




تقديم
ي�سع�������دين اأن اأقدم العدد الأول م�������ن جملة النحل 

ال�سعودي�������ة ال�سادرة عن كر�س�������ي املهند�س عبد اهلل 

بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود. وُتَعدُّ 

ه�������ذه املجلة ه�������ي املجلة الوحي�������دة املتخ�س�سة يف 

نح�������ل الع�سل و�سناعت�������ه يف اململكة، وحتتوي على 

موا�سيع متنوعة و�ساملة.

اإن اإ�س�������دار ه�������ذه املجلة  من قبل كر�س�������ي املهند�س 

عب�������د اهلل بق�س�������ان لأبحاث النح�������ل بجامعة امللك 

�سعود، ياأت�������ي يف اإطار اهتمام�������ات الكر�سي بتوعية 

اأف�������راد املجتمع باأهمي�������ة نحل الع�س�������ل ومنتجاته 

وا�ستخداماته�������ا العالجي�������ة، بالإ�ساف�������ة اإىل اإر�ساد 

ال�������ن، وتنمي�������ة مداركه�������م املهني�������ة، حتقيقًا  النحَّ

لالأهداف املحددة يف لئحته. ويف اعتقادي اأن هذه 

الن، كما هي  املجل�������ة �ستكون مرجعًا عملي�������ًا للنحَّ

مرجع علمي كذلك، ول �س�������ك اأن خمتلف �سرائح 

املجتمع والهواة �سي�سبح�������ون من اأوائل املنتفعن 

بهذه املجلة.

اإن جامعة امللك �سعود قد اأطلقت برنامج الكرا�سي 

العلمي�������ة ترجمة عملي�������ة للتوجه�������ات ال�سامية يف 

اإحداث نقل�������ة نوعي�������ة للمجتم�������ع، وتاأكيدها على 

اجلامعات يف اأداء دور ريادي متميز يف هذا املجال. 

ويهدف الربنامج اإىل ا�ستكم�������ال منظومة البحث 

العلم�������ي وارتباط�������ه بح�������ل امل�سكالت الت�������ي تواجه 

املجتمع. وُتَعدُّ الكرا�س�������ي العلمية نافذة اجلامعة 

عل�������ى املجتم�������ع، وهي م�������ن اأهم الأوعي�������ة التي من 

خالله�������ا ميكن اإيج�������اد تنمية حقيقي�������ة للمجتمع 

امل�ستهدف، و�س�������وًل نحو حتقيق اأهداف اجلامعة، 

وترجم�������ة ر�سالتها يف الواقع. وُيَعدُّ كر�سي املهند�س 

عب�������د اهلل بق�سان لأبحاث النحل منوذجًا للكرا�سي 

التي لها عالقة مبا�سرة باملجتمع.

ختامًا ل ي�سعن�������ي اإل اأن اأ�سكر هيئة حترير املجلة 

على اجلهد املبذول يف اإ�سدارها املجلة، كما اأ�سكر 

اإدارة الكر�س�������ي على كل ما تقوم به ، لتنمية مدارك 

الن، و�سعيه�������ا اإىل النهو�س ب�سناعة النحل  النحَّ

الة. يف اململكة، وتطوير اأ�ساليب النحَّ

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري .

اأ. د. علي بن �سعيد الغامدي

وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث العلمي
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الممول في سطور

ول�������د املهند�س عبد اهلل بن اأحمد بق�س�������ان مبكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودي�������ة بتاريخ 21-7-1955م،   

وق�������د در�س فيها املرحل�������ة البتدائية، ووا�سل درا�سته املتو�سطة والثانوية بج�������دة، وح�سل على درجة البكالوريو�س يف 

الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف العام 1977م.

ز بالنجاح يف خمتلف اأوجه الأن�سطة، وهو مهند�س اأجاد اأعماله  واملهند�س عبداهلل بن اأحمد بق�سان رجل اأعمال متيَّ

ِدَثًا  بذلك  نقلًة يف  التقدم الجتماعي،  وتوطن   ق خربته املتميزة، لتقوده اإىل النجاح يف عامل ال�سناعة، حُمْ وطبَّ

اخلربة واملعرفة .

          وقد تقلد عددًا من املنا�سب، منها :

•ع�سو جمل�س اإدارة �سركة وادي الريا�س بجامعة امللك �سعود .  	
•�ساحب اأول كر�سي علمي يف م�ستوى جامعات اململكة العربية ال�سعودية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  	

يف جمال الطاقة الكهربائية .

•ع�سو اللجنة العليا لأوقