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- ع�سو جلنة درا�سة نظام تربية النحل يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء )1427- 1430هـ(
- ع�سو اللجنة التخ�س�سية لتو�سيف مهنة »نحال« يف املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.
غذية والزراعة )1426- 1428هـ( - ع�سو جلنة تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية علوم الأ

- م�ست�سار غري متفرغ بوزارة الزراعة
- م�ست�سار بال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( )1425-1427هـ(

بحاث والن�سر العلمي الأ
-  له اأكرث من 20 بحثًا علميًا من�سورًا يف جمالت عاملية وعربية وحملية.

-  �سارك يف العديد من املوؤمترات العلمية املحلية والدولية.
�سراف واملناق�سة والتحكيم لعدد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه. -  �ساهم يف الإ
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1- مقدمة:
ن�سطة الزراعية يف اململكة �سمن قطاعني زراعيني رئي�سيني هما القطاع النباتي والقطاع  تتنوع الأ
احليواين  الزراعي  الن�ساط  اأوجه  من  وجهًا  اعتبارها  ميكن  جهة-  من  النحل-  تربية  احليواين. 
رجل، املتفرعة عن اململكة  ن ح�سرات النحل من الناحية الت�سنيفية العلمية �سمن مف�سليات الأ لأ
احليوانية. ومن جهة اأخرى ميكن اعتبارها وجهًا من اأوجه الن�ساط الزراعي النباتي، لرتباط خلية 
كرث قبول. ولقد ن�ساأ هذا  النحل ومنتجاتها بالنبات كم�سدر للغذاء وكبيئة ذات اأثر مبا�سر، وهو الأ
النظرة  ب�سبب اختالف  الزراعيني  القطاعني  النحل �سمن واحد من  ن�ساط  الختالف يف حتديد 
اإىل كل من النحل )كحيوان( والع�سل )كمنتج(. لقد لوحظ اأن الع�سل ل يذكر �سمن منتجات اأي 
املوؤلفات  من  الكثري  القطاعني يف  عند ح�سر خمرجات هذين  والنباتي  احليواين  القطاعني  من 
التي تر�سد الن�ساط الزراعي يف اململكة والتقارير ال�سادرة عن بع�س اجلهات احلكومية، فخلت 
الذاتي املحلي منه وغريها  الع�سل ون�سبة الكتفاء  نتاج من  الإ كثري من جداول الإح�ساء وبيانات 
نتاج احليواين يعدون النحل حيوانًا زراعيًا ول  العاملون يف قطاع الإ من الدلئل الإح�سائية. فال 
نتاج النباتي ينظرون للع�سل كمح�سول نباتي. )اأنظر مثال، كتاب »الندوة اجلامعية  نظرائهم يف الإ
نتاج الزراعي  الكربى: املحور الزراعي« )1420هـ( �سفحات: 242- 243 و 412 و كتاب »تقنيات الإ
 ،69 و   24  -16 �سفحات:  1424هـ(   ، واجلنوبي  )ال�سحيباين  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  يف 
وجدول الكتفاء الذاتي من ال�سلع الزراعية والغذائية يف الكتاب الإح�سائي الزراعي ال�سنوي الثالث 

.)http://www.moa.gov.sa/files/stat23/st23/12.htm )والع�سرون  )1431هـ

خرية،  ولقد ازداد الهتمام برتبية النحل ومنتجاته يف اململكة العربية ال�سعودية يف ال�سنوات الأ
ارتفاع  النبوية-  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  النحل  عن  ورد  ما  على  زيادة   - ذلك  يف  �ساهم  حيث 
الوعي ال�سحي لدى عامة امل�ستهلكني، مما دفع كثري من النا�س لالهتمام بالنواحي الغذائية وتعديل 
�سابة باأمرا�س الع�سر  بدان وجتنبًا لالإ عاداتهم يف املاأكل وامل�سرب حفاظًا على اأو بحثًا عن �سحة الأ
البديل  الطب  طرق  ل�ستخدام  املتزايد  الجتاه  اأي�سا،  ذلك  يف  �ساهم  كبري.  ب�سكل  انت�سرت  التي 
والذي كثريًا ما ت�ستخدم منتجات النحل �سمن عنا�سره والكتب املوؤلفة اأو املرتجمة يف هذا املجال. 

�سدار نبذة خمت�سرة عن تربية النحل باململكة؛ تاريخها، واقعها، وما تعانيه  �سيت�سمن هذا الإ
من م�ساكل و�سعوبات �سواء تلك التي تتعلق بالنحال، اأو بالظروف البيئية، اأو باجلهات احلكومية ذات 

العالقة برتبية النحل، اإ�سافة اإىل ال�سبل التي ميكن من خاللها النهو�س بهذه املهنة وتطويرها.
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هداف  2- الأ
توثيق تاريخ تربية النحل وواقعهًا يف اململكة العربية ال�سعودية.  -1

اإطالع ال�سباب الباحثني عن العمل على هذه املهنة والتفكري يف ممار�ستها.  -2
دارة لتحقيق ال�ستغالل  داء وتطوير اأ�ساليب الإ دعوة مربي النحل ومنتجي الع�سل لتح�سني الأ  -3

مثل للموارد الطبيعية املتاحة، وتاأ�سي�س اجلمعيات التعاونية التي تدعم ذلك. الأ
خرى ذات العالقة، خ�سو�سًا وزارة العمل و�سندوق التنمية  دعوة وزارة الزراعة واجلهات الأ  -4

الزراعية ملتابعة تطوير تربية النحل والهتمام باحتياجات النحالني.
جراء الدرا�سات التي مت�س مبا�سرة هموم  بحاث لإ دعوة الباحثـــني يف اجلامعات ومراكز الأ  -5
ثـــر العالجي ملنتجات  بحـــاث اخلا�سة بالأ نتاجية، وكذلك الأ النحالـــني وحتل م�ساكلهـــم الإ

النحل فيما يوؤدي اإىل رفع العائد القت�سادي من هذه املهنة داخل اململكة.
دعـــم توجه اجلمعيـــة ال�سعودية للعلـــوم الزراعية نحو ن�ســـر املعلومة ال�سحيحـــة والتثقيف   -6

العلمي.

3- ت�ريخ تربية النحل في الجزيرة العربية:

يف  طينية  لوحة  اكت�سفت  حيث  م  ق.   2000 عام  اإىل  العرب  جزيرة  يف  َحالة  النِّ تاريخ  يرجع 
العراق ت�سف ع�سل النحل كعالج. ويف تلك اللوحة، وجد الع�سل مو�سوفًا يف 500 و�سفة من 900 
مرا�س )Crane. 1983(. كما ذكر املوؤرخ اليوناين بلينو�س )79 م( عن يوليو�س  لعالج العديد من الأ
“فاقت العربية اجلميع ثروة مبا يتوافر يف اأر�سها من اأدغال  غالو�س املتويف �سنة 25 ق. م. قوله 
ذات عطور ومناجم ذهب ومياه للري، وهي تنتج الع�سل وال�سمع بكرثة”. كما عد املوؤرخ �سرتابون 
)جربا،  ال�سعيدة  العربية  بها  ا�ستهرت  التي  املحا�سيل  جملة  من  الع�سل  م(  ب.   4 م-  ق.   66(
اأق�سى اجلنوب  التي يف  جزاء  “والأ اأرات�ستين�س )200 ق. م( حيث ذكر  نقالأ عن  وذلك   )1951
اإزاء بالد احلب�سة ت�سقيها اأمطار ال�سيف وتزرع مرتني يف ال�سنة، ومن حم�سولتها املتعددة الع�سل 
وهو كثري فيها جدا”. كما ورد ذكر النحل عند العرب يف كثري من املوا�سع، فقد جاء يف القامو�س 
اليع�سوب: �سده يف اخللية بخيط  “قف�س  قوله  الفعل )قف�س(  اأبادي من معاين  للفريوز  املحيط 
لئال يخرج”، اأي و�سع امللكة يف قف�س ثم �سده يف اخللية بخيط، وقالوا: “اليع�سوب اأمري النحل، 
وذكرها، والرئي�س الكبري”. كما عرفوا خاليا النحل و�سموها )الكوارة( واأنها: “�سيء يتخذ للنحل 
من الق�سبان اأوالطني. اأوخ�سبة تنقر ليع�سل فيها”. و�سموا اأماكن وجود اخلاليا )م�سانع( وقالوا: 
َنَعة” )الزبيدي، 1306 هـ( وهي املناحل يف  ُمنتَبذٌة عن البيوت واِحدُتها ِم�سْ للنحل  تعزُل  “موا�سُع 
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ا�سطالحنا اليوم. ولكن ذلك مل يكن هو احلال يف مواقع تربية نحل قدمية تعود اإىل حوايل 500 
�سنة توجد يف حمافظة الطائف حاليا، حيث مت بناء خاليا النحل من ال�سخور يف �سفوف متوالية 
اإليها، و ذلك حماية  القادم  روؤيتها على  القرية، يف جهة ي�سعب  بيوت  على �سفح جبل قريب من 
لها من اعتداء املهاجمني اإما ب�سرقتها اأو باإحراقها ب�سبب احلروب التي كانت �سائدة قدميًا، مما 

ا�سطر اأهل القرية لبناءها من ال�سخور قريبًا من منازلهم )�سكل 1(.

حمافظة  يف  باحلارث  قرى  اإحدى  يف  �سنة،   500 حلوايل  تاريخها  يرجع  قدمية  مناحل   :)1( �سكل 
املناحل  روؤية  اإمكانية  خرى يالحظ عدم  الأ ال�سورة  �سفح اجلبل. ويف  ال�سخور على  الطائف مبنية من 
للقادم اإىل القرية نظرًا لوجودها يف اجلهة الداخلية من �سفح اجلبل قريبًا من ح�سن القرية. ويف موقع 
اآخر من القرية خاليا بلدية حمملة على �ساحنة قريبًا من اأزهار نبات ال�سرم اأو اأكليل اجلبل. )امل�سدر: 

ت�سوير املوؤلف(.  



