
           Queen  production                 كاتـانتـــــاج املل 

وبصورة  ، منها البسيطة واالخرى المتطورة عديدة بأساليبتنتج الملكات 

 عامة تنتج الملكات بطريقتين : 

بدون ارادة النحال بواسطة الطائفة نفسها  العذارىــ تنتج الملكات 1 

والحضنة فتندفع الى عمل الملكات لغرض  عندما تزدحم الخلية باألفراد

او االبدال كما ذكرنا  ارادة النحال او بطريقة االحالل ذا خارجــالتطريد وه

 سابقا . 

النحال حيث يستخدم النحال بعض الخاليا  بإرادةــ تنتج الملكات 2 

القويـــــــة فينتج تقسيم منها فيه حضنة اعمار صغيرة ) بيض او يرقات 

في النحل الذي  ن الخلية االم ويبداــايام ( يعزل الطرد بعيدا ع 3ــ 1عمر 

داخلها على تربية يرقات صغيرة بتغذيتها بالغذاء الملكي وتحويلها 

ى يرقات ملكات فتتكون لدى النحال عددا كبيرا مما في صندوق ـــــــال

الطرد يستطيع ان يزيل هذه البيوت بصورة دقيقة وهادئة كي ال يتضرر 

ت الملكي وتنقل البيوت الجيدة ويتم توزيعها على التقاسم او الخاليا  البي

الخالية من الملكات وتثبت في الخلية بمعدل بيت ملكي واحد لكل تقسيم 

لغرض التلقيح وبعد التلقيح تتكون  العذارىوبعد ايام قليلة تخرج الملكات 

 ناجحة . تقسيمات 

بل نحالين سابقين وهي الطرق ــ تنتج الملكات بطرق عديدة مبتكرة من ق3

 وهي كما يلي :الملكات  جال نتاالتجارية 



 miller Method                   ر لــــــــ طريقة ميل1

ي مواصفاتها ـــــــفذه الطريقة باختيار طائفة قوية جيدة ــــــتتضمن ه

ى شكل مثلثات يثبت ــــــــشمعي فص عل بأساسالشكلية والسلوكية يؤتى 

ي اطار ثم يوضع في الخلية بجوار الحضنة المفتوحة فتقوم الملكة ــــف

ثالثة ايام فنجد هناك بيض ذا االطار بعد ــــــــيرفع ه فيهبوضع البيض 

عمرها يوم ترفع الملكة االصلية الملقحة مع اطار عسل وحبوب  ويرقات

الطبقة  من الخلية مع الملكة وترك  لقاح ونحل كافي أي رفع الطبقة العليا

السفلى وعند شعور النحل بعدم وجود ملكته يقوم ببناء البيوت الملكية 

على حافة المثلثات علما بأن حافة المثلث يمكن ان تهدم عينين سداسية 

وتترك الثالثة وهكذا وذلك  إلعطاء البيت الملكي مجاال يربى بشكل جيد 

بصورة مفردة  ودون تزاحم بين البيوت الملكية اضافة الى امكانية قصها

دون تلف البيوت الملكية وخاصة عندما تكون متالصقة بعضها البعض 

وعندما يبنى هذا الطقم وتتكون البيوت الملكية وقبل خروجها من البيت 

الملكي توضع البيوت الملكية في اقفاص كل بيت  في قفص وتوضع داخل 

 كات او علىالخلية لحين خروج الملكات ثم توزيعها على نويات تلقيح المل

التقاسيم التي هيئت لهذا الغرض ثم تعاد الكرة مرة ثانية بوضع طقم اخر 

بأن التغذية للخلية المربية والتقاسيم  ثالث وطقم رابع متتاليات علما

كما استخدم احمد مستمرة لحين بدء موسم فيض العسل فتتوقف التغذية . 

المعدلـــــــة ( وهــــي بأخــــذ  ( ) طـــريقة ميللر 1996مجيد شهاب ) 

اطار البيض او اليرقات الصغيرة العمر ) عمر يوم واحد ( وقطع االساس 

الشمعي من االسفل على شكل مثلثات صغيرة  تبعد رؤوسها عــن حافة 

سم ( فـــي الخلية الميتمة ويجري قتل  6انج )  2االطار السفلي بمقدار 



وبعد عشرة ايام ترفع البيوت الملكية بقصها يرقتين وابقاء الثالثة وهكذا 

وتوضع في اقفاص لحين خروجها من البيت الملكي واختيار االحسن بين 

ثم نقلها الى التقاسيم المهيأة لهذا الغــــــرض سواء  العذارىالملكات 

نويات تلقيح صغيرة او كبير او تقسيم يتألف من خمسة اطارات يسمى 

 صندوق طرد .

