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التطريد الطبيعي للنحل



الطبيعية  الطريقة  العملية هي  تكاثرها. وهذه  و  النحل  انق�سام طوائف  تعني عملية   )Swarming( التطريد  كلمة 
لتكاثر الطوائف التي تنتمي لكل �سالالت النحل املعروفة و امل�ستاأن�سة عامليًا و هي غريزة وراثية.

و ملا كان انتاج اأفراد النحل داخل الطائفة �سروريًا ال�ستمرار بقائها فان انق�سام الطوائف نف�سها �سروري هو االآخر 
لزيادة اعداد اخلاليا و املحافظة على النوع من االنقرا�ض، النه اذا فر�ض و هاجم الطائفة مر�ض فتاك اأو عدو يق�سي 
عليها فانه ال يكون هناك خوف من انقرا�ض النوع، لوجود عديد من الطوائف التي ن�ساأت من االنق�سام اأو التطريد ن 

هذه الطائفة املنكوبة.

و لوال متيز النحل بغريزة التطريد ملا كانت هناك فر�سة لن�سر النوع، و ذلك لالنت�سار الوا�سع يف جميع يقاع الدنيا. 
و مييل النحال احلديث اىل اختيار ال�سالالت التي ال متيل اىل التطريد حتى ال ت�سعف قوة اخلاليا باالنق�سام، و يلجاأ 

النحال اىل التحكم يف عملية انق�سام اخلاليا وفق رغبته و ح�سب حاجة النحل.

و يتكون طرد النحل من ملكة واحدة و احيانًا اأكرث من ملكة عذراء ي�ساحبها عدد كبري من ال�سغاالت و عدد قليل من 
الذكور ، و قد تكون امللكة ملقحة اأو غري ملقحة، فاذا كان راأ�ض الطرد ملكة ملقحة فانه يلجاأ دائمًا للبحث عن مكان 
جديد  ي�سبه امل�سكن الذي خرج منه. اما اذا كان الطرد م�سحوبًا مبلكة عذراء) غري ملقحة( اأو اأكرث ، فانه قد يبحث 

عن م�سكن جديد، و قد يرجع ثانية اىل اخللية التي خرج منها.

للتلقيح يف ظل  امللكات  و كلها عبارة عن خروج  التالية)  االنواع اخلم�سة  لت�سمل  النحل  يكونها  التي  الطرود  و تختلف 
ظروف خمتلفة(:

طرد التلقيح . 1

اذا كان على راأ�ض الطرد ملكة عذراء اأو اكرث فانه ي�سم دائمًا قوة من ال�سغاالت و عدد من الذكور. فتطري امللكة يف 
الهواء، يتبعها الذكور حيث يتم تلقيحها و ترجع بعد ذلك اىل خليتها ب�سحبة ال�سغاالت التي خرجت معها.

الطرد اجلائع . 2

يحدث يف اأوروبا و البالد الباردة نوع من التطريد يطلق عليه )تطريد اجلوع(. فعندما يقل الغذاء داخل اخللية و ينعدم 
انتاج احل�سنة تبعًا لذلك يهاجر النحل من خليته اال�سلية يف طرد كبري ، باحثًا مكانًا اآخر ينا�سبه يتخذ منه �سكنًا، و 

هذا النوع من التطريد اأي�سًا �سائع يف �سالالت النحل ال�سرقي.

الطرد الأول. 3

عندما تكرب امللكة بال�سن، ويقل انتاجها للبي�ض تلجاأ ال�سغاالت اىل بناء عدد كبري من بيوت امللكات قد يبلغ 12 بيتًا، 
ت�سع امللكة فيها بي�سًا و بعد الفق�ض تتعهد ال�سغاالت الريقات امللكية بالتغذية الوافرة حتى اذا مت ن�سجها، و بداأت يف 

التحول اىل عذارى، �سدت ال�سغاالت عليها فتحات البيوت امللكية بوا�سطة ال�سمع املعجون بحبوب اللقاح.

و مبجرد اغالق ال�سغاالت الأول بيت من بيوت امللكات ترتك ملكة اخللية امل�سنة خليتها ب�سحبة عدد كبري من ال�سغاالت 
)معظمها �سغرية ال�سن، و متو�سطة ال�سن(، و رمبا �سحبها اأي�سًا عدد قليل من الذكور. يطري هذا الطرد حول املنحل، 
ثم ي�ستقر اأخريًا على فرع �سجرة اأو اأي �سيء م�سابه. و يكور االأفراد حول ملكتهم مكونني ما ي�سبه عنقود العنب. و ي�ستمر 
الطرد �ساكنًا يف مكانه ملدة ترتاوح بني �ساعة واحدة و عدة ايام. وبعد ذلك يرتك مكانه و يتحرك طائرًا ليحل يف جتويف 
�سجرة او حائط اأو نحو ذلك . و ي�سبق الطرد عادة اىل م�سكنه اجلديد بع�ض اأفراد النحل الذي يطلق عليه )النحل 

الك�ساف(. و يقوم النحل الك�ساف بتظيف املكان اجلديد قبل دخول بقية اأفراد الطرد اليه.



الطرد الثانوي. 4

بعد مرور نحو 8 اأيام على خروج امللكة االأ�سلية على راأ�ض الطرد االأول تخرج اأحدى امللكات العذارى على راأ�ض الطرد من 
اخللية نف�سها. و يكون عمرها حوايل 5 اأيام. و بعد انتهاء تلقيحها ترجع اىل خليتها لتكون امللكة البيا�سة يف الطائفة.

طرود ما بعد التطريد. 5

حتتوي اخللية وقت التطريد على عدد كبري من بيوت امللكات كما �سبق اأن ذكرنا، فاذا مل تدمر امللكة العذراء االأوىل هذه 
البيوت امللكية قبل خروج امللكات منها فان اخللية قد يرخج منها اأكرث من طرد بعد خروج الطرد الثانوي و ذلك لتواي 

خروج امللكات العذارى من البيوت امللكية.