�3 �2�3 �2

�سجار )نحائت( وقالوا: »ما يع�سل فيه النحل  كما �سمى العرب اخلاليا امل�سنوعة من �سيقان الأ
نها  تنتحت بالفوؤو�س من   مما يتخذ له النا�س من اخل�سب خا�سة، واحدتها نحيتة �سميت بذلك لأ
م�سوق ال�سجر العظام، واأعرف النحائت اخلزم والعرعر والعتم )الزيتون الربي(«. كما تعرفوا على 
مري( واختلفوا اأذكر هي اأم اأنثى؟ وقال اأ�سحاب  اأفراد طائفة النحل واأطلقوا على امللكة ا�سم )الأ
)اأي  مياخري«  بطن  كل  يف  ويخرج  ال�سغالت(  )اأي  والنحال  مراء  الأ يبي�س  مري  »الأ ول:  الأ الراأي 
وو�سفوا  اليماخري«.  تبي�س  والنحال  النحال  تبي�س  مري  »الأ الثاين:  الراأي  اأ�سحاب  وقال  ذكور(، 
نها  الذكور باأنها »من اأعظم النحل واأ�سدها �سوادًا وهي التي تلزم املاآبة لتكاد تربحها وهي تقلل لأ
اأكرب حجمًا من ال�سغالت وا�سخم ج�سمًا من  تاأكل الع�سل ول تع�سل«، وهذه حقيقة، فالذكور هي 
ولتقوم  ب�سراهة  الع�سل  ت�ستهلك  نها  لأ اخللية  دخول  من  ومنعها  بقتلها  ال�سغالت  وتقوم  امللكات، 
بدور نحو اإنتاج الع�سل. كما و�سفوا ظاهرة التطريد يف النحل و�سموها )اإفراق( وقالوا: »فاإذا خرج 
يف البطن منها اأمري اأفرقت واإفراقها اأن تخرج عن اأمهاتها فاإذا خرج الفرق اأخذ ال�سماء ثم �سباأ 
اإل به«.  و�سبووؤه اجتماعه على اأمريه، واإذا مل يكن مع النحل يع�سوب فهو نحل �سابيء ول ت�سلح 
وقالوا: »اأول فروق النحل بكرها وهو خري فروقها حني تفرق ثم ما يفرق بعد البكر فهو الثني والثلث 
واأكرث من ذلك«. وما ذكروه هو و�سف لعملية التطريد التي تتم يف طوائف النحل حيث تخرج امللكة 
له.  م�سكنًا  ليتخذه  منا�سب  مكان  عن  بحثًا  ال�سماء  يف  الطرد  ويطري  ال�سغالت  من  عدد  مع  م  الأ
امللكات  بينما  م وهي ملقحة  الأ امللكة  ترافقه هي  التي  امللكة  ن  لأ ف�سل  الأ ول هو  الأ الطرد  اأن  كما 
العرب قدميًا مراحل  للتلقيح. كما عرف  الوقت  التي تخرج لحقًا تكون عذراء وحتتاج ملزيد من 
»اإمنا  قالوا:  امللكة  با�ست  فاإذا  )ال�سوب(  و�سموه  النحل  بي�س  و�ساهدوا  النحل  حياة  يف  التطور 
تذرق ال�سوب يف عيون ال�سهاد ثم ل يزال �سوبًا حتى يخلق ثم ي�سري حويًا ثم ليزال حويًا حتى 
يتم خلقه ثم ل يزال ربعًا حتى ي�ستنفر« )بن �سيدة، بدون(. وهو ما يتم بالفعل حيث ت�سع امللكة 
اأي يفق�س اإىل يرقات، ثم ليزال  البي�س مفردًا يف العيون ال�سدا�سية وليزال كذلك حتى »يخّلق، 
كذلك )حويًا( حتى يتحول اإىل عذارى- �سبيهة بالنحلة البالغة- تتطور اإىل اأن ت�سبح نحلة بالغة 
ثم )ي�ستنفر( اأي يبداأ باخلروج من العيون ال�سدا�سية. وذكروا من ال�سجر الذي يرعاه النحل الندغ 
ويعرف كذلك باملجَرى Satureia montanal  و ال�سحاء Blepharis ciliaris وال�سرم وهو اأكليل 
 Acacia والقتاد   Acacia asak  وال�سهياء  Ziziphus spp. ال�سدر  و   Lavandula ssp. اجلبل 
�سماء متداولة اإىل اليوم جنوب غرب اململكة  senegal واملظ Anisotes trisculus  ولزالت هذه الأ
خرى التي مازال النحالون يتتبعون  �سجار الأ العربية ال�سعودية، اإ�سافة اإىل العديد من النباتات والأ

موا�سم اإزهارها عامًا بعد عام )�سكل 2(.
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اأواكليل اجلبل)اأ�سفل  وال�سرم  )اأ�سفل ميني(  وال�سحاء  )اأعلى(  املجرى  اأو  الندغ  اأزهار  �سكل )2(: 
�سجار  لأ اإ�سافة  اململكة،  يف  كذلك  ومازالت  النحل،  يرعاها  كنباتات  قدميًا  العرب  ذكرها  التي  ي�سار(  

ونباتات اأخرى معروفة مثل انواع الطلح وال�سدر )امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(.
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http:www. �سجرة اخلزم  �سجار )مثل  الأ امل�سنوعة من جذوع  البلدية  اأنواع اخلاليا  �سكل )3(: 
خرى يتبني قدم اخللية وثباتها يف مكانها حيث  thomala.com( اأو لدى حمالت النجارة. ويف ال�سورة الأ

يرتك النحالون هذه اخلاليا مر�سو�سة على ال�ساحنات لعدة �سنوات اأحيانًا )امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(.

  وقد قال �ساعرهم وا�سفًا طرد نحل: 

تنّمى بها اليع�سوب حتى اأقّرها     اإىل ماألٍف رحِب املباءِة عا�سِل 

ومباءة النحل ماأواها وبيوتها يف اجلبال )بن �سيدة، بدون(

وقال ال�سنفرى وهو من اأ�سهر �سعراء ال�سعاليك يف ق�سيدته امل�سهورة »لمية العرب« )الها�سمي، 
بدون(:

ُل  اأو اخَل�ْسَرُم امَلْبعوُث َحْثَحَث َدْبَرُه         َ حَماِبي�ُس اأر�َساُهنَّ �ساٍم ُمع�ِسّ

مكاٍن  ع�سٍل يف  و�سعُه طالُب  �سجرٍة جموٍف  اإىل جذِع  للتوجه  يحث جماعته  النحل  كاأمري  اأي 
مرتفع. ويفهم من البيت اأنهم كانوا ي�سعون امل�سائد اجلاذبة للطرود يف اأماكن مرتفعة، وهو ما 
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يفعل يف اأيامنا هذه، حيث يقوم النحالون بو�سع اخلاليا الفارغة يف اأماكن حول املناحل اأو يعلقونها 
للطرود  جاذبًا  يكون  حتى  م�سبقًا  امل�ستخدم  بال�سمع  الداخلية  جوانبها  ومي�سحون  �سجار  الأ يف 

اخلارجة من اخلاليا.

�سالم ونزل الوحي على نبينا حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سبح للنحل والع�سل  وعندما جاء الإ
اآيات ت�سف  النحل، جاءت فيها  الكرمي �سورة �سميت �سورَة  القران  اأن نزلت يف  مكانة عالية بعد 
َباِل  اجْلِ ِمَن  اتَِّخِذي  ِن  اأَ ْحِل  النَّ ىَل  اإِ َربَُّك  )َواأْوَحى  تعاىل:  اهلل  قال  ونتاجه.  و�سلوكه  النحل  م�ساكن 
ِك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها  َمَراِت َفا�ْسُلِكي �ُسُبَل َربِّ ا َيْعِر�ُسوَن. ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثَّ َجِر َومِمَّ ُبُيوتًا َوِمَن ال�سَّ
)�سورة  يتني 69-68  الآ ُروْن(.  َيَتَفكَّ َقْوٍم  ِلّ َيًة  َلآ َذِلَك  يِف  نَّ  اإِ ا�ِس  ِللنَّ �ِسَفاٌء  ِفْيِه  ْلَواُنُه  اأَ َتِلٌف  خُمْ �َسَراٌب 

النحل(. 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  ل�سان  على  ال�سريفة  النبوية  ال�سرية  الع�سل يف  ذكر  ورد  وقد 
اأبي  اأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم. ففي احلديث عن  اأهمية عالجية حيث كان يو�سي به  كغذاٍء له 
�سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال: جاء رجل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: اإن اأخي ا�ستطلق 
اإين �سقيته  بطنه، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأ�سقه ع�سال( ف�سقاه ثم جاءه، فقال: 
فلم يزده اإل ا�ستطالقًا، فقال له ثالث مرات، ثم جاءه الرابعة، فقال: )اأ�سقه ع�ساًل(، فقال: لقد 
بطُن  وكذب  اهلل  و�سلم: )�سدق  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  ا�ستطالقًا،  اإل  يزده  فلم  �سقيته 
اأخيك(، ف�سقاه فرباأ. رواه م�سلم. ويف البخاري عن ابن عبا�ٍس ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول 
جم، وكية نار، واأنهى اأمتي  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال�سفاء يف ثالثة: �سربُة ع�سل، و�سرطة حِمْ

عن الكي(.

وروت اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف البخاري، قالت: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يحب الع�سل واحللواء«. وكان ال�سحابي اجلليل عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما  ل ي�سكو قرحًة 
ول �سيئًا ال جعل  عليه ع�ساًل، حتى الدمل اإذا خرج به طال عليه ع�ساًل. وروي اأن عاماًل لعمر ر�سي 
اهلل عنه فى الطائف كتب اإليه: اأن رجاًل من فهم كلموين يف خالياهم، اأ�سلموا عليها، و�ساألوين اأن 
اأحميها لهم. كما روي اأن �سليمان بن عبد امللك بن مروان كتب اإىل وايل الطائف: اأنظر يل ع�ساًل 
�َسبابة. وهي جبال  بني  ِحداِب  ناء من  الإ اأبي�س يف  ال�سقاء،  اأخ�سر يف  وال�سحاء،  الندغ  من ع�سل 
من  ال�سراة من  اأكرث اأر�س العرب ع�ساًل )املقريزي،1946(. وقد اأ�سهمت �سورة النحل وكذلك ما 
ورد عن النحل والع�سل يف ال�سنة النبوية يف اإقبال امل�سلمني على ا�ستخدام الع�سل ومنتجات النحل 

عتقاد اجلازم بخا�سيتها ال�سفائية. خرى والإ الأ
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وظل الع�سل على مكانته وتو�سع العرب يف ال�ستفادة من منتجات النحل حيث ا�ستخدموا �سمع 
ا�ستخدام  عن  الكثري  الّنحل«  ِعرَبِ  »َنحُل  كتابه  يف   )1946( املقريزي  ويروي  �ساءة،  الإ يف  النحل 
درجة  اإىل  ي�سري  مما  عرا�س،  والأ والحتفالت  �ساءة  الإ يف  النحل  ل�سمع  مراء  والأ اخللفاء  بع�س 
اأ�سرف �سعراوؤهم يف و�سف ال�سموع  نتاج وت�سنيع �سمع النحل. وقد  اآنذاك لإ من ال�سناعة قامت 