 

 Alley Method   ي                 ـــــطريقة آل -2

تتضمن هــــذه الطريقة بحث الملكة علـــى وضع البيض فـــي قـــرص  

شمعي جــديد ، وبعـــد وضع البيض  فيه يقص شريط من العيون 

السداسية على شكل شرائح حاوية علـــى البيض بسمك عين سداسية 

بواسطة عود ثقاب ثم  ةالثالثرك واحـــدة ، ثم تعدم بيضتان او يرقتان وتت

تلصق هذه الشريحة بواسطة الشمع وعلــــى حافة قــرص حضنة ازيل 

منه النصف السفلي من الحضنة ويراعــي عند اللصق ان تكــون  فتحات 

العيون السداسية الى االسفل ثم توزع هــذه االطارات علــى خاليا قوية 

حضنة غير المختومة ميتمة الملكات بعــد ان يزال منها كافة اقراص ال

 ح.بعدها تنقل الى نويات التلقي حيث تقوم الشغاالت ببناء البيوت الملكية ،

 

 

 

 



     Smith   Methodة سمث         ــــــــ طريق 3 

تعتبر طريقة سمث هي تحوير لطريقة الى ، حيث تؤخذ شريحة مــــن  

خطوط ) عيون سداسية ( حاوية على   4ــ  3العيون السداسية تحوي 

بيض ويرقات صغيرة العمر . ثم يتم تثبيتها بواسطة الشمع من االسفل 

فــي قمة االطار الفارغ او علــــى شريحة خشبية توضع في وسط االطار 

الخالي مـــن االساس الشمعي وبدون سلك ، وتعدم بيضتين وتترك الثالثة 

 وهكذا على طول خطوط الشريحة . 

 

 Case   Method         ة كيز      ــــــــــ طريق 4

يوضع قرص جديد في الخلية المنتجة على ان يكون االطار خالي من  

االسالك ، وبعد وضع  البيض يرفع االطار ويزال منه النحل ثم يعدم خطين 

من العيون السداسية ويترك الثالث ثم يعدم الرابع والخامس ويترك 

انبي االطار ثم تعدم يرقتين وتترك الثالثة للخطوط التي السادس وهكذا لج

 بقت ثم يوضع في الخلية الميتمة . 

 

 Hopkins Method    ــ طريقة هوبكنز           5

وهذه الطريقة مشابهة لطريقة كيز حيث تعدم ثالث صفوف من العيون  

السداسية ويترك الـــــــرابع  وهكذا وللجانبين في اطار ثم تعدم يرقتين 

وتترك الثالثة في الصف المتروك وهكذا ثم يتم نقل االطار في الخلية 

 المربية . 



 Doolittle  Method      تل                ــــــ دول 6

تعتبر هذه الطريقة  Wax Cub Methodطريقة الكؤوس الشمعية   

مثالية في انتاج اعداد كبيرة من البيوت الملكية وهي اكثر سيطرة على 

نشاط   النحل واسهل طريقة للسيطرة على البيوت الملكية دون حدوث 

 .ضرر لها 

 

 ي : ــــــــــــــــتحضير مستلزمات طريقة دولتل وه 

 Wooden Rodeــ قلم خشبي                            1

سم ( ويزداد السمك قليال  0.  6انج )  4/  1له نهاية مستديرة قطرها   

سم ( . ويكون قطره  0.  9انج )  8/  3بعد النهاية المستديرة  ويصل  

اكبر من العيون السداسية الخاصة بالشغالة او الذكور ، وللنهاية 

 ح املس ناعم . المستديرة سط

 Grafting Needleــ  ابرة التطعيم                         2

 وهناك نوعين من االبر متوفرة في االسواق حاليا وهي :  

 أ ــ ابرة التطعيم المعدنية  

وهي عتلة صغيرة مصنوعة من المعدن المغلون ) الذي ال يصدا ( وهي   

سم ( احد نهاياتها عريضة مفلطحة على شكل  10انج )  4رفيعة طولها 

الغذاء الملكي والنهاية الثانية  تستخدم لجمع 30ملعقة معقوفة بزاوية 



ونهايتها معقوفة تستخدم لنقل اليرقات الصغيرة  30رفيعة منحنية بزاوية 

 الى طقم تربية الملكات ) اطار تربية الملكات ( . 

