما الصعت عمل اي     للدسر فالطريقة ه   كل  

ثرم يقررت صرندوث الطررد الرذ اا تلتصرث  و بتثبيذ صارف النحل علذ فتحره فر  وسرط أحرد دوانرت صرندوث الطرردنأت  بخلية الطعم ونقوم 
حل ما هلا المكاا، يثبذ صرندوث الطررد علرذ مسرند خ رب  او حديردي نالنبوت ما الخارج واليتر  مسافة لخروج الفتحة الطرد مع عطر ا

خررال صررارف النحررل ولكنرره اليسررتطيع اا يردررع الررذ خليترره فيبرردأ النحررل  رريئا او رصررف الحدررار وعنررد خررروج النحررل مررا الخليررة يمررر مررا 
اتسررتطيع اا تردررع الررذ فلمناليررة تخرررج لتررلهت لغرررض التبرررا ف رريئا بررالخروج مررا الخليررة والرردخول فرر  صررندوث الطرررد وحتررذ ال ررغاالذ ا

 الطرد.مكاناا الصل  للل  عد ندد الملكة نفساا مضطر, لتر  الخلية والدخول الذ صندوث 

وعند الك ف عا ودود الملكة يرفع صندوث الطرد وتغلث فتحة صرندوث الطررد بقطعرة خ رت مربعرة او يردخل سرل  م رب  لحريا الوصرول 
علرذ ملكرة وافررادا كثيرر, ولكرا لرم نحصرل علررذ  حصرلناتفرتع برات الخليرة، بارله الطريقرة  ثرمالرذ المنحرل، عنردها توضرع فر  المكراا النارائ  



اذ النحرل افر حير بقذ لصيد خلية أخرل أا بقری الطرد بالتغلية الصناعية اما عسل الخلية السابث فسوف ي ةدت تغليوعليه ي الخلية عسل
 الحمر ودود, ال مع وءيرها. بوركثير, مناا النمل والد

 

Colony Division تقسيم  الطوائف         

فررد وعليارا ملكرة واحرد, تنرتج  100000أا عملية التقسيم ه  لاياد, الطوائف وبالترال  ايراد, افرراد النحرل فبردل أا تكروا لردينا طائفرة مرا   
بيض، يمكرا تقسريم هرله الطائفرة الرذ ثاثرة أعسرام وكرل عسرم فيره ملكرة ديرد, فر  وضرع البريض أي تا ثرا  ملكراذ ينرتدا اكثرر افررادا مرا 

فررد  10000احوة عدم تقسيم الطوائف ب كل دائر، أي يدرت أا يحروي التقسريم الواحرد فر  موسرم الربيرع لريس اعرل مرا ملكة واحد, مع م
 ووروف بيئية وءلائية ديد, لك  تصبع طوائف عوية مقاومة لألمراض والفاذ ومنتدة لفراد كثير, اما فوائد تقسيم الطوائف كما يل : 

 اربة ف  العدد لك  ال تادم الطوائف القوية علذ الطوائفلمواانه عو, الطوائف ودعلاا متق -1

 .الضعيفة 

بدارد لايراد, افرراد الطوائرف عبرل موسرم  انتراج عسرل كثيرر فعليره أا يعمرل النحرالاياد, الفراد وخاصرة عبرل موسرم فريض العسرل. الا اراد -2
 سل وه  فتر, تنتاج العسل. عفيض ال

الطفررياذ اعررل مررا تلرر  الطوائررف لاذ  أثير الطفررياذ علياررا لا فرر  العرردد الكبيررر يكرروا تررأثيرايرراد, مقاومررة الطوائررف لتفرراذ وتدرراوا ترر-3
 .القليل العدد

الوعرذ باإلضرافة تلرذ فقرداا أءلرت الطررود  لمنع التطريد الطبيع  اللي يقوم به النحل دوا سيطر, النحرال وهرلا يضرعف الخايرا وياردر -4
 .بعيد, أو ويسكناا الهال  أو النحاليا ويصعت انتاا  الطرود منام ف  المنحل وخاصة تل  الت  تاادر لمسافاذ

ندرراح التقاسرريم، وبصررور, عامررة فررفا  اسررس الصررناعيةت الا تعتمررد علررذ الطرررود  يسررتطيع النحررال اا ينررتج اعررداد كثيررر, مررا التقاسرريم النادحررة
كثيرر, مغلقرة ومفتوحرة وعسرل وحبروت لقراح ونحرل  حضرنةتطرارت فيارا  ع رروالاذ طرابقيا  أي  ودود خايا عويرة هواساس نداح التقسيم 

 مرا هرله تقاسريمبصرور, كثيفرة علرذ درانب  اإلطرارت وت خرد  نحرل: هرو اإلطرار المتعلرث عليره النحرل تطرار  نحرل تطار 15-12كثير يعادل 
 ۔تقاسيم ما كل خلية وكما يل : 3-2الخلية بيا 

 راذت نويفة خالية ما العيوت.نختار طبقة تربية فارءة او صندوث طرد  سعة خمسية اطا -1

 .تطاريا عسل وحبوت اللقاح  التقسيميوضع ف  هلا   -2

مرع النحرل العرالث البروبررليس ت ما  مع مع حبوت اللقاح و  يوضع ايضا تطار حضنة مغلقة  حضنة مغطا, بغطا  مسام  يتكوا -3
 .به

 .الملك   نتج الغلاالنحل العالث به اللي يمع ت يوضع اطار حضنة مفتوحة  بيض او يرعاذ صغير,  -4
 .العسلفوث  اطاراذ نحل، وهو النحل العالث علذ الحضنة المفتوحة والمغلقة والخر 3-2نحل ما مدموعه  -5
 عرت الحضنة المغلقة.   مع عرص مع  او اطار  اساسيوضع  -6



مواصررفاذ ديررد,، يلصررث البيررذ الملكرر   نررادع ديررد مررا خايررا لاذ مواصررفاذ ديررد, أو ملكرة ملقحررة مررا خايررا لاذ ملكرر يوضرع بيررذ  -7
الناضرج فر  اعلرذ اطرار الحضرنة المفتوحرة، والا كانرذ ملكرة ملقحرة فتوضرع فر  عفرص بريا تطراري الحضرنة والعسرل لمرد, سراعاذ او ليروم 

 بعد أا يتطبع النحل علياا. واحد ويفرج عناا
 لاا. حياتوضع ءلاية دانبية لتغلية النحل الا كاا هنا   -8 

دخالارا بالتقسريم علمرا براا وعرذ ادررا  هلا الت     رتيت هو احسا طريقة إلنداح التقاسيم مع توفير الوعذ اللي يكوا بدلرت ملكرة ملقحرة وار
 .التقسيم له أثر كبير النداح

أا  طررارث، تسررتطاعوا حسررا للطالررتوداسررم العرراي فرر  بحرر  اطروحررة مادسررتير  العلرر وفرر  تدربررة ادراهررا حسررا طررارث وعبررد البرراع      
ثاثرة خرال موسرم  تقسريمتقسريما خرال العرام مرا خليرة واحرد, لاذ طرابقيا وللر  بفترراذ  20لاذ طابقيا ما معدلره  واحد, خليةينتدوا ما 

 الربيع، أا كل تقسيم يتحول الذ خلية بالتغلية الديد, خال الربيع والصيف والخريف.

 .ع والرابالثال  اا افضل التقاسيم ه  الت  تدري ف  ال ار 

 

 مراحل انتاج الطوائف الجيدة 

ذ المواصرررفاذ والحصرررول علررر النحرررلل يررردخل فررر  سلسرررلة تنتاديرررة مرررا الحلقررراذ المتتاليرررة لايررراد, أعرررداد النحرررل وايررراد, درررود, حرررالن اراا اكثررر
 .طوائفللاالعتصادية الديد, 

خليرة واا هنرا  واحرد, فقرط  50 انتخات الطوائف الديد, لاذ المواصفاذ االعتصادية الديد, مرا المنحرل، ولرو فرضرنا أا النحرال يملر  -1
ه  افضل الخايا مرا حير  المواصرفاذ االعتصرادية، فرفا عليره اا يغيرر الملكراذ لبقيرة الخايرا بملكراذ مخترار, مرا هرله الخليرة المنتخبرة، 

بقررا  لكررور الخليررة القياسررية علررذ أا يايررد عرردد لكورهررا، وللرر  بوضررع اساسرراذ  ررمعية خاصررة ويقرروم بقتررل الررلكو  ر فرر  دميررع بقيررة الخايررا وار
مرررا الخليرررة  ملقحرررةتلقررريع فررر  بدايرررة الربيرررع ويبررردأ بسرررحت الملكررراذ الملقحرررة القديمرررة وتبرررديلاا بملكرررة  نويررراذالرررلكور، ثرررم يقررروم بعمرررل  لنتررراج

يدابيررة الولررذ عررد نفررلذ، وسرروف ترتفررع نسرربة االنترراج بصررور, كبيررر, وعررد يحررد  أا بعررض الخايررا ءيررر المنتخبررة. وبررلل  تكرروا الخطررو, اال
التاليرة  فيمكا اعاد, االنتخات ف  نفس الموسرم او فر  السرنةو ، وال االذ هنا  ديناذ ءير ديد, للصفاذن طة بسبت انه االنتخات الول 

 واكثر ما مر, لك  نحصل علذ نقاو, دينية اكثر. 

 -:انتاج الملكاذ العلاری -2

بفحرص  وللر النحرال المبتردي  اا يعملارا  يسرتطيع، أي ملكرة 50اا هله المرحلة سالة التطبيث الا اريد عدد محدد ما الملكاذ التتداوا 
تتكروا عرددا أيام ما هله الحضنة، تبن  ال غاالذ البيوذ الملكيرة ف 3-1ر عمالخايا واختيار الحسا، وماحوة أا هنا  بيض ويرعاذ 

خرال  مرا الملكرة  طردل داخ ملك  ف  عفص ويوضع القفص بيذيختار مناا الكبر والحسا بالموار ثم يوضع كل الملكيةو  ما البيوذ
 االعفاص.ما  العلارلالملكاذ لحيا خروج الملكاذ  بن أو ف  



 تلقيع الملكاذ العلارل بلكور ديد, -3

نتراج لكرور عنرد وضرع هله الخطو, مامة للحصول علذ النسل ا    لديد، حي  تختار الخلية لاذ المواصفاذ االعتصاد والسرلوكية الديرد, وار
اساساذ  معية خاصرة لتربيرة الرلكور او االحتفراو برلكور الخليرة فقرط، وعترل دميرع لكرور الطوائرف الخررل او تلقريع الملكراذ العرلارل فر  

عليارا فترتلقع بارله  لالتلقيع وتروا  الملكراذ العرلار  نوياذطقة العال، وتوضع مناطث معاولة، حي  تدلت الخلية الديد, مع لكورها تلذ من
 اللكور الديد, فيحصل النحال علذ ملكاذ ملقحة ديد, الم والت.

ا لرررم تتررروفر فيلدرررأ الرررذ  15-10المنررراطث المعاولرررة فررر  المنررراطث التررر  تبعرررد عرررا المناحرررل الخررررل بمسرررافة     كرررم مرررا دميرررع الداررراذ وار
 الواحاذ.

بأفضررل طرررث تربيررة الملكرراذ،  لفيدررت اكثررار انترراج الملكرراذ العررلار الا اراد النحررال االعتمرراد علررذ الملكرراذ الملقحررة فرر  عمررل التقاسرريم    
، ميللرر، دولترلکيرا، هروبكنا،  والر  وويستطيع المبتدي  او النحال أا يختار الطريقة الت  يستطيع القيرام بارا وهر  كمرا لكرنرا طررث  سرم 

 .نايكوذتأبستار، دنتر، 

 


