
الباحة: حسين معشي

منتدى وطني
البيئة تشارك النحالين اتخاذ القرار

تطلق وزارة البيئة واملياه والزراعة منتدى النحالني الوطني الثاني، بالتعاون مع جمعية النحالني التعاونية بالباحة، والذي يهدف إىل 
االلتقاء بالنحالني ملشــاركتهم الرأي ومناقشة الجهود والخدمات التي تقدمها لهم وزارة البيئة الجهات ذات العالقة بالقطاع، واالستماع 

للمقرتحات، واملعوقات، والتي يستعرضها 12 مسؤوال وصاحب قرار.

تطو�ر القطاع
الــوزارة  وكيل  يفتتــح 

للزراعــة املهندس أحمد 
العيادة جلسات املنتدى، 
األوىل  الجلســة  وتبدأ 
برئاسة الدكتور محمد 
املطــريي نائب املدير 
الغطاء  إلدارة  العــام 
النباتــي، ويتحــدث 
املناحل  إدارة  مديــر 
وإنتاج العسل املهندس 

عن  الســبيعي  عبدالله 
خطة تطوير قطاع النحل 

الخطة  وهي  اململكــة،  يف 
البيئة  التي اعتمدهــا وزير 

األســابيع  والزراعة يف  واملياه 
300 عىل  تزيد  بميزانية  املاضية 

املشــاريع  إىل  إضافة  ريال،  مليون 
يبدأ  ولم  واملعتمــدة،  تنفيذها  الجاري 

تنفيذها.

نظام استي�اد
 ويتحــدث املهندس بنــدر الطياش عن 
نظام استرياد النحل الجديد، وهو النظام 
الذي يهــدف إىل حمايــة النحل املحيل 
والحفــاظ عىل جودة النحل املســتورد، 
ويشــدد املهندس حسن بالحارث الخبري 
الوطني يف منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة عىل االسرتاتيجية الوطنية لصحة 

النحل العسل ومكافحة األمراض واآلفات 
التي تعدها الفــاو بالتعاون مع الخرباء 
الوطنيني من الــوزارة، ومن جامعة امللك 
عبدالعزيز  املهنــدس  يتحدث  ســعود، 
العنزي عن إجــراءات وآليات الرتاخيص 
الزراعة،  نظــام  يف  بالنحل  العالقة  ذات 
ويتناول يارس العتيبــي التحول الرقمي 

اســتفادة  وكيفية  الزراعية  للخدمــات 
النحالني منه، كما يتحدث نايف الزهراني 
عن آليات تأييد العمالة الزراعية ومناقشة 
االستثناءات  بعض  اســتحداث  إمكانية 
الجلســة  ختام  ويف  النحالني،  لعمالــة 
الخدمات  املســعودي عن  نواف  يتحدث 

اإلرشادية للنحالني.

�نمية النحل
ويف الجلســة الثانية التي يرأسها الربوفيســور أحمد الخازم الغامدي، يتحدث ممثل صندوق 
التنمية الزراعية عن دور الصندوق يف تنمية قطاع النحل وإنتاج العسل، ويتناول مدير برنامج 
ريف، دعم ريف ملربي النحل والقيمة املضافة ملنتجــات النحل، ويتحدث رئيس مجلس إدارة 
مجلــس الجمعيات التعاونية عن دور مجلس الجمعيات التعاونية بالقطاع الزراعي بما يف ذلك 
قطــاع النحل، ويتناول املهندس عيل مبارك املحميات امللكيــة وآليات دخول النحالني، ويرشح 
مركز الغطاء النباتي آليات دخــول النحالني للمتنزهات، ثم تتحدث رانيا بوقس عن دور هيئة 

الغذاء والدواء يف وضع الترشيعات التي تضمن سالمة وجودة العسل.
ويختتم املنتدى بجلسة نقاش وتكريم لجميع النحالني الذين تعاونوا مع مرشوع حماية ساللة 

النحل املحلية، بخاصة الذين تم أخذ طوائف أو ملكات أو عينات نحل منهم.