ظواهر التطريد 

الظواهر الداخلية للتطريد . 1
• وجود عدد كبري من بيوت الذكور على االأقرا�ض ال�سمعية التي توجد يف اخللية و تكون هذه البيوت مبعرثة هنا 	

و هناك دون نظام.
• وجود عدد كبري من بيوت امللكات، كلما كانت مكونة دل ذلك على قرب حدوث التطريد . و يقع معظم هذه 	

البيوت على حواف االأقرا�ض.
• عند فتح اخللية ميكن م�ساهدة بع�ض امللكات فوق االأقرا�ض و احيانًا يكون عدد البي�ض غري امللقح اأكرث من 	

عدد البي�ض امللقح.
• �سرعة حركة امللكة و ا�ستداد ا�سطرابها و ع�سبيتها . و يالحظ ذلك عند روؤيتها و هي ت�سري فوق االقرا�ض 	

ال�سمعية . و عند و�سع االأذن على جدار اخللية ي�سمع �سوت امللكات التي �سبق اال�سارة اليها .

الظواهر اخلارجية للتطريد. 2
• يتجمهر عدد كبري من النحل حول باب اخللية ، ويتواىل تدفق النحل للخارج، مع طريانه يف الف�ساء يف اأ�سكال 	

دائرية، و ال ي�سري يف خطوط م�ستقيمة كاملعتاد.
• اأق�سى قدر 	 هدوء النحل و بطء حركته لثقل ج�سمه فالنحل الذي ينوي التطريد يلجاأ اىل ملء حو�سلته يف 

م�ستطاع من الع�سل، حتى ت�ستطيع حتمل م�سقة الرحلة

 عيوب التطريد و سلبياته

التطريد يف االأ�سا�ض هو الطريق الطبيعي لتكاثر النحل كما �سبق، و التطريد �سرورة من �سروريات البقاء و حفظ النوع 
اذا كان النحل يعي�ض معي�سة برية . و لكن يف النحالة احلديثة ي�ستطيع النحال ان يقوم بتق�سيم خاليا منحله ح�سب 
رغبته، و يف الوقت املنا�سب، لذلك ا�سبح النحال ينظر اىل التطريد الطبيعي على انه عملية خطرية ت�سر باقت�سادياته، 
و ت�سبب له من اخل�سائر الكثري و ذلك يرجع اال انه قد ي�سطحب طرد النحل اىل اخلارج ملكة اخللية االأ�سلية التي رمبا 
كانت من نوع منتخب ممتاز ، و تتعر�ض للفقد اأثاء الطريان لثقل ج�سمها ، و رمبا �سقطت فوق االأر�ض و هلكت. و قد 

تهاجمها الطيور و احل�سرات اأثنء طريانها و تفتك بها.

يقل  ثم  و من  ال�سغاالت يف اخللية  فيقل عدد   ، الطرد  قبل خروج  البي�ض  و�سع  االأم متتنع عن  امللكة  اأن  كما يالحظ 



ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة الزراعة

الطرد من خليته  قبل خروج  الع�سل  الطرد( مقدارًا �سخمًا من  )اأفراد  الطائفة  اأفراد  ي�ستهلك  و   . الع�سل  حم�سول 
االأ�سلية ، مما يقل من كميات الع�سل املخزون و ي�سعف املح�سول.و كثريًا ما يفقد الطرد بطريانه بعيدًا عن املنحل ، اأو 

ا�ستقراره فوق مكان مرتفع ي�سعب على النحال الو�سول اليه، كاأعمدة التلفون اأو االأ�سجار العالية.

تجنب حدوث التطريد 

من البديهي اأن يقل انتاخ اخلاليا التي حدث منها التطريد و يقل حم�سول الع�سل يف مو�سم الفي�ض بخروج جزء كبري 
من النحل اأن يتخذ كثريًا من االجراءات ملنع و جتنب حدوث التطريد و منها:

اقتناء �ساللة ال متيل اىل التطريد مثل ال�ساللة الكرنيولية.. 1
منع ازدحام اخللية بالنحل و احل�سنة، و لذلك يجب تزود اخللية با�ستمرار باأقرا�ض فارغة، و زيادة عدد ادوار . 2

اخللية يف بداية مو�سم الع�سل .
نقل االأقرا�ض املحتوية على احل�سنة من اخلاليا القوية اىل اخلاليا ال�سعيفة.. 3
رفع امللكات العجائز من اخلاليا و تزويدها مبلكة �سابة، اذ ان وجود امللكات العجائز يدفع الطوائف اىل بناء بيوت . 4

امللكات، و ما يتبع ذلك من ميلها للتطريد.
احلر�ض على تنجنب اخلاليا لل�سم�ض، فيجب تغطية اخلاليا دائمًا كما ت�ساف اليها �سناديق فارغة يف �سكل اأدوار . 5

علوية لزيادة التهوية، كذلك يجب ا�ستعمال فتحة الباب الوا�سعة �سيفًا بغر�ض التهوية.
فح�ض اخلاليا دوريًا كل �سبعة اأيام يف مو�سم الن�ساط، و اعدام بيوت الذكور التي توجد يف االقرا�ض ال�سمعية كذلك . 6

يجب هدم بيوت امللكات التي تظهر بهذه اخلاليا .  و ي�ستح�سن هدم هذه البيوت مبجرد تكوينها الن تركها حتى 
تن�سج ثم هدمها ال مينع اخللية من التطريد.

** نقاًل عن مقال خا�ض �سادر عن جملة جذور الزراعية، العدد 43، ني�سان 1999
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