 

 ب ــ ابرة التطعيم الصينية  

هذه االبرة من حلزون من المعدن وهيكل من الخشب ولسان من  تتألف 

البالستك على شكل لسان صغيرة تستخدم هذه االبرة برفع اليرقة مع 

وضعها برفع اللسان  ة ويتم  غذائها الملكي ونقلها الى طقم التربي

البالستيكي الذي يحمل اليرقة ثم سحبه لكي توضع اليرقة وغذائها في  

 كي انها طريقة ممتازة وتضمن السرعة والدقة في العمل .  قعر البيت المل

 

                    Hot Waterbath ــ حمام مائي   3

يصهر الشمع النقي ، ويفضل الشمع االبيض الذي يفرز في بداية موسم  

 فيض العسل الستخدامه  في عمل الكؤوس الشمعية . 

 ــ أنية فيها ماء بارد .  4

ــ قواعد خشبية مربعة الشكل تصنع من خشب قليل السمك ) خشب  5

 سم 1.  5×  1معاكس ( بأبعاد 

 ماء معقم . 1:  1ــ غذاء ملكي مخفف  6

 ــ قطارة لتوزيع الغذاء الملكي على الكؤوس .  7



ــ اطار فيه عوارض خشبية لغرض لصق قواعد الكؤوس الشمعية عليه  8

 ويطلق عليه بالطقم . 

توفير غرفة دافئة فيها اضاءة جيدة لنقل اليرقات بواسطة ابرة ــ  9

 التطعيم . 

 

 ة العمل : قــــــــــــطري

 ــ عمل الكؤوس الشمعية :  1

انج ( فــــي الماء البارد  0 .  39سم )  1غمر نهايــة القلم الخشبي بعمق 

 1ثم رفعه وغمره فــي منصهر الشمع الموجود في الحمام المائي لعمق 

السمك المطلوب للكأس ثم  سم ورفعة بعمر القلم مــرتين او ثالثة ألخـذ

يغمر في الماء البارد فيتكون كأس شمعي ينزع الكأس الشمعي برفق 

بتدويره يمينا او شماال بمسكة خفيفة فينفصل الكأس الشمعي مـــــن نهاية 

 .ة نهيئ مئات من الكؤوس الشمعيةالقلم الخشبي وبهذه الطريق

ـ يثبت كل كأس شمعي على القاعدة الخشبية المربعة الشكل وذلك ـ 2

بوضع قطرة من الشمع المنصهر على القاعدة الخشبية المربعة الشكل 

ويوضع الكأس عليها ثم توضع قطرة من الشمع  المنصهر على الشريحة 

الخشبية الموجودة في الطقم ولصق القاعدة الخشبية عليها والتي حملت 

وهكذا تلصق جميع الكؤوس الشمعية التي يستطيع االطار  الكأس الشمعي

كأس شمعي واالن اصبح االطار  45ــ  30) الطقم ( حملها وقد تصل بين 

 معد لنقل اليرقات والغذاء الملكي .



ــ يجلب اطار مختار من الخلية ذات المواصفات االقتصادية الجيدة  3 

الى غرفة التطعيم  يوم يؤتى به 2ــ  1والذي فيه حضنة يرقات عمر 

 (.  °ف 77م )  25الدافئة بمعدل 

ماء ( في  1غذاء ملكي :  1ــ وضع قطرة من الغذاء الملكي المخفف )  4

 كل كأس شمعي

ــ التطعيم تنقل يرقة واحدة من العين السداسية ونوضع على الغذاء  5

الملكي في الكأس الشمعي على ان يضعها كما كانت طافية في الغذاء 

ي الموجود في العين السداسية أي تغمر نهاية  االبرة الموجودة  الملك

معها اليرقة ويوصلها الى سطح الغذاء الملكي ثم تدفع االبرة الى االسفل 

فتطوف اليرقة على الغذاء الملكي ثم تسحب االبرة من جانب جدار العين 

قة السداسية ويراعي في عملية  النقل ايضا عدم جرح اليرقة ومراعاة الد

في عملية النقل يجرى اكمال نقل اليرقات الى بقية الكؤوس الشمعية وقد 

 كأس شمعي .  45ــ  30يصل عددها بين 

ــ ثم ينقل االطار ويوضع في الخلية الميتمة في مكان الحضنة الصغيرة 6

سابقا التي رفع منها االطار الحضنة المفتوحة وهذا االجراء يدفع النحل 

 لشمعية ويبدأ بتربيتها . للتعلق على الكؤوس ا

ــ بعد مضي عشرة أيام يرفع الطقم من الخلية الميتمة وتوزع البيوت 7

الملكية التي تسهل عملية فصلها من الشرائح الخشبية للطقم ويثبت كل 

بيت اطارين حيث ان القاعدة الخشبية يجري تثبيتها بحصرها بين 

 االطارين في التقسيم . 