الباحة: عبدالله سهل

مليونا لتطوير صناعة 311
النحل وإنتاج العسل

كشــفت وزارة البيئة واملياه والزراعة مشــاريع خطة تطوير 
صناعــة النحل وإنتاج العســل، يف وقت بلغت عدد املشــاريع 
التطويريــة 20 مرشوعا، والتي رصدت لهــا 311 مليون ريال، 
إضافة إىل املشــاريع الجــاري تنفيذها، وذلــك لتحقيق تنمية 
مســتدامة، ومواكبة رؤية 2030، والتي تسهم يف تعزيز مكانة 

اململكة، ودفع عجلة االقتصاد الوطني. 

14 ألف نحال
يقدر عدد النحالني يف اململكة بنحو 14 ألف نحال يملكون ما يقارب 
مليون خلية نحل، تنتج نحو 5 آالف طن من العســل، والذي من 
املتوقع أن يصل العدد إىل 30 ألف نحال بحلول عام 2030، وذلك 
نظري الدعم املقدم من وزارة البيئة واملياه والزراعة، ويمثل النحل 
وإنتاج العســل أحد فروع مرشوع التنمية الريفية، ويســتهدف 
مضاعفة إنتاج العســل إىل 300 %، ويوظف قطاع النحل عاملياً 
أكثر من 6 ماليني نحــال يمتلكون أكثر من 90 مليون طائفة عىل 
مســتوى العالم، ويبلغ اإلنتاج العاملي من العسل 106 ماليني طن 

سنوياً، وتتصدر الهند والصني الدول املنتجة للعسل عاملياً. 

20 مش�وعًا 

وتشتمل أبرز مشاريع خطة تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل 
يف 20 مرشوعاً ممثلة يف: تحسني وتطوير الساللة املحلية، وتوريد 
4 عيادات متنقلة، وتشغيل العيادات املتنقلة، وبناء قدرات 1500
املناحل اإلرشادية،  التوطني)، وتشغيل  متدرب ومتدربة (مبادرة 
وتشــغيل مخترب أمراض وآفات النحل، وتحليل العســل بوادي 
نمار، وإنشاء محطات إنتاج ملكات وطرود من الساللة املحلية، 
وضبط جودة االسترياد الخاص بالنحل، وتوريد 3 عيادات متنقلة 
للمحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلــة (التنمية الريفية)، وتوريد 
أدوات النحل لنرش التقنيــات الحديثة للنحالني، وتوريد وحدات 
نقل النحل (برنامج التوطــني)، وبناء قدرات النحالني لـ1000
متدرب ومتدربة، ودعم تجهيز وتغليف وتسويق منتجات صغار 
النحالني، وتحسني وتطوير الساللة املحلية وإنتاج الطرود والحد 
من االسترياد، وتشغيل محطات إنتاج ملكات وطرود من الساللة 
املحلية، والدعم الفني والرعايــة الصحية للنحل، وتوصيف أهم 

األعمال السعودية، ودعم أبحاث الصناعة النحلية. 

12 مكونًا

توفر وزارة البيئة وامليــاه والزراعة 6 مكونات لربنامج 
النحل، والتي تشتمل عىل تحسني وحماية  تطوير أعمال 
الســاللة املحلية لنحل العسل وتطوير الكفاءة اإلنتاجية 
وتشــمل  للمناحل  الصحية  الرعاية  وتقديــم  للطرود، 
تشــخيص اآلفات واألمراض، وتوفــري األدوية وعجائن 
التغذية، وتطوير البنى التحتية لقطاع النحل ورفع كفاءة 
املحتوى املحيل وبناء القــدرات، وتنمية وحماية املراعي 
وتطوير  اســتغاللها،  وتنظيم  النباتي  والغطاء  النحلية 
صناعة النحل وإنتاج العسل وخلق فرص استثمارية عرب 
الرشاكة مع املؤسســات والهيئات والجهات املتخصصة، 
وتوصيف أهم األعمال الســعودية حسب الطرق العلمية 
الحديثة، وتواجــه الوزارة وقطاع النحــل والنحالني 6
تحديات والعمــل عىل التغلب عليهــا ممثلة يف: ضعف 
املراعي النحلية وآلية تنظيم دخول املحميات، وانتشــار 
اآلفات واألمراض الوبائية، واملمارسات الخاطئة يف إدارة 
املنحل، والتسرت، والعوامل البيئية الحادة التي تؤثر سلباً 
يف زراعة النحل يف بعــض مناطق اململكة، واالعتماد عىل 

استرياد النحل لقلة إنتاج الطرود محليا.