امل�ساءة، ومن ذلك قول اأحدهم: 

ْحَبِة الناِر اأو من ُفْرَقِة الَع�َسِل ُتُه     من �سُ َعرْبَ                   كال�سمع يبكي ول ُيدَرى اأَ

و مازال النحالون يف عموم اجلزيرة العربية واململكة ب�سكل خا�س يتوارثون تربية النحل جياًل 
عن جيل. كما اأن هناك بع�س الرتاث املحكي والق�س�س عن النحل مما ي�سري اإىل تاريخه الطويل 
الع�سر  النحل. ويف  تربية  الطويل يف  التاريخ  ذات  املناطق  بالطبع يف  وينح�سر ذلك  اململكة،  يف 
احلا�سر، متثل اهتمام الدولة الفعلي برتبية النحل عندما مت ت�سمينها كن�ساط من اأن�سطة وزارة 
حيث  )1395-1400هـ(  الثانية  اخلم�سية  اخلطة  من  بدءًا  اخلم�سية  التنمية  خطط  يف  الزراعة 
اإقامة حمطات الرتبية  النحل يف اململكة عن طريق  ن�سر وتطوير تربية  اإىل  و�سعت برامج تهدف 
واإكثار واإنتاج طرود نحل الع�سل ون�سرها يف خمتلف مناطق اململكة )�سكل 3(، وتعريف املزراعني 
ر�س الزراعية واملراعي والغابات يف  باأ�ساليب النحالة احلديثة، حيث قدرت تلك الربامج حمولة الأ

ر�ساد واخلدمات الزراعية، بدون(. اململكة من طوائف النحل بنحو 000‚500 طائفة )اإدارة الإ

�سكل )4(: مظلتي النحل يف كل من حمطة اإنتاج الطرود وتربية امللكات يف وادي منار بالريا�س 
ر�سادي يف حمافظة رجال اأملع التابعني لوزارة الزراعة )امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(. ويف املنحل الإ

4- الظروف البيئية للمملكة وتربية النحل:
الغربي  وي�سود يف جزئها  مربع،  كيلو مرت  مليوين  ال�سعودية عن  العربية  اململكة  م�ساحة  تزيد 
اجلبال ال�ساهقة والتي تتدرج باجتاه ال�سرق مكونة اله�ساب وال�سهول. ت�سم هذه املرتفعات اجلبلية 
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جبال احلجاز وع�سري والتي تف�سل  بني ه�سبة جند يف ال�سرق و�سهل تهامة ال�ساحلي يف الغرب، 
ويبلغ اأق�سى ارتفاع لها يف منطقة ع�سري نحو 3700 م فوق �سطح البحر )العودات واآخرون، 1405 
هـ(. وعلى قمم هذه املرتفعات توجد اأغنى مناطق تربية النحل باململكة حيث تتاأ�سل تربية النحل 
بدءًا من الِفْقَرة يف منطقة املدينة املنورة )�سكل 5(- وهي منطقة جبلية مرتفعة 1800 مرت عن 
بالطائف  مرورًا  كيلومرتا-   82 بحوايل  املنورة  املدينة  من  الغرب  اإىل  وتقع  البحر  �سطح  م�ستوى 

وجنوبًا اإىل الباحة والنما�س وانتهاًء مبنطقة ع�سري.

�سكل )5(: اخلاليا اجلبلية يف منطقة الفقرة باملدينة املنورة، يتم حفرها يف ال�سخور اجلبلية 
با�ستخدام الغاز واللهب، ثم يتم اإعدادها ليمكن تربية النحل بها )امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(.
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من  العديد  تنمو  منها  املنخف�سة  واملناطق  و�سفوحها  اجلبلية  املناطق  هذه  قمم  على 
اأ�سجار  من  اأنواع خمتلفة  اأهمها  ومن  النحل،  لتغذية  تعد م�سدرًا  التي  �سجار  والأ النباتات 
اجلبل(  )اأكليل  ال�سرم  ونباتات   Ziziphus spina-christi ال�سدر  و   Acacia spp. الطلح 
 Satureia montana الربي   ال�سعرت  اأو  والندغ   Conyza spp. والطباق   Lavandula spp.
الرمان والتني واخلوخ  مثل  ال�سيفية  الفواكه  اإىل  اإ�سافة  Belpharis ciliaris وغريها،  وال�سحاء 

وامل�سم�س والتفاح والنباتات الربية املختلفة.

اأما �سهل تهامة، وهو  ال�سهل ال�ساحلي الغربي للمملكة العربية ال�سعودية والذي يقع بني املرتفعات 
حمر، في�سيق يف ال�سمال عند خليج العقبة ويت�سع جنوبًا حيث ي�سل عر�سه اإىل  اجلبلية والبحر الأ
حوايل 45 كم يف منطقة جازان. ويتميز برتبته اخل�سبة ول�سيما يف اجلنوب حيث حتمل ال�سيول 
)العودات  اخل�سوبة  وتك�سبه  ال�سهل  تغطي  التي  الطميية  املواد  اجلبال  من  املنحدرة  ال�سيفية 
املناطق  يف  املناحل  من  العديد  تتجه  القار�س  ال�ستاء  ف�سل  يحل  وعندما  هـ(.   1405 واآخرون، 
اجلبلية املرتفعة خ�سو�سًا فى الطائف والباحة وع�سري اإىل مناطق �سهل تهامة املنخف�سة بدءًا من 
منطقة مكة املكرمة وجنوبًا حتى منطقة جازان، وذلك لعتدال مناخه وتوفر عدد من النباتات مثل 
كرير اأو الرمرام Heliotropium longifloru وغريهما  العرفج Rhanterium eppaposum والأ
)�سكل 6(، والتي تتميز اأزهارها بغناها بحبوب اللقاح وهي املادة الربوتينية الالزمة لتكاثر طوائف 
�سبق  ما  الطبيعي )وهو  التطريد  ب�سلوك  يقوم  النحل  النحالون ذلك برتك  ي�ستثمر  النحل، حيث 
م�ساك بالطرود الناجتة واإعادة ت�سكينها وبذلك  فراق النحل( والإ �سارة اإليه يف و�سف العرب لإ الإ
البلدية.  اخلاليا  با�ستخدام  التقليدية  الطرق  ذلك  يف  يتبعون  وهم  لديهم،  الطوائف  عدد  يزداد 
علمًا باأن الطريقة ال�سحيحة هي باتباع الطرق احلديثة يف ذلك بوا�سطة اإحدى طرق تربية امللكات 
املعروفة. وتق�سيم الطوائف وتوزيع امللكات الناجتة من الرتبية، ويف ذلك توفري لقوة اخلاليا و�سمان 
احل�سول على ملكات جيدة مقارنة بالطرق التقليدية التي يتبعها النحالون. يجني النحالون يف هذا 
 Ziziphus spina-christi واأ�سجار ال�سدر Acacia tortilis ال�سهل ال�ساحلي ع�سل اأ�سجار ال�سمر
خر تبعًا  وقات من عام لآ اأواخر �سهري اأبريل واأكتوبر على التوايل من كل عام، وقد تختلف تلك الأ

مطار. ملوعد وكثافة هطول الأ
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�سكل )6(: نباتا العرفج والرمرام ميثالن م�سدرًا غنيًا بحبوب اللقاح الالزمة لتكاثر طوائف النحل 
.)http:www.alsirhan.com :يف �سهول تهامة خالل اأ�سهر ال�ستاء )امل�سدر

اأما ه�سبة جند فيبلغ متو�سط ارتفاعها نحو 600- 700 م فوق م�ستوى �سطح البحر، وهي متتد 
حيث  وال�سمال  ال�سرق  نحو  تدريجيًا  وتنحدر  �سرقًا  الدهناء  �سحراء  اإىل  غربًا  ال�سراة  جبال  من 
تنتهي اإىل �سحراء النفود يف ال�سمال والربع اخلايل يف اجلنوب. يوجد على هذه اله�سبة العديد 
ودية التي جتري فيها مياه ال�سيول يف بع�س ال�سنوات مثل وادي الرمة ووادي حنيفة )العودات  من الأ
�سجار والنباتات املنا�سبة لرتبية النحل مثل  واآخرون، 1405هـ( فتنمو على �سفافها وقريبًا منها الأ
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قحوان Anthemis melampodia والقري�س Tripleurospermpm auriculatum واحلوذان  الأ
 Horwoodia واخلزامى   Anisosciadium anisosciadium والب�سبا�س Picris babylonica
وال�سعاب  ودية  الأ من  العديد  على ه�سبة جند  تنت�سر  ذلك  اإىل  اإ�سافة   .)7 )�سكل   dicksoniae
اأع�سالها مثل  اإليها النحالون جلني  اأ�سجار ال�سدر والطلح والتي يتجه  والرو�سات التي تنبت فيها 
�سعيب حرميالء و �سعيب العيينة و�سعيب احل�سكي ورو�سة خرمي ورو�سة التنهات ورو�سة اخلف�س 
وغريها. وتنت�سر معظم م�ساريع تربية النحل على ه�سبة جند يف مناطق الريا�س والق�سيم وحائل، 
النحالة  اأ�سلوب  النحالون يف هذه املناطق- مثل غريهم يف مناطق اململكة املختلفة-  حيث يعتمد 
املرحتلة يف تنقالتهم التي يتجاوزون فيها مناطقهم اإىل مناطق اخرى �سواء يف اجلنوب او ال�سمال 

اأو الو�سط.

�سكل )7(: اأزهار نباتا الب�سبا�س واخلزامى ت�سكل م�سدرًا غنيًا للرحيق خ�سو�سًا بعد هطول 
مطار على ه�سبة جند ال�سا�سعة. )امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(.  معدلت عالية من الأ
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ومن ت�ساري�س اململكة كذلك، ال�سهل ال�ساحلي ال�سرقي الذي ميتد مبحاذاة اخلليج العربي على 
م�سافة حوايل 500 كم ومبعدل عر�س 60 كم. وقد دخلت النحالة احلديثة اإىل املنطقة ال�سرقية 
ول مرة يف عام 1963 عندما اأح�سرت خم�س طوائف نحل اإيطايل من لبنان لتحديد اإمكانية حتمل  لأ
طوائف النحل ملناخ املنطقة، ومدى ال�ستفادة منها يف تلقيح اأزهار احلم�سيات وكثري من اأ�سناف 

اخل�سر املزروعة فيها )ق�سم امل�ساعدة الزراعية ، بدون(. 