 



 Apstar System                       ــ نظام ابستار7

هي مشابهة لطريقة دولتل ولكن بدون استعمال الكؤوس الشمعية حيث 

 تستخدم بدلها كؤوس بالستيكية ويتضمن ادوات ابستار كما يلي : 

 يثبت قاعدة البيت الملكي على االطار ) البرواز (    N1أ ــ   

 .  N1يثبت قاعدة الكأس عند قاعدة البيت الملكي     N2ب ــ 

يثبت الكأس الملكي البالستيكي على قاعدة الكأس البالستيكي     N3ت ــ  

N2  . 

) تفضل البيضة أي النقل  الفقسث ــ  يتم نقل البيضة او اليرقة حديثة 

 .  N2وتثبت على   N3البالستيكي   الجاف ( وتوضع في الكأس

االطار ) البرواز ( في الخلية الميتمة وفي مكان الحضنة ج ــ  وضع 

 وبجواره العسل وحبوب اللقاح  اضافة الى النحل الموجود قرب الحضنة .

 ح ــ  تقوم الشغاالت ببناء البيت الملكي على الكأس . 

على البيت الملكي  N4خ ــ  بعد ان يتم اغالق البيت الملكي يتم تثبيت 

 بدقة .   

 .  N5قفص بالستيكي على البيت الملكي الكامل النمو د ــ  وضع 

ذ ــ  عند خروج الملكات كل من بيتها تبقى داخل القفص حيث يتم ادخالها 

للخاليا التي تحتاج ملكات  او ادخالها في نويات التلقيح الملكات طبيعيا او 

ادخالها في الخلية الميتمة أليام قليلة لحين تهيئة النويات او الخاليا 

 الخالية من الملكات . 



 

                     Jenter   Systemام جنتر ظـــــــــــ ن 8

مثبت بداخله قطعة على ، يتكون جهاز جنتر من صندوق بالستيكي مربع   

شكل عيون سداسية لوضع البيض العيون السداسية مغطاة بالشمع فعند 

في الخلية فان الشغاالت يقمن بمط وبناء الشمع الموجود  وضع الصندوق

 في الصندوق . 

ــ الواجهة االمامية لهذا الصندوق مغطاة بغطاء بالستيكي على شكل  1

حاجز ملكات به فتحة في منتصفه مزودة بغطاء صغير اما الواجهة 

 الخلفية فيها غطاء بالستيكي . 

لى عدد من العيون ــ يحتوي القرص الشمعي داخل الصندوق ع 2

السداسية اثنان مغلقة والثالثة  مفتوحة من الخلف ولها نفس مقاسات 

 غطاء بالستيكي مقعر يمكن تثبيته في الفتحة الستقبال بيضة الملكة . 

ــ بعد ان يتم اغالق كل العيون السداسية المفتوحة في الصندوق  3

ر من الخلف بغطائه البالستيكي باألغطية البالستيكية المقعرة يغلق االطا

 يضة الملكة . بالبالستيكي ويثبت الغطاء األمامي المصمم على شكل 

ــ بعد ذلك ادخال الملكة المختارة من الفتحة الصغيرة في منتصف  4

 الغطاء األمامي للصندوق ويغلق عليها ثم يوضع االطار في الخلية .  

بيض في العيون ــ تقوم الملكة خالل ساعات ) خالل الليل ( بوضع ال 5

السداسية ويتم اخراج الملكة  بعد ذلك من االطار ويترك في الخلية لمدة 

 يومين او ثالثة . 



ــ  يتم بعد ذلك نزع االغطية البالستيكية المقعرة التي تحتوي على بيض  6

او يرقات حديثة الفقس حيث تثبت على الكؤوس الملكية المثبتة على 

الحامل الخشبي الخاص بهاء حيث تقوم الشغاالت ببناء البيوت الملكية 

 عليها .  