ب�امج محققة

يكتسب قطاع النحل وإنتاج العسل أهمية اسرتاتيجية 
كبرية لرتبية النحــل، إذ قدرت قيمة تلقيح املحاصيل 
التلقيح 200 النحل يف  الحقلية والبستانية ومساهمة 

مليــون دوالر عاملياً، والحصول عــىل 8 من منتجات 
العســل ممثلة يف: العســل، والغذاء امللكي، وحبوب 
اللقاح، والربوبوليس، والشمع، وسم النحل، وامللكات، 
والطرود، وتشــتمل أبرز الصناعــات التي تقوم عىل 
تربية النحل عىل صناعة الخاليــا الحديثة، وصناعة 
األساسات الشمعية، وصناعة أدوات النحال. وتشتمل 
الربامج املحققة ألهداف خطة املشــاريع عىل 6 برامج 
ممثلــة يف: برنامج تحســني وتطوير ســاللة نحل 
العسل املحلية وحمايتها، واملحافظة عليها والحد من 
الرعاية الصحية، وبرنامج  االسترياد، وبرنامج تقديم 
البنى التحتية ورفــع وتنمية كفاءة املحتوى  تطوير 
النحلية،  املحيل، وبرنامــج تطوير وتنمية املراعــي 
والزراعية،  اإلرشــادية  الخدمات  تطويــر  وبرنامج 
وبرنامج تطوير صناعة النحل وإنتاجالعسل وتشجيع 

االستثمار. 

20 مش�وعًا تطوي��ًا
6  مكونات لتطو�ر

 أعمال النحل

6 تحديات للنحل والنحالين 
200 مليون دوالر عالميًا 

مساهمة النحل في التلقيح 

14 ألف نحال في المملكة 
6  ب�امج محققة لمشا��ع 

�نمية مستدامة

8  منتجات عسلية وفرص 
اس�ثما��ة
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المنتدى يدعم النحالين 
ويتحدى المعوقات

فعاليات تطوي��ة 
للمنتدى

تطو�ر مستمر لقطاع 
النحل والنحالين

و�ارة ال�يئة تستنفر 
لتطو�ر قطاع النحل
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22 مشروعا ومبادرة

جمعية النحالين بالباحة تاريخ مطرز باإلنجازات
الباحة: عبدالله سهل

سطرت جمعية النحالني التعاونية يف الباحة تاريخاً حافالً من اإلنجازات، ولعبت دوراً ريادياً يف قيادة 
تربية النحل، أسهمت يف تحسني دخل الفرد، ورفع االقتصاد الوطني، منذ تأسيسها عام 1429، يف 

وقت تم تنفيذ 22 مرشوعاً ومبادرة الستثمار ما تملكه الباحة من مراع نحلية وغابات، وسط 
دعم أمري املنطقة ووزارة البيئة واملياه والزراعة.

 معهد التدريب
أنشأت الجمعية معهد النحالني الدويل للتدريب برشاكة مجتمعية مع 

رشكة أرامكو السعودية، ألهمية تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية 
قدرات النحالني، وإكسابهم معارف علمية جديدة لزيادة اإلنتاج 

وتنويعه وقد تم تدريب أكثر من 1700 نحال حتى تاريخه.

تحليل وجودة 
جاء إنشاء مخترب تحليل وجودة العسل من أجل  الكشف 
عن جودة العسل، واملســاهمة يف الحفاظ عىل جودته 
وســمعته، ورفع القيمة التسويقية ملنتجات أعضاء 
الجمعية وغريهــم، ويتم التحليل طبقاً للمواصفات 
املعتمــدة من قبل الهيئة الســعودية للمواصفات 

واملقاييس.