من هنا يت�سح اأن كرب م�ساحة اململكة اأدى اإىل وجود تباين وا�سح يف املناخ ال�سائد يف اأرجائها. 
واملوقع  البحر(  �سطح  عن  )الرتفاع  جهة  من  الت�ساري�س  عاملي  تاأثري  حتت  التباين  هذا  يزداد 
اجلغرايف )القرب من البحار( من جهة اأخرى )العودات، 1405(، وبناء عليه تتحدد اأنواع النباتات 
يقطفونها،  التي  الع�سل  وموا�سم  وتنقالتهم  النحالني  اإجتاهات  ثم  ومن  املواقع  هذه  يف  النامية 
وكذلك دورة ن�ساط اخللية بحيث اأنه يف �سهر يناير البارد تكون خلية النحل يف اأعايل جبال الفقرة 
يف املدينة املنورة يف حالة ت�ستية وعدم ن�ساط بينما يف �سواحل تهامة بجازان فى نف�س ال�سهر تكون 
ن�سطًة يف جمع حبوب اللقاح وتربية امللكات. وب�سفة عامة يعد مناخ اململكة مناخًا �سحراويًا قاريًا، 

فهو �سديد احلرارة �سيفًا و الربودة �ستاًء.

وتعد درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية من اأهم العوامل املناخية التي توؤثر يف الظروف البيئية 
والزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتايل يف البيئة النباتية املنا�سبة لرعي ون�ساط طوائف 
نحل الع�سل )�سكل 8(. ففي معظم جهات اململكة تبداأ معدلت احلرارة يف الرتفاع يف �سهر مار�س، 
وهنا تكون طوائف النحل يف بدء ن�ساطها حيث تن�سط امللكة يف و�سع البي�س ويزداد ن�ساط ال�سغالت 
الفرتة مقارنة بغريها من  امللكات كثريًا خالل هذه  اللقاح وتنجح تربية  الرحيق وحبوب  يف جمع 
ا�سهر ال�سنة. ويو�سف �سهرًا مار�س واأبريل باأنهما حارين، ولكنهما انتقاليان )يف املناطق اجلبلية 
املرتفعة جنوب غرب اململكة مييالن للربودة(، وتعد الفرتة من �سهر مايو اإىل �سهر اأغ�سط�س حارة 
جدًا حيث تخلو احلقول من النباتات املنا�سبة للنحل وتكون طوائف النحل يف حتد �سديد مع ارتفاع 
عتدال(. ت�سل معدلت احلرارة ذروتها  درجة احلرارة )يف املناطق اجلبلية متيل هذه الفرتة لالإ
يف �سهر يوليو وهنا يلزم التاأكد من توفر املياه قريبًا من النحل وكذلك الظل املنا�سب وعدم خلو 
للمحافظة على حياة  البديلة ت�سبح �سرورية  التغذية  فاإن  واإل  اللقاح  الع�سل وحبوب  اخلاليا من 
بعد ذلك معدلت  تبداأ  الطلح.  ا�سجار  املتنقلون ع�سل  النحالون  يونيو يجني  �سهر  النحل. وخالل 
اإنتقاليان، حيث  ولكنهما  �سهران حاران  واأكتوبر وهما  �سبتمرب  �سهري  النخفا�س يف  احلرارة يف 
يكون النحالون قد انتهوا من قطف ع�سل ال�سدر الذي يبداأ بالتزهري خالل �سهر اأغ�سط�س ، ت�ستمر 
اأ�سهر ال�سنة من  اأقل  بعدهما معدلت احلرارة يف العتدال حتى �سهر فرباير. ويكون �سهر يناير 

نتاج النباتي، 1406 هـ(. حيث انخفا�س درجة احلرارة )ق�سم الإ
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منطقة  فى  كامل  عام  خالل  احلرارة  بدرجات  ال�سغالت  ح�سنة  م�ساحة  ارتباط   :)8( �سكل 
الريا�س ينعك�س على قوة اخللية وبدء ن�ساطها مع دخول ف�سل الربيع يف �سهر مار�س، ثم �سعفها 

.)Alqarni. 1995( .خالل اأ�سهر ال�سيف وال�ستاء

5- لمحة اقت�س�دية حول تربية النحل في المملكة:

5-1- ال�سترياد والت�سدير

للعام  الع�سل  و �سادراتها من  والنحل  الع�سل  اململكة من  لواردات  الر�سمية  الإح�ساءات  ت�سري 
2009 اإىل اأن اململكة ا�ستوردت 13.542 طنًا من الع�سل اأعادت ت�سدير 212 طنًا منها اإىل عدة دول 
خمتلفة )خليجية اأو عربية اأو اإ�سالمية غري عربية او اآ�سيوية اأو دول اأخرى( يف حني اأن �سادرتها 
اإقت�سرت فقط على الدول اخلليجية، والعربية،  الع�سل املنتج حمليًا والتي بلغت 3.417 طنًا  من 
�سالمية. اإ�سافة اإىل ذلك فقد بلغت واردات اململكة من النحل املرزوم 359 طنًا 98.6% منها  والإ
من جمهورية م�سر العربية. ومل تت�سمن الإح�سائيات الر�سمية بيانات م�ستقلة عن ا�سترياد اململكة 
من بقية مواد واأدوات تربية النحل مثل ال�سمع وحبوب اللقاح والغذاء امللكي والربوبول�س واخلاليا 
اخل�سبية ومواد التغذية والعالج وغريها من م�ستلزمات النحل وت�سري الإح�سائيات اإىل ان املك�سيك 
هي اأكرب م�سدر ع�سل للمملكة )3.268 طن( تليها باك�ستان )2.974 طن(، ثم الهند )1.557 
اأقل كمية مت ا�ستريادها كانت من الوليات املتحدة وبلغت 88 طنًا )جدول 1(  اأن  طن(، يف حني 

ن�سرة اإح�ساءات واردات اململكة لعام 2009  )1429هـ(.
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جدول  1: الدول امل�سدرة للع�سل اإىل اململكة العربية ال�سعودية للعام 2009م* 

الكمية )طن(الدولةمالكمية )طن(الدولةم

376م�سر3.2688املك�سيك1

336تركيا2.9749باك�ستان2

241ال�سني ال�سعبية1.55710الهند3

238اإيران1.28311اأ�سرتاليا4

رجنتني5 207اأ�سبانيا1.26212الأ

88الوليات املتحدة73613اأملانيا6

295دول اأخرى68014اليمن7

13.542 طناملجموع

* ن�سرة اإح�ساءات واردات اململكة لعام 2009 م )1429(.

اأما اإنتاج اململكة من الع�سل فت�سري اإح�ساءات وزارة الزراعة للعام 2009 اإىل انه بلغ 130.045 
الرقم  هذا  ولكن   ،)  1431 الح�سائي،  والتخطيط  الدرا�سات  )ادارة  تقريبا(  طن   130( كجم 
يقت�سر فقط على املناحل املقامة �سمن املزارع امل�سمولة بالإح�ساء ولي�سمل اإنتاج املناحل خارج 
اأو املناحل املتنقلة. ولذلك فاإنه وبناء على تقديرات املتخ�س�سني بوجود 700.000 خلية  املزارع 
– مب�سيئة  املتوقع  اإنتاج اململكة  الع�سل �سنويا، فعليه يكون  يبلغ 5 كجم/ خلية من  اإنتاج  مبتو�سط 

اهلل- من الع�سل هو 4.200.000 كجم )4.200 طن( )31.5% من ال�سترياد(.

5-2- �سوق تربية النحل فى اململكة العربية ال�سعودية

النحل  تربية  م�ساريع  من  العديد  فى  يتمثل  ال�سوق،  هذا  فى  وا�سح  اقت�سادي  ن�ساط  هناك 
التى يتم ترخي�سها �سنويًا والقرو�س التى تقدم لها من �سندوق التنمية الزراعية، وكذلك اأرقام 
ال�سترياد والت�سدير امل�سار اإليها اأعاله. وميكن تقدير حجم �سوق تربية النحل باململكة عن طريق 

ولية التالية: القيم الأ
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قيمة الع�سل امل�ستورد = الكمية امل�ستوردة – الكمية املعاد ت�سديرها = 13.330 طن  -
x متو�ســـط ثمن الكيلوجرام يف ال�سوق املحلـــي )40 ريال( = 533.200.000 ريال )خم�سمائة 

وثالثًا وثالثون مليونًا ومائتا األف ريال(.
قيمـــة الع�ســـل املنتج حمليـــًا = 4.200 طن x متو�ســـط ثمن الكيلوجرام مـــن الع�سل املحلي   -

)100 ريال( =  420.000.000 ريال )اربعمائة وع�سرون مليون ريال(.
-  قيمـــة النحـــل امل�ستـــورد = الكميـــة امل�ستـــوردة x قيمـــة الطرد املـــرزوم املباعـــة يف ال�سوق 

ال�سعودي
= 359 طن )حتول اإىل مايعادلها من عدد الطرود بالق�سمة على 1.5 وهو وزن الطرد املرزوم( 

الواحد = x 239.333 125 ريال = 29.916.625 ريال. الطرد  ثمن   x
اإجمـــايل القيم الثـــالث = 983.116.625 )ت�سعمائـــة وثالثًا وثمانون مليونـــًا ومائة و�ستة   -

ع�سر الف و�ستمائة وخم�سًا وع�سرين ريال(. 