الميتمة ( ــ توضع اطارات الكؤوس الشمعية في الخاليا المربية )  7

لتغذيتها من قبل الشغاالت ، بعد اتمام نمو البيوت الملكية وغلفها بقفص 

كل بيت بواسطة القفص البالستيكي الذي يمنع لسع الملكات بعضها 

 البعض بعد خروجها من البيت الملكي . 

ــ  بعد اكمال البيوت الملكية ترفع البيوت وتوضع في اقفاص اخرى  8

القفاص المستطيلة ، من خالل جدارها المشبك خاصة وغالبا تستخدم ا

بالسلك تقوم الشغاالت بتغذية الملكات العذراء الخارجية من البيوت 

الملكية وبعد خروجها بيوم او يومين توزع على نوبات التلقيح المعدة 

 لهذا الغرض . 

 

                                 Nicot   Systemــ جهاز نايكوت  9

من مربع بالستيكي مثقب بثقوب بحجم  NICOTاز نايكوت يتألف جه 

الكأس الملكي ، وله غطاء بالستيكي فيه فتحة إلدخال الملكة في الجهاز ، 

تثبت الكؤوس البالستيكية من الجهة الظهرية للجهاز على الفتحات 

 كأس ملكي .  110فتحة أي يسع هذا الجهاز  110المعمولة وعددها 

 



 :  خطوات العمل فيه

على  Cups   Cell   Starterــ  تثبت الكؤوس الملكية البالستيكية  1

 الفتحات الظهرية .  

ــ  يثبت الغطاء الخارجي للجهاز والذي توجد فيه فتحة مغلفة بسدادة 2 

 الملكة وحجزها في هذا الجهاز . إلدخالمن البالستك 

الملكة او  ــ  ترفع الملكة وتوضع داخل الجهاز بعد رفع السدادة وادخال3

م ارجاع الغطاء الخارجي يمكن رفع الغطاء الخارجي ثم وضع الملكة ث

 للجهاز .

ــ  وضع الجهاز في الخلية التي استخدمت ملكتها لوضع البيض تقوم  4

الملكة بوضع البيض في الكؤوس الشمعية وخالل ساعات محدود تكون 

 الملكة قد وضعت بيضا في جميع الكؤوس الملكية .

 رفع الجهاز ويطلق سراح الملكة في الخلية . ــ  ي 5

ثم   Cell  Cup  Holderــ  يرفع كل كأس ملكي ويثبت في ماسك  6 

يثبت في اطار خاص فيه شرائح خشبية تثبت به الكؤوس الملكية بواسطة 

،  ثم يوضع االطار  Cell Bar  Holderماسك الكأس على الشريحة  

ايام من  7ــ 6في الخلية بين الحضنة لكي يربى من قبل الشغاالت بعد 

وضع البيض تقفص البيوت الملكية لكي ال يحدث تقاتل بين الملكات او 

تقتل الملكة المبكرة بالخروج من بقية الملكات وهذا غالبا ال يحدث بسبب 

الساعة  د ال يتجاوزالملكات في ان واحد قتزامن نمو وتطوير وخروج 

 ولضمان سالمة البيوت تقفص بقفص بالستيكي للحماية .   



ان افضل طرق انتاج الملكات هي طريقة نايكوت وطريقة جنتر وهي  

طرق حديثة ويفكر البعض بأنها صعبة التنفيذ بل العكس لكونها بسيطة 

في في التركيب والتنفيذ وان اهم مرحلة لهذه الطريقة هو ارغام الملكة 

كأس وترحل  110وضع البيض في الكؤوس البالستيكية التي يصل عددها 

هذه الكؤوس البالستيكية بعد وضع البيض ثم الى حامل الكاس الشمعي ثم 

 يوضع في الطقم .

 ي : ـــــــمن مزايا هذه الطرق ) نايكوت و جنتر ( ه 

 . ــ عدم الحاجة الى نقل اليرقات او البيض الى الكؤوس الشمعية 1 

 ــ عدم الحاجة الى ابرة التطعيم .  2

 ــ عدم الحاجة الى غذاء ملكي . 3

عملية  إلكمالم (  25ــ عدم الحاجة الى غرفة مالئمة درجة حراتها ) 4

 التطعيم . 

 ــ عدم صرف وقت طويل في تهيئة مستلزمات طريقة دولتل . 5

 % .  95ــ  80ــ ان نسبة النجاح تصل بين 6 

  