تعبئة وتغليف
يهدف املعمل إىل تعبئة وتغليف منتجات األعضاء 
من العســل بالطرق العلمية السليمة، للحفاظ 
عىل جــودة املنتج ورفع القيمة التســويقية، 
ويختص املعمل بتعبئة العسل وتغليفه، ووضع 

العالمة التجارية الخاصة بالجمعية عليه.

وحدة نزع الرطوبة
وفرت الجمعية وحدة متخصصة لنزع الرطوبة 
العســل، حيث تســتخدم أجهزة  الزائدة من 
متخصصــة يف نزع الرطوبــة الزائدة، وتتوفر 
األجهزة يف الوحدة امللحقة بمعمل تعبئة وتغليف 

العسل.

الخلطات الغذائية
أعطت الجمعية اهتماماً إلنشــاء معمل للخلطات 
الغذائيــة وذلــك ألهميــة الخلطــات الغذائية 
الســتخدامها يف بدائل ملصادر التغذية الربوتينية 
اللقاح  انعدام مصادر حبــوب  والســكرية عند 

والرحيق يف محيط املنحل.

الصناعات الخشبية
يعد املعمل من املشاريع االسرتاتيجية لخلق مجال 
حريف لصناعة النحل، وتوفري فرص عمل للشباب، 
وتوفري مســتلزمات تربية النحل، وتحقيق رغبة 

النحالني يف الحصول عىل منتجات خشبية.

الصناعات المعدنية
األدوات  بإنتــاج مختلــف  املعمل  يختــص 
واملســتلزمات الحديثة املســتخدمة يف مجال 
تربية النحل، ومن أهم منتجاته: أدوات الفرز 
والتعبئة واملدخنات، وأدوات تصفية العسل، 

وصهر الشمع.

معرض مبيعات
قامت الجمعية بتوفري جميع مستلزمات 
تربية النحل وإنتاج العسل يف معرض 
حديثة  مستلزمات  وتوفري  الجمعية، 
امللكات،  وإنتــاج  النحــل  لرتبية 
خالل  من  وتعبئته،  العسل  وفرز 

التصنيع واســترياد مستلزمات 
النحل مــن دول بولندا وتركيا 

والهند  ومرص  واليمن  ولبنان 
وإيطاليا.

البرادة المركزية
أنشأت الجمعية برادة مركزية بطاقة 40 
التقنية لحفظ  عاليــة  وبمواصفات  طناً 
العسل، وتخصص لألغراض اآلتية: حفظ 
عسل الجمعية طوال العام، وحفظ عسل 

النحالني.

مستودعات تخزين
شــيدت الجمعية مســتودعني لحفــظ وتخزين 
اآلالت  الجمعية من  النحل، ومبيعات  مســتلزمات 
واألدوات الخشبية والحديدية والبالستيكية وغريها 
بطرق آمنة وســليمة، وتجهيزها بوســائل األمن 

والسالمة.

سوق العسل
أنشــأت الجمعية ســوق العســل، 
ويهدف إىل تجميــع منتجات النحل، 
واحد من  التعامل مع سوق  وتسهيل 
قبل املســتهلك، ويحتوي السوق عىل 

25 متجراً.

استراحة الجمعية
حرصت الجمعية عىل استحداث اسرتاحة 
خاصة لها كمقــر للضيافة، وعملت عىل 
تجهيزه، وراعت يف تصميمه الحفاظ عىل 

هويتها، وهوية البيوت الشعبية.

مبادرة التأسيس
تتلخص املبــادرة يف تدريب النحالني، إضافة 
إىل مرشوع منحل صغري يحتوي عىل طوائف 
نحل العسل وجميع أدوات ومستلزمات تربية 
النحل، وقــد دعمت مع رشكائها 600 نحال 

بمشاريع ناشئة.

     تنمية المراعي النحلية
     يهدف املرشوع إىل املحافظة عىل املراعي النحلية، وتأسيس

    قاعدة بيانات عن النباتات واألشجار التي يزورها النحل، والتي 
تشــتهر بها اململكة بشــكل عام، ومنطقة الباحة بشكل خاص، 
وتم زراعة أكثر من 70 ألف شــجرة وشجريه من أشجار املراعي 

النحلية.

المبنى التجاري
يعد املبنى أحد املشــاريع االســرتاتيجية 
ويهــدف إىل تحقيــق االســتدامة املالية 
تشــييده  عىل  العمل  ويجري  للجمعيــة، 

بمساحة قدرها 2500م².

مجمع خدمات النحالين
رشعت الجمعية يف تشييد املرشوع، ويشمل سوقاً 
للعسل، ومختربات، ومعامل، وسكناً، وفقاً ملواصفات 

حديثة، وسيتم افتتاحه هذا الصيف.

أنشطة اإلرشاد
أنشــطة  تطوير  الجمعية مرشوع  أطلقت 
اإلرشــاد الزراعي للنحالــني بدعم وزارة 
الجمعيات  ومجلس  والزراعة  واملياه  البيئة 
وإرشــاد  توعية  إىل  ويهدف  التعاونيــة، 
النحالــني بأهمية زراعة نباتــات املراعي 
الحفاظ عىل  النحلية، وتعريفهم بدورها يف 
اســتدامة تربية نحل العسل، والدور التي 

تلعبه النباتات يف التوازن البيئي.

إنتاج ملكات وطرود
املســاهمة  تحقيق  إىل  املــرشوع  يهدف 
يف تغطيــة احتياجات الســوق املحيل من 
امللــكات والطرود البلديــة، وصوالً نحو 
االكتفاء الذاتي، حيث تستورد اململكة نحو 
1300000 ألــف طرد نحل ســنوياً، إىل 
جانب الحفاظ عىل ساللة النحل البديلة من 

التدهور الوراثي.

مركز المبيعات والزوار
يهدف املركز إىل توفري مكان مناســب لعــرض وبيع منتجات النحل 
ومستلزمات تربية النحل للنحالني، وتقديم خدمات التسويق املبارشة 
ألفراد املجتمع، واستثمار أصول الجمعية لتنويع مصادر الدخل لزيادة 
العائد املايل للجمعية، ويهــدف املركز إىل تقديم معلومات توعوية عن 
تاريخ النحل وإىل توثيق تاريخ تربية النحل يف املنطقة وإبراز هويتها 

للباحثني والزوار.

أبحاث النحل
تهدف  متخصصة  وحدة  الجمعية  أنشأت 
إىل توفري مرجعيــة علمية بحثية لتطوير 
صناعة النحل يف اململكة عىل أسس علمية 
تواجه  التي  املشــكالت  ودراسة  سليمة، 
واملســاهمة  حلها،  عىل  والعمل  النحالني 
يف إيجاد الحلول للمشــكالت التي تواجه 

صناعة النحل يف املنطقة.

مهرجان العسل
يعد مهرجان العسل الدويل من الفعاليات 
الرئيسة سنوياً وتم تنفيذ أول املهرجانات 
يف صيف عــام 2008، وتم هــذا العام 
واملياه  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  تنظيمه 
والزراعة، وبلغت عــدد املهرجانات حتى 

عام 2019 نحو 14 مهرجاناً دولياً.

مؤتمرات دولية
املؤتمرات  مــن  عدداً  الجمعيــة  نظمت 
العام  العلمية وينضم هــذا  واللقــاءات 
العربية  للجمعية  الرابــع  الدويل  املؤتمر 
لرتبية النحل وســجلت الجمعية حضوراً 
مميزاً يف املؤتمر الدويل الخامس عرش الذي 
عقد يف أبوظبي عامــي 2018 و2019، 
واملؤتمر الدويل األول للهيئة العربية لرتبية 
النحــل بأوكرانيا 2013، وكوريا 2015، 

وتركيا 2017.

أب�ز المشا��ع والمباد�ات
 معهد النحالين الدولي للتد��ب

 مختبر تحليل وجودة العسل
 تعبئة وتغليف العسل

 وحدة ن�ع الرطوبة ال�ائدة من العسل
 معمل الخلطات الغذائية للنحل

 معمل الصناعات الخش�ية
 معمل الصناعات المعدنية

      معرض م�يعات الجمعية
         الب�ادة المرك��ة لحفظ العسل

            مستودعات تخ��ن المستلزمات النحلية
            سوق العسل

             است�احة الجمعية وضيافتها
                 مبادرة تأسيس 500 مش�وع لذوي الدخل المحدود

                �نمية الم�اعي النحلية 
                  المبنى التجاري السكني

               مبنى جمعية النحالين وسوق العسل
                 أنشطة تطو�ر أعمال اإلرشاد ال��اعي

                مش�وع إ�تاج ملكات وطوائف نحل العسل
              مركز الم�يعات والمتحف

             وحدة أبحاث النحل
              مهرجان العسل الدولي

         مؤتم�ات دولية للنحالين
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خبير عالمي وباحث وطني
الخازم أول سعودي ينال الدكتوراه في علوم النحل

الباحة: علي مدخلي

نشــأ وترعرع يف غابات العرعر يف الباحة، ومنذ صغره عشق الوجود بني خاليا النحل فكان لنشأته 
تأثري ليكون أول ســعودي حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علوم النحل.. إنه الربوفيسور أحمد بن عبد 

الله آل خازم الغامدي الذي يعترب من أكرب خرباء العالم يف علوم النحل وإنتاج العسل.
حصد العديد من براءات االخرتاع وامليداليات والجوائز املختلفة يف مجاله بعد تمثيله للمملكة العربية 
السعودية يف عدة محافل دولية، وتقلده منصب رئيس فرع اتحاد النحالني العاملي (اإليبومنديا) للرشق 
األوســط والدول العربية، ورئيس الجمعية العربية لرتبية النحل، إضافة إىل العديد من املناصب محلياً 
ودوليــا، ألف وترجم العديد من املؤلفات العلمية وأوراق العمــل املختلفة ما جعل منه خبرياً عاملياً يف 
مجال النحل والعسل، كما أسهم يف العديد من الخطط االسرتاتيجية من املشاريع البحثية عىل مستوى 

اململكة.

مسيرة حافلة
مثلت شــهادة البكالوريوس يف تخصــص العلوم الزراعية 
من كلية علوم األغذية والزراعة بجامعة امللك ســعود نقطة 
االنطالقة للدكتور أحمد الخــازم والتي حصد بفضلها أول 
شــهادة دكتوراه يف علوم النحل عىل مســتوى اململكة من 
جامعة متشجن الحكومية بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك 
بعد حصوله عىل شهادتي الدبلوم العايل واملاجستري من كلية 
األحياء التطبيقية بجامعة ويلز بربيطانيا يف تخصيص املوارد 

الطبيعية وعلوم النحل.

 ومنذ صغره عشق الوجود بني خاليا النحل فكان لنشأته 
عبعبدد أحأحمدمد ببنن النحل.. إنه الالربوربوفيفيسوسورر ة الدكتوراه يف علوم

العسل. ووإنتاجج يف علوم النحلحل رباء العالم
م

والجوائز املختلفة يف يف مجاالهله بعد تمثيله للمملكة العربيبيةة ت
)ا) ل للرشلرشقق رئيس فرع اتححاداد النحالني العاملي (اإليبومندي ب

ملاملناناصصب محلحلياً  لعربية لرتبية النحنحل،ل، إ إضافة إىل العديد من 
إل ي ع

ععاملاملياً يفيفيف ً ااملختلفة ما جعل منه خخبريا ـــلل لمية وأوراق العم
وتوى  مسمس ع عىلىل ثحثيةية ن الخطط االسرتاتيجيجية من املشاريع الب

العلوم الزرراعية 
ننقطة  ســعود
أول  صد بفضلهاا
ـتوى اململكةة من 
ووذلك  األمريكية،
جستري من كلية 
تخصيص اململوارد 