لل�سوق املحلي مثل مئات  اأخرى ت�ستورد  وبناء على ذلك، ومن غري ح�ساب قيمة مواد واأدوات 
والعالج  التغذية  ومواد  امللكي  والغذاء  وال�سمع  اللقاح  وكميات كبرية من حبوب  اخلاليا اخل�سبية 
دوات مثل الفرازات واملنا�سج والعبوات، ب�سبب عدم توفر البيانات، ميكن القول اأن  وغريها من الأ
قت�سادية لرتبية النحل باململكة  همية الإ �سوق تربية النحل باململكة يتجاوز املليار ريال، مما يوؤكد الأ
واأهمية نظام تربية النحل ال�سادر عن وزارة الزراعة موؤخرا، و�سرورة قيام اجلهات امل�سوؤولة لبذل 

�ستثمارية يف هذا الن�ساط. هتمام واملتابعة وت�سجيع الفر�س الإ مزيد من الإ

6- النحل وتنقالت النح�لين:

عداد( اإىل وجود حوايل 1500  ن )القرين، حتت الإ ولية التي متت حتى الآ ت�سري الإح�ساءات الأ
نحال يف اململكة، غري اأن توقعات املخت�سني والباحثني ت�سري اإىل 4000- 5000 نحال ميتلكون حوايل 
700.000 خلية نحل، حوايل 20 % منها حديثة والبقية )80 %( من النوع البلدي. ولذلك فهناك 
طارات  حاجة ما�سة لن�سر طرق الرتبية احلديثة املعتمدة على ا�ستخدام اخلاليا احلديثة ذات الإ
تتميز  كما  فات،  والآ مرا�س  الأ عن  املبكر  والك�سف  الطائقة  حالة  مبتابعة  ت�سمح  والتي  املتحركة 
بزيادة معدل اإنتاجها من الع�سل مقارنة باخلاليا املحلية )البلدية( اأ�سطوانية ال�سكل والتي يعي�س 
للتو�سع  قابلة  احلديثة  اخلاليا  اأن  كما  ومتابعتها،  الطائفة  حالة  معرفة  اإمكانية  دون  النحل  فيها 
وزيادة احلجم وتطبيق طرق تربية امللكات احلديثة لزيادة عدد الطوائف دون اإ�سعاف النحل وغري 
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ذلك من املميزات التي لتتوفر يف اخلاليا البلدية.

وقد انت�سرت املناحل حاليًا يف مناطق اململكة املختلفة ومل تعد قا�سرة فقط على مناطق جنوب 
غرب اململكة نظرًا لتباع النحالني اأ�سلوب النحالة املتنقلة Migrating Beekeeping عرب اململكة 
الو�سول  ع�ساب احلولية وحماولة  الأ بل وحتى  وال�سجريات  �سجار  والأ النباتات  اإزهار  تبعًا ملواعيد 
مطار، فهناك من ينتقل اأفقيًا وهناك من ينتقل راأ�سيًا والبع�س يجمع  كرث تعر�سًا لالأ اإىل املواقع الأ
فقية هي ال�سائدة يف املناطق الو�سطى وال�سمالية وال�سرقية والغربية حيث  احلالتني. فالتنقالت الأ
والرو�سات  املمتدة  ودية  الأ وكذلك  مطار  الأ موا�سم  يف  الربية  ع�ساب  الأ من  ال�سا�سعة  امل�ساحات 
ال�سائدة يف  فهي  الراأ�سية  التنقالت  اأما  وال�سرق وغريها.  ال�سمال  املتناثرة على ه�سبة جند ويف 
الدافئة  تهامة  مناطق  اإىل  النحالني  نزول  ذلك  ومن  اجلبلية  املرتفعات  حيث  اجلنوبية،  املناطق 
كثار خاليا النحل. ومن النحالني من ينتقل اأفقيًا وراأ�سيًا حيث تت�سع  �ستاء جتنبًا لربودة ال�ستاء ولإ
دائرة التنقل لديه لت�سمل م�ساحات �سا�سعة من اململكة. هذه التنقالت وعلى الرغم من اأنها تنتهي 
تكاليف  من  تزيد  اأنها  اإل  وال�سرم  واملجرى  والطلح  ال�سدر  كع�سل  اأع�سال مميزة  على  باحل�سول 
مرا�س  فات والأ �سابة بالآ النتاج على النحال ب�سبب تكلفة النقل و�سعف النحل اأو فقد جزء منه والإ
الع�سل  ثمن  على  النهاية  يف  ينعك�س  الذي  مر  الأ وخالفه،  ومتابعة  حرا�سة  من  العمالة  وتكاليف 

املطروح للم�ستهلك.

 Apis mellifera jemenitica ويعود معظم النحل املربى يف اململكة اإىل �ساللة النحل املحلي
وكذلك للهجني الكرنيويل امل�ستورد معظمه من م�سر كما ذكر اآنفًا )�سكل 8(. اأما �ساللة النحل 
املحلي فهي تربى وتكاثر باململكة وخ�سو�سًا يف مناطق املدينة املنورة ومكة املكرمة والطائف وع�سري 
وجازان. وكما هو متوقع فاإن ال�ساللة املحلية تتميز مبقدرتها العالية على حتمل الظروف البيئية 
خرى، ولكنها قد تكون اأقل اإنتاجًا من الع�سل نظرًا ل�سغر  املحلية مقارنة بغريها من ال�ساللت الأ
حجمها ول�سرعة ا�ستهالكها ملاجمعته من الع�سل عند ارتفاع درجة احلرارة. ذلك اأنها تبداأ ن�ساطها 
ن  ال�سنوي وتربية ح�سنتها مبكرًا ومب�ساحات كبرية مما يوؤدي اإىل زيادة تعداد النحل واحتياجه لأ
يتغذى على خمزون الع�سل حاملا تبداأ معدلت احلرارة بالرتفاع )Alqarni. 1995(. ويف الواقع، 
عليهما  توؤثر  التي  امل�ساكل  بع�س  يعانيان من  وامل�ستورد(  النحل )املحلي  املجموعتني من  فاإن كال 

�سلبًا، وهو تاأثري بعيد املدى بالن�سبة للنحل املحلي، واآين بالن�سبة للنحل امل�ستورد. 
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)هـ(  ول  الأ والهجني  )ك(  والكرنيولية  )م(  املحلية  ال�ساللة  من  نحل  �سغالت   :)9( �سكل 
)امل�سدر: ت�سوير املوؤلف(.

تقع �ساللة النحل املحلي حتت نوعني من التاأثريات، هما تاأثري وراثي ينتج عن تزاوج ملكاتها مع 
ذكور من �ساللت وُهُجن م�ستوردة، مما يوؤدي اإىل تغيري يف النظام الوراثي لهذه ال�ساللة واندثار 
ثر  الأ �سدة  من  يزيد  والذي  ال�ساللة  هذه  على  الواقع  الثاين  ثر  الأ اأما  الزمن.  مرور  مع  �سفاتها 
ول، فهو اأثر كيميائي ب�سبب تعر�سها للت�سمم واملوت عند الر�س ال�سنوي للمبيدات ملكافحة اجلراد  الأ
ال�سحراوي والبعو�س يف مناطق جنوب غرب اململكة خ�سو�سًا مناطق تهامة، حيث ي�ستكي الكثري 
من النحالني من ذلك بالرغم من حماولت اجلهات املخت�سة تبليغهم مبواعيد الر�س وكذلك جناح 

حتياطات الالزمة اإل اأن امل�سكلة لتزال قائمة.   بع�س النحالني يف اتخاذ الإ

اأما امل�سكلة التي يعاين منها النحل امل�ستورد فهي اآنية، وقد تكون موؤقتة وقابلة للحل، وهي اأن 
الطرود امل�ستوردة من النحل الهجني لحتقق تطلعات النحالني يف طرود قوية ذات ملكات حديثة 
التلقيح. فمعظم الطرود التي ي�ستقبلها النحالون لتنجح يف اإكمال املدة املتوقعة وتتوقف ملكاتها 
بالبدائل  تغذيتها  اإىل  النحال  ي�سطر  مما  وتنتهي  اأو  كثريًا  الطرود  فت�سعف  البي�س  و�سع  عن 
الغذائية لتن�سيطها واملحافظة عليها اأو �سراء مزيد من الطرود لتعوي�س النق�س، وكل ذلك يزيد من 
جمالية على النحال. ولذلك يتوجب العمل على حل هذه امل�سكلة باتخاذ اجلهات املخت�سة  التكلفة الإ
جراءات الالزمة ل�سمان اإر�سال طرود مطابقة للموا�سفات وذات ملكات حديثة التلقيح، وت�سجيع  الإ



27 2627 26

�سترياد. اإ�سافة اإىل ذلك  النحالني على ا�سترياد ال�ساللة النقية من م�سادر موثوقة وتنويع دول الإ
مناحلهم  املتميزة يف  ال�سفات  ذات  الطوائف  انتخاب  �سترياد عن طريق  لالإ التقليل من احلاجة 

وتربية امللكات منها يف املو�سم التايل. 

7- العوائق والتحدي�ت الموؤثرة على تربية النحل ب�لمملكة:
تواجه تربية النحل باململكة عددًا من العوائق والتحديات التي توؤثر �سلبًا يف حتقيقها ملعدلت 
اأو  اللقاح  خرى مثل حبوب  اإنتاج منتجات النحل الأ اإنتاٍج عالية من الع�سل كما تعيقها عن جتربة 
اإىل  العوائق  هذه  تق�سيم  وميكن  النحل.  وملكات  طرود  اأو  النحل  �سم  اأو  امللكي  الغذاء  اأو  ال�سمع 
ثالث جمموعات. جمموعة العوائق املتعلقة بالنحالني اأنف�سهم، وجمموعة العوائق املتعلقة بالبيئة 
النحل )�سكل  العالقة برتبية  باجلهات احلكومية ذات  تتعلق  ثالثة  املناخية، وجمموعة  والظروف 

10( وميكن تف�سيل ذلك كما يلي:

واجلهات احلكومية  البيئية  والظروف  بالنحالني  املتعلقة  العوائق  يو�سح  ت�سبيهي  ر�سم  �سكل )10(: 
التي حتد من تطور تربية النحل باململكة )امل�سدر: وحدة الر�سم العلمي، ق�سم وقاية النبات، كلية علوم 

غذية والزراعة( الأ
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7-1- مجموعة العوائق المتعلقة ب�لنح�لين:
وميكن ت�سميتها معوقات معرفية واإدارية، وتتعلق مبدى معرفة النحال ب�سكل عام ب�سلوك النحل 
وطبيعة حياته، وكيفية تربيته بالطرق ال�سحيحة واإدارة املنحل مبهنية فعالة للح�سول على منتج 

اقت�سادي ميكن ت�سويقه بنجاح. ومن تلك املعوقات:
عـــدم اتباع الطـــرق احلديثة يف تربية النحـــل حيث ت�سل ن�سبة اخلاليـــا القدمية يف جنوب   -1
غـــرب اململكة اإىل حوايل 80%. وب�سكل عام ل تتجاوز ن�سبة اخلاليا احلديثة باململكة حوايل 

.%20
جهـــل كثري مـــن النحالني ب�سلـــوك وطبيعة حياة النحـــل، وقد اأدى ذلك مثـــاًل حلدوث موت   -2
كثـــري من طوائف النحل قبل عدة �سنوات ظنًا من بع�س  النحالني اأن تغذية النحل باملحلول 
ال�سكـــري فقط تعـــد كافية، غري مدركـــني اأن طائفة النحل حتتاج كذلـــك اإىل حبوب اللقاح 
كم�ســـدر للربوتـــني حتى تتمكـــن ال�سغالت مـــن تغذية امللكـــة بالغذاء امللكي الـــالزم لو�سع 
�سترياد ملكات  البي�س. كما اأن جهل اأكرث النحالني بطرق تربية امللكات يزيد من معاناتهم لإ
عتماد على اأنف�سهم اأو التعاون  اأو طـــرود جديدة كل عام، بينما ميكنهم التقليل من ذلك بالإ
نتاج ملكات مـــن الطوائف ذات اخل�سائ�ـــس اجليدة التـــي يالحظونها مثل  مـــع بع�سهـــم لإ

نتاج العايل.  الهدوء والإ
ال�سعوبة يف ت�سويق الع�سل، فهو �سلعة يعتمد ت�سويقها على الثقة التي اأ�سبحت عاماًل حمددًا   -3
يف �ســـوق الع�ســـل، وقد اأ�سارت اإحدى الدرا�سات اإىل معاناة اأكرث من 90% من مناحل منطقة 

ع�سري من عدم ثقة امل�ستهلك بالع�سل املعرو�س )القحطاين، 1418(.
خـــر يف املوا�سم املختلفة، والتي ت�سمـــل تكلفة النقل من  التكاليـــف جـــراء التنقل من مكان لآ  -4
ا�ستئجـــار ال�ساحنـــات وت�سغيـــل العمالة وفقد بع�ـــس الطوائف وذلك تتبعـــًا مل�سادر الرحيق 
بهـــدف انتـــاج اأع�سال حمددة توجـــد يف اأودية اأوجبـــال اأومناطق معينة ممـــا يزيد من ثمن 

مر الذي يزيد من م�سكلة الت�سويق. املنتج يف النهاية، الأ
عـــدم املعرفـــة بتنوع �ساللت النحـــل والُهُجن النا�سئـــة عنها ومعرفة املالئـــم منها لظروف   -5
اململكة مما يجعلهم عر�سة لتالعب وا�ستغالل البع�س ممن يطلق اأ�سماء وهمية مثل )نحل 
حم�ّســـن( وبيعه باأ�سعـــار خيالية يف حني اأنه نحل هجني ناجت عـــن تلقيح ملكات من ال�ساللة 
املحلية بذكور من النحل امل�ستورد وذلك برتبية ملكات حملية وتركها تلقح طبيعيًا يف مناحل 
ت�ســـم طوائف من النحل امل�ستورد، وهو اأمـــر �سائع يقوم به الكثري من النحالني. يف حني اأن 
ا�ستخدام عبـــارة “النحل املح�سن” تفيد باأنه نحل ناجت عن برامج انتخاب وتربية م�ستمرة 

اأدت اإىل تطوير �سفات وراثية معينة.
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6-  عدم املعرفة بالطرق ال�سحيحة لفرز وتعبئة وعر�س الع�سل، خ�سو�سًا يف اخلاليا املحلية، 
ومـــن ذلك ت�سفية اأقرا�س الع�سل حتت ا�سعة ال�سم�س احلـــارة يف اجلو اخلارجي ثم تعبئته 
يف اأواين معدنيـــة اأو بال�ستيكيـــة غري خم�س�ســـة لتخزين الع�سل اأواملـــواد الغذائية ومن ثم 
عر�سه للم�ستهلك يف اجلو اخلارجي حتت ال�سم�س )�سكل 11(. كل ذلك يوؤثر على خ�سائ�س 
نزميـــات احل�سا�سة لزيـــادة درجة حلرارة، و يزيـــد من ن�سبة  الع�ســـل مـــن الفيتامينـــات والإ
خرى. كما يتفاعل الع�سل مع مكونات العبوات املعدنية  ال�سوائب من ذرات الغبار وامللوثات الأ

والبال�ستيكية مع طول التخزين والتعر�س للحرارة مما يزيد من احتمال تلوثه.

�سكل )11(: عامل يقوم بت�سفية كمية من الع�سل بطريقة غري اآمنة �سحيًا، وكميات من الع�سل خمزنة 
يف عبوات معدنية غري منا�سبة. 
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اجلهل باملواد والطرق ال�سحيحة الواجب اتباعها ملكافحة اآفات واأمرا�س النحل وعدم توفر   -7
مواد املكافحة والعالج ب�سكل م�ستمر.

ملـــام مبناطـــق رعـــي النحل ممـــا يجعـــل النحالني يزدحمـــون يف مناطـــق حمددة؛  عـــدم الإ  -8
نتـــاج الفردي لكل منهم، و يزيد مـــن احتمال حدوث امل�ساكل  مـــر الـــذي يقلل من كمية الإ الأ

حيان. والحتكاكات بينهم، كما هو واقع احلال يف بع�س الأ
ثر ال�سلبي لذلك على النحالني و منتجهم من الع�سل. غ�س الع�سل، من قبل البع�س والأ  -9

�سعار، خا�سة مـــواد تغذية  دوات النحالـــة باملبالغـــة يف الأ ا�ستغـــالل بع�ـــس امل�ستورديـــن لأ  -10
مرا�س. النحل، ومكافحة الأ

عـــدم وعي كثري من املزارعـــني باأهمية النحل كح�سرة ملقحة، والزيـــادة يف كمية ونوعية   -11
املح�ســـول التي ي�سببهـــا دون اأي تكلفة عليهم؛ فبع�س املزارعني ل يوافق على دخول املناحل 

زهار يف زيادة املح�سول كمًا ونوعًا. اإىل مزرعته غري مدرك لتاأثري تلقيح النحل لالأ
اخل�سائر التي يتكبدها النحالون ب�سبب عمليات ر�س املبيدات ملكافحة احل�سرات ال�سارة   -12
عالنات اجلهات  و�سرورة تنظيم و�سبط هذه امل�سكلة بالتن�سيق امل�ستمر ومتابعة النحالني لإ

التي تقوم بالر�س �سواًء وزارة ال�سحة اأو  اأمانات املناطق اأو وزارة الزراعة.
مناف�ســـة الع�سل امل�ستـــورد باأ�سعاره املنخف�سة ن�سبيًا، خ�سو�سًا مـــع قلة النتاج من الع�سل   -13

املحلي ب�سبب اتباع الطرق القدمية يف الرتبية من قبل معظم النحالني.

7-2- مجموعة العوائق المتعلقة ب�لظروف الطبيعية والبيئية:

مرا�س التي  فات والأ مثل عوامل املناخ والطبيعة اجلغرافية والغطاء النباتي و�ساللت النحل والآ
تهاجم طوائف النحل، وهي كالتايل:

املنـــاخ ال�سحراوي ال�سائد يف معظم اأنحاء اململكة )�سديـــد احلرارة �سيفًا و�سديد الربودة   -1
�ستـــاًء( له اأثره البالغ على الغطاء النباتي ومدى مالئمته لرتبية النحل. كما اأن له اأثره على 
مقدرة طوائف النحل خا�سة من ال�ساللت امل�ستوردة على حتمل ف�سل ال�سيف احلار و�سط 
اململكـــة حتديدًا، حيث تف�سل كثري من الطوائف يف اجتياز هذا الف�سل. وقد ا�سارت درا�سة 
 Alqarni.( يطالية اإىل تفـــوق ال�ساللة املحلية يف ذلـــك مقارنة بال�ساللتني الكرنيوليـــة والإ

 )2006

مطار يف توفر م�سادر الرحيـــق وحبوب اللقاح، حيث  العتمـــاد �سبه الكامل على هطـــول الأ  -2
مطـــار يف تتبع النباتات النحلية، مما جعل من املطر عاماًل حمددًا  يعتمـــد النحالون على الأ

لنجاح تربية النحل يف اململكة.
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الفقـــر الن�سبـــي للغطاء النباتي يف معظـــم مناطق اململكة، والذي يتكون مـــن نباتات ع�سبية   -3
�سجـــار وال�سجريات التـــي ينح�سر وجودهـــا يف اأماكن جتمع  ق�ســـرية يندر بينهـــا وجود الأ
امليـــاه والوديان واملنخف�سات وكذلك يف مناطق املرتفعات جنوب غرب اململكة. هذا التباين 
مطار ي�سكل عبئًا على النحال ال�سعودي  والتباعد يف الغطاء النباتي والعتماد الكلي على الأ
ي�سطـــره للتنقـــل كثريًا مل�سافاٍت بعيدة واملناطق التي يزورهـــا عامًا قد ل يزورها مرة اأخرى 

مطار وتزاحم املناحل. ب�سبب قلة الأ
ف�ســـل الربيـــع الق�سري ودرجات احلرارة املرتفعة �سيفًا علـــى معظم مناطق اململكة تق�سر   -4

مطار. من ا�ستفادة النحل من النباتات الربية التي تنمو عقب هطول الأ
قلـــة كفاءة الُهُجن امل�ستوردة من النحل واعتماد النحالني يف اململكة على م�سدٍر �سبه وحيد   -5
نتاج  كبلد م�سدر للنحل اأدى اإىل عدم جودة الطرود الوا�سلة للمملكة، مما زاد من تكلفة الإ
حيث ي�سطر النحالون اإىل م�ساعفة عدد الطرود الراغبني با�ستريادها وت�سكني كل طردين 

يف خلية واحدة حتوطًا ملوت بع�س امللكات املرافقة للطرود او عدم و�سعها للبي�س.
نتاج ب�سبب اإجراءات  مرا�س واآفات النحل للطوائف مما يزيد من تكلفة الإ غزو م�سببات الأ  -6
الوقاية واملكافحة كما ان ال�ستخدام اخلاطيء واملكثف للمواد الكيميائية قد يوؤدي اإىل تلوث 

خرى بها، مما قد يوؤثر �سلبًا على �سحة امل�ستهلك. الع�سل ومنتجات النحل الأ

7-3- مجموعة العوائق المتعلقة ب�لجه�ت الحكومية: 
حيـــان خ�سو�سًا يف املناطـــق املعروفة بانت�سار  قلـــة فنيي النحل وعـــدم توفرهم يف بع�س الأ  -1
تربيـــة النحـــل. ويف حالـــة وجودهم فهم يكلفون باأعمـــال اأخرى على ح�ســـاب عملهم كفنيي 