مناصب إدا��ة
تقلد الدكتور الخازم العديد من املناصب الحكومية والدولية 
يف مجال اإلدارة والبحث العلمي ويف مجال النحل والعســل 
حيث يعد الخازم املرشف عىل برنامج الخطة الوطنية للعلوم 
والتقنية واالبتكار ومدير وحدة العلوم والتقنية بجامعة امللك 
سعود، واملرشف عىل كريس املهندس عبد الله بقشان ألبحاث 
النحل، وعمله مستشــار  أبحاث  النحل، وترؤســه لوحدة 
بوزارتي البيئة واملياه والزراعة والتعليم ولدى منظمة األغذية 
الزراعة لألمم املتحدة، ويعمل الخازم إضافة إىل ذلك رئيساً 
لفرع اتحاد النحالني العاملي (اإليبومنديا) للرشق األوســط 
والــدول العربية، ورئيس الجمعية العربيــة لرتبية النحل، 
ونائب رئيس جمعية النحالني اآلسيوية، ورئيس مجلس إدارة 
جمعية النحالــني التعاونية بالباحة، ورئيس اتحاد النحالني 
العرب، وعضو املكتب التنفيذي وعضو لجنة أمراض النحل 
يف جمعية النحالني اآلسيوية وممثل اململكة بموافقة من املقام 

السامي.

اخت�اعات عالمية
أســهمت الحصيلة العلمية والخــربات العملية التي 
يتمتع بهــا الدكتور الخازم يف حصوله عىل 4 براءات 
اخرتاع من املكتب األوروبــي لرباءات االخرتاع، حيث 
توصل الخــازم الخرتاع لوحة تســهم يف طرد نحل 
العسل، إضافة إىل اخرتاعه مصيدة لجمع سم النحل 
تعمــل بالبطاريات، واخرتاع خاليــا نحل مع نظام 
تحكم بالرطوبة والحــرارة بداخلها، واخرتاع تعديل 
لتوفري رطوبة وتهوية بطوائف  يف خلية إلنجسرتوث 

نحل العسل.

مشا��ع أبحاث وطنية
نفــذ الدكتور الخازم أكثر من 15 مرشوعاً بحثياً وطنياً كباحث رئيس يف معظمها وباحث 
مشــارك يف عدد آخر منها، حيث نفذ دراسة شاملة للوضع الحايل لصناعة النحل املستورد 
والبلدي بالســعودية، كما بحث يف مرشوع بحثي آخر أثر سم النحل البلدي عىل مكافحة 
الخاليا الرسطانية، ومن مشاريعه أيضاً اآللية الجزيئية لعملية تعجيل الجروح يف الفرئان 
املصابة بالسكري باستخدام سم النحل والربوبوليس ودراسة العوامل املساهمة يف تدهور 

مصادر املراعي النحلية وإمكانية تنميتها يف أودية جنوب غربي اململكة.

الخازم في سطور:
تقلد 16 منصبًا عالميًا وعر�يًا 

ومحليًا في تخصصه

حصل على 7 دو�ات في 
مجال اإلدارة والبحث 

العلمي و15 دورة في 
مجال النحل والعسل.

رئاسة 34 لجنة وعضوية 9 
لجان مختلفة.

المشاركة في 112 مؤتم�ًا 
علميًا دوليًا ومحليًا.

4 ب�اءات اخت�اع 
دولية.

تأليف وترجمة 32 كتابًا 
ومؤلفًا علميًا في مجال 

النحل والعسل.

النشر العلمي

نشر أكثر من 150 ورقة علمية في مجالت عالمية.

اإلش�اف و�نفيذ أكثر من 15 مش�وعًا علميًا في مجاالت أبحاث النحل والعسل.

حصل على 9 جوائز مختلفة من عدة جهات محلية وإقليمية ودولية.

حصد 18 ميدالية ذه�ية وفضية وب�ون��ة على المستوى الدولي.

اإلش�اف على 12 طالبة وطالبة ماجستير ودكتو�اه.

ترجم وشارك في ترجمة 19 كتابًا في عدد من مجاالت علوم النحل

تأليف أكثر من 20 نشرة إرشادية للمتخصصين بعلوم النحل وتر�يته.

رئاسة تح��ر مجلة نحل العسل السعودية

من مؤلفات الخازم 

كتاب مقدمة في تر�ية النحل.

كتاب إدارة المناحل فنيًا.

كتاب إ�تاج الغذاء الملكي.

كتاب إ�تاج سم النحل.

كتاب إ�تاج شمع النحل.

كتاب إ�تاج حبوب اللقاح.

الدليل المصور لتر�ية نحل العسل.

كتاب أم�اض نحل العسل.
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