نحل.
عـــدم وجود حوافـــز مادية اأو وظيفية ملـــن يعملون يف �سوؤون النحل مثـــل بدل خطر وخالفه.   -2
هنـــاك خطـــورة حمتملة ملن يعمل مع النحل �سواء من هجوم اأعداد كبرية من النحل عليه اأو 

من ن�سوء ح�سا�سية مفاجئة ت�سكل خطرًا على حياته. 
ر�سادية خا�ســـة يف مناطق تربية النحل جنوب غرب اململكة مما اأثر  �سعـــف عمل املناحل الإ  -3

�سلبًا على ن�سر الطرق احلديثة وحت�سني معارف النحالني وما تبعه من �سلبيات اأخرى.
�سعـــف العالقة بني النحالني واجلهات ذات العالقة حيـــث اأدى ذلك اإىل وجود فجوة يرمي   -4
فيها النحالون امل�سوؤولية على اجلهات احلكومية يف بع�س املطالبات مثل امل�ساعدة يف توفري 
بع�ـــس املواد املغذيـــة والعالجية اأو بيعهـــا باأ�سعار رمزيـــة ويف الت�سديد على مـــوردي النحل 
بتح�سني حالـــة الطرود امل�ستوردة، وت�سهيـــل متطلبات ا�ستقدام العمالـــة و�سروط احل�سول 

على القرو�س املادية.
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عـــدم وجـــود رقابة وتفتي�س على املناحـــل لك�سف العمليات املخالفة مثـــل التغذية ال�سناعية   -5
)يف غـــري وقتها( وتطبيق عقوباٍت على املخالفني، خ�سو�ســـًا بعد �سدور نظام تربية النحل 

موؤخرا.
دارية  حتياجات الفنية والإ همية ذلك يف حتديد الإ هتمام باجلوانب الإح�سائية لأ �سعـــف الإ  -6

يف خمتلف مناطق اململكة.
�سعف اهتمام اجلهات البحثية بتطوير �ساللة النحل املحلية باإجراء اأبحاث ودرا�سات وراثية   -7
تهدف اإىل حت�سني �سفاتها واملحافظة عليها باإنتاج ملكات منها واأخرى من �ساللٍت قيا�سية 
نقيـــة ملنـــع دخول ملكات غري نقيـــة وراثيًا مما يوؤثر �سلبًا على �سفـــات وخ�سائ�س النحل يف 

اململكة.

8- نظرة م�ستقبلية لتطوير تربية النحل ب�لمملكة:
اإن حجم �سوق تربية النحل والذي ت�سري التوقعات اإىل جتاوزه املليار ريال، وانت�سار تربية النحل 
يف معظم اأرجاء اململكة، خ�سو�سًا من فئة ال�سباب، ي�ستدعي قيام اجلهات ذات العالقة مبا يلزم من 
اإجراءات وبرامج وخطط تطويرية للنهو�س بقطاع تربية النحل يف اململكة ولرفع م�ساهمة القطاع 
الزراعي يف اإجمايل الناجت املحلي. هذه املهنة املتوارثة منذ اآلف ال�سنني ميكن اأن ت�سكل م�سدرًا 

اإ�سافيًا للدخل خ�سو�سًا لذوي الدخل املحدود، اأو للباحثني عن عمٍل ذي عائد اإقت�سادي مربح.

جراءات: قريبة  ميكن توزيع اجتاهات النظرة امل�ستقبلية لتطوير تربية النحل اإىل نوعني من الإ
وبعيدة املدى، كالتايل:

داء: 8-1- اإجراءات قريبة المدى لتح�سين الأ
دارية اليومية للنحالني لدى اجلهة امل�سوؤولة عن نظام تربية  وهي اإجراءات تتعلق بالتعامالت الإ

النحل باململكة وهي وزارة الزراعة، ومن ذلك:
دارات العامة والفـــروع خ�سو�سًا املناطق التي تنت�سر  دعـــم ق�سم النحل بوزارة الزراعة والإ  -1

عداد املتزايدة من النحالني واحتياجاتهم. بها تربية النحل، بالفنيني ملواجهة الأ
تاأهيـــل بع�س العاملني بوزارة الزراعة وفروعها يف مناطق تربية النحل وتخ�سي�سهم للعمل   -2

كفنّيي نحل، مع تدريبهم وهم على راأ�س العمل بالتعاون مع اجلهات التدريبية والتعليمية. 
تطبيـــق برنامـــج اإر�سادي طويـــل املدى )خم�س �سنـــوات( ي�ستمل على تنفيـــذ وانتاج ن�سرات   -3
فات  مرا�س والآ واأ�سرطة فيديو واأيام اإر�سادية ل�سرح طرق الرتبية احلديثة وطرق مكافحة الأ

ر�سادية التابعة للوزارة. واإقامة ودعم املناحل الإ
الت�سديد يف تطبيق نظام تربية النحل ال�سادر موؤخرًا باململكة.   -4
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اإن�ســـاء حمطات معزولة لرتبيـــة وانتاج ملكات النحل املحلي والكرنيـــويل النقية وبيعها على   -5
النحالـــني باأ�سعار ت�سجيعية، وذلك حفاظًا على ال�ساللـــة املحلية وتقليل اخللط الوراثي بني 
ال�ســـاللت. كما يرتافق هـــذا مع درا�سة اإمكانية منع دخول النحـــل امل�ستورد ملناطق حمددة 

يربى فيها فقط �ساللة النحل املحلي.
ت�سجيع ا�سترياد النحل اليمني على �سكل طرود نحل مرزوم، لتقليل �سلبيات تزاوج ال�ساللة   -6
املحليـــة مع ال�ساللت امل�ستـــوردة، وبالتايل اإندثار �سفاتها الوراثيـــة. فالنحل املحلي هو من 

.Apis mellifera jemenetica ساللة النحل اليمني�
دعـــم اإن�ساء املزيد من اجلمعيات التعاونية للنحالني لت�سهم يف ن�سر الوعي ال�سحيح برتبية   -7
همية القت�سادية لرتبية النحل ب�سكل عام، كما تعمل على ربط  النحل ومنتجات اخللية والأ

النحالني مهنيًا وتزويدهم بن�سرات دورية ومتابعة التطورات اجلديدة يف املهنة.
فات ال�سحية والزراعية و�سرورة  الت�سديد يف تنظيم وتبليغ جداول ر�س املبيدات ملكافحة الآ  -8
تطبيـــق اآليـــة تبليغ النحالني الواردة يف لئحـــة نظام تربية النحل، والدعـــوة لتباع اجلهات 

قل �سرر على النحل. القائمة بالر�س للطرق التي توؤدي لأ
خرى ذات العالقة ملراقبة اأ�سواق اأدوات النحل ومنتجات اخللية من  التعـــاون مع اجلهات الأ  -9
حيث اجلـــودة وال�سعر ملنع البع�س من ا�ستغالل النحالـــني وخ�سو�سًا املبتدئني وامل�ستهلكني 

ب�سفة عامة.
ر�سادية  10-  بحـــث الدور املمكـــن للجمعيات التعاونيـــة اأو القطاع اخلا�س لت�سغيـــل املناحل الإ

وحمطات اإنتاج ملكات وطرود النحل. 
8-2- اإجراءات بعيدة المدى للتطوير التخطيطي:

اإن نظام تربية النحل ال�سادر موؤخرًا يعد قفزة نوعية يف تربية النحل يف اململكة وهو بحاجة 
اإىل التطبيق الفعال واملتابعة وتطوير اآلياته تبعًا للم�ستجدات وذلك من خالل لئحتة التنفيذية. كما 
�سراك اجلهات احلكومية ذات العالقة والقطاع اخلا�س العامل  ميكن و�سع خطة تطويرية ت�سعى لإ
ليات الالزمة ل�سمان  يف جمال تربية النحل والنحالني واخلرباء املتخ�س�سني يف اإعداد الربامج والآ
�سرتاتيجية  هداف الإ التطوير امل�ستمر يف هذه املهنة وحت�سني خمرجاتها، وذلك من خالل بع�س الأ

التي يجب و�سعها والعمل على حتقيقها مثل:
ن�ســـر الطـــرق احلديثـــة يف تربيـــة النحـــل، وعك�س الن�سبـــة احلاليـــة بني اخلاليـــا احلديثة   -1

والبلدية.
اإ�ستهداف رفع متو�سط اإنتاج اخللية احلديثة اإىل 10 كجم �سنويا.  -2

العمـــل علـــى حتقق ال�ســـروط الالزمـــة للح�ســـول على ع�ســـل نحل ع�ســـوي �سعـــودي طبقًا   -3
للموا�سفات وال�سروط الدولية املعتمدة.
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�سجار التي تعتـــرب م�سدرًا للرحيق وحبوب اللقاح،  و�ســـع خريطة رعوية ملواقع النباتات والأ  -4
وحتديد احلمولة الرعوية لهذه املواقع.

نتاج ملكات نحل نقية من  احلد من ا�سترياد ال�ساللت من اخلارج بتنفيذ برامج م�ستمرة لإ  -5
قت�سادية  يطايل، وبرامج لتح�سني ال�سفات الإ �ساللت قيا�سية مثل النحـــل الكرنيويل اأو الإ

يف �ساللة النحل املحلية.
خرى مثل ال�سمع  درا�ســـة اجلدوى القت�سادية واإمكانية النجـــاح يف اإنتاج منتجات النحل الأ  -6

وحبوب اللقاح و�سم النحل والغذاء امللكي، وحتديد مناطق اململكة املالئمة لذلك .

9-  اأنظمة وت�سريع�ت:
هميتها القت�سادية املبا�سرة للنحالني ومنتجي الع�سل، اأهمية غذائية  ت�سكل تربية النحل، اإ�سافة لأ
و�سحية من حيث منتجاتها التي تهم جميع اأفراد املجتمع، نظرا لطبيعة نلك املنتجات ونظرة افراد 
املجتمع لها ب�سبب تاأثرياتها الطبية وما ورد عنها يف القراآن الكرمي، وال�سنة النبوية. ولذلك و�سعت 
وزارة الزراعة نظاما �سامال لرتبية النحل يعد فريدًا على امل�ستوى العربي. ي�ستمل النظام على العديد 
من املواد التي تعنى بكل ما يتعلق بالنحل وتربيته كمهنة واملراعي النحلية، وكذلك ما يتعلق باملمار�سات 
التي تتم يف املناحل من حيث تغذية النحل ومعاجلته باملواد الكيميائية وغري ذلك مما يتعلق بال�سالمة 
ووزارة  ال�سحة  وزارة  مثل  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  دور  كذلك  النظام  راعى  وقد  ال�سحية، 

ال�سوؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية وغريها.  

9-1-  نظ�م تربية النحل:
�سدر هذا النظام مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 65 وتاريخ 1431/3/8هـ املتوج باملر�سوم 

امللكي رقم م/15 وتاريخ 1431/3/13هـ. ويت�سمن املواد التالية
وىل:  املادة الأ

يهدف هذا النظام اإيل تنظيم تربية النحل.
املادة الثانية: تعريفات:

تية -اأينما وردت يف هذا النظام- املعاين املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�س  يق�سد بالعبارات الآ
ال�سياق خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.

اجلهات ذات العالقة: اأي جهة اأخرى لها عالقة بهذا النظام.
النحال: كل من يقوم بالرتبية والرعاية ملجموعة من طوائف النحل.
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مهنة تربية النحل: مزاولة ن�ساط رعاية طوائف النحل وا�ستغاللها يف اإنتاج منتجات النحل اأو 
يف اإكثار النحل واإنتاج الطرود اأو يف تلقيح املحا�سيل.

نحل الع�سل: هو الذي يعي�س معي�سة اجتماعية يف طوائف )جماعات(.
اأدوات النحل: اأدوات ي�ستعملها النحال داخل اخلاليا اأو خارجها للم�ساعدة يف تنفيذ عمليات 

النحالة املختلفة.
�سجار يف م�ساحة معينة. احلمولة الرعوية: ن�سبة عدد طوائف النحل اإىل عدد الأ

وتكون  النحل  لرعي  املنا�سبة  �سجار  والأ النباتات  فيها  تنت�سر  التي  املواقع  النحلية:  املراعي 
م�سدرًا للرحيق وحبوب اللقاح.

ر�س مملوكة للدولة وتتمتع بحماية خا�سة للحياة الربية بها. املحمية الطبيعية: م�ساحة من الأ
�ساللة النحل املحلي )البلدي(: �ساللة النحل املرتكزة جنوب غرب اجلزيرة العربية وتقع -

تق�سيميًا- حتت نوع نحل الع�سل العاملي.
النظام: نظام تربية النحل.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

املادة الثالثة: 
وو�سع اخلطط  والعمل على حمايتها،  النحل،  تربية  العام على مهنة  �سراف  الإ الوزارة  تتوىل 

ر�سادية، والتعاون - يف �سبيل حتقيق ذلك - مع اجلهات ذات العالقة. والربامج و اخلدمات الإ
املادة الرابعة:

العاملني فى مهنة  الوزارة فى كل ما من �ساأنه دعم  بالتعاون مع  تلتزم اجلهات ذات العالقة 
تربية النحل وحمايتهم وت�سجيعهم ومن ذلك ما ياأتى:

تقدمي اأي معلومة اأو ت�سهيالت ت�ساعد الوزارة يف حتقيق اأهداف هذا النظام.  -1
همية الالزمة لتنفيذ ما يوكل اإليها من برامج وو�سائل مادية اأو معنوية لدعم مهنة  اإعطاء الأ  -2

تربية النحل والعاملني فيها.
فات املوؤثرة  جـــراءات والتدابري الالزمة ملنع ال�سرر على املناحل عنـــد مكافحة الآ اتخاذ الإ  -3

ن�سان اأو احليوان اأو النباتات. على الإ
امل�ساهمـــة يف تطبيق اإجـــراءات احلجر الزراعـــي يف حالة قيام الوزارة باإعـــالن منطقة ما   -4

منطقة حجر زراعي.
املادة اخلام�سة:

فراد وامل�سروعات بعد  تتوىل الوزارة منـــح تراخي�س اإن�ساء املناحل التقليدية اأو احلديثة لالأ  -1
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ا�ستكمال ال�سروط وفقا ملا حتدده الالئحة.
2-  حتـــدد الـــوزارة احتياجات م�سروعـــات النحل من العمـــال، وتفت�س على جميـــع م�سروعات 

املناحل للتاأكد من التزامها بالنظام ولئحته.
تتوىل الوزارة اإ�سدار ت�ساريح مزاولة مهنة تربية النحل.  -3

تقوم الوزارة بو�سع برامج توعية يف كل ما يخ�س مهنة تربية النحل.  -4
املادة ال�ساد�سة:

جراءات  اآفة ت�سكل تهديدًا لطوائف النحل، ويتخذ الإ اأو  اأي مر�س  بالغ عن  يلتزم النحال بالإ
عند  ال�سرورية  جراءات  الإ اتخاذ  الوزارة  وتتوىل  الالئحة،  حتدده  ملا  وفقًا  للمكافحة  الالزمة 

اكت�ساف مر�س اأو اآفة جديدة تهدد النحل، ومنها:
فة منطقة حجر، والإعالن عن ذلك وتوعية اأ�سحاب ال�ساأن. 1- حتديد منطقة ظهور املر�س اأو الآ

�سراف على تطبيقه.  فة، والإ 2- و�سع برنامج مكافحة ل�ستئ�سال املر�س اأو الآ
3- توفري املبيدات، واأدوات النحالة، وتوزيعها جمانًا على النحالني.

4- يف احلالت التي تن�ساأ فيها م�سكالت طارئة اأو غري متوقعة قد تهدد مهنة تربية النحل ب�سكل 
كبري، تتخذ الوزارة اإجراءات فورية للق�ساء على التهديد اأو احلد منه.

5- الإعالن عند انتهاء التهديد اأو احلد منه. 
املادة ال�سابعة:

تتوىل الوزارة - بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة - منح ت�سريح ا�سترياد النحل وت�سديره، 
ومواد التغذية، والعالج، واأدوات النحالة، وكذلك منح رخ�سة مزاولة بيع النحل واأدواته، وت�سنيعها، 

ومراقبة اأ�سواق منتجات النحل.
املادة الثامنة:

الالزمة  الحتياطات  يتخذ جميع  – اأن  الر�س  له مبواعيد  الوزارة  اإبالغ  عند   - النحال  على 
حلماية النحل من الت�سمم باملبيدات، وعليه كذلك الت�سال باأقرب فرع للوزارة ملعرفة برنامج الر�س 

باملبيدات الذي حتدده الوزارة واجلهات ذات العالقة.
املادة التا�سعة:

مينع ا�ستخدام املبيدات الكيميائية اأو امل�سادات احليوية - �سواء امل�سرح بها اأو غري امل�سرح بها 
- يف مكافحة اأمرا�س اأو اآفات النحل اأثناء موا�سم تزهري النباتات، وكذلك مينع ا�ستخدام 
مبيـــدات اأمرا�س النحـــل واآفاته، و امل�ســـادات احليوية غري املخ�س�ســـة لال�ستخدام داخل 

خاليا النحل، وفقًا ملا حتدده الالئحة.
املادة العا�سرة: 
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تعمل الوزارة على حماية املراعي النحلية، وتنظيم املناحل وعمليات التغذية فيها، والتن�سيق مع 
اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بدخول املناحل للمحميات الطبيعية وفقًا ملا حتدده الالئحة.

املادة احلادية ع�سرة: 
تعمل الوزارة على املحافظة على �ساللة النحل املحلي، وتطويرها، والتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة وفقًا ملا حتدده الالئحة.
املادة الثانية ع�سرة:

مع عدم الإخالل مبا يق�سي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتوىل الوزارة ما ياأتي:
ت�سجيل املبيدات اخلا�سة باأمرا�س النحل واآفاته ومواد التغذية واملن�سطات، ومراقبة ا�ستخدامها.  -1

اإ�ســـدار تعليمات ملنتجي ومتـــداويل منتجات النحل فيما يخ�س الفـــرز، والتعبئة، والتغليف   -2
والعر�س، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

ت�سجيل جميع املواد امل�ستخدمة داخل خاليا النحل.  -3
التن�سيق مع اجلهات املعنية يف مكافحة الغ�س يف منتوجات النحل.  -4

املادة الثالثة ع�سرة:
تثبت  من  كل  يعاقب  اأخرى،  اأنظمة  يف  عليها  من�سو�س  اأ�سد  عقوبة  باأي  الإخالل  دون   

خمالفته اأي حكم من اأحكام هذا النظام بعقوبة اأو اأكرث من العقوبات التالية:
نذار. 1-الإ

2-غرامة مالية ل تزيد عن ع�سرة اآلف ريال. 
ج- وقف الرتخي�س مبزاولة الن�ساط ملدة ل تزيد عن �سنة.

د- اإلغاء الرتخي�س.
املادة الرابعة ع�سرة:

قل، يكون بينهم م�ست�سار نظامي واآخر خمت�س يف جمال  تكون يف الوزارة جلنة من ثالثة اأع�ساء على الأ
اللجنة.  الوزير قرارات  ويعتمد  املنا�سبة،  العقوبات  وتقرير  النظام  اأحكام هذا  للنظر يف خمالفات  النحل؛ 

ويجوز التظلم من قرار العقوبة اأمام ديوان املظامل خالل �ستني يومًا من تاريخ اإبالغ من �سدر �سده القرار.
املادة اخلام�سة ع�سرة:

وذلك  العالقة،  التن�سيق مع اجلهات ذات  بعد  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الوزير  ي�سدر 
خالل ت�سعني يومًا من تاريخ ن�سره.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
ين�سر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد ت�سعني يومًا من تاريخ ن�سره.
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10- خ�تمة:
اآمل اأن يكون فيما �سبق، عونًا لكل من له عالقة برتبية النحل �سواًء من امل�سوؤولني اأو الباحثني 
نتاج فيه. اإنه وبالرغم  �سهام يف تطوير هذا القطاع وحت�سني مدخالت الإ اأو النحالني اأو غريهم لالإ
مطار، اإل اأن هناك فر�سًا واعدة ميكن  من اعتماد هذا الن�ساط �سبه التام يف اململكة على هطول الأ

ا�ستثمارها لتحقيق عوائد اقت�سادية جيدة. 
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�سكر وتقدير
هلل  والثنـــاء  بال�سكـــر  املوؤلـــف   يتقـــدم   
�سبحانه وتعاىل، ثم لكل من �ساعده يف هذا العمل. 
كما ي�سكـــر املوؤلف اجلمعية ال�سعودية للعلوم 
�سدارات  الزراعيـــة ممثلـــة بهيئة حترير �سل�سلـــة الإ
�سدار  العلميـــة ورئي�ـــس حتريرها على ن�سر هـــذا الإ

�سمن �سل�سلة اإ�سداراتها. 
واحلمد هلل رب العاملني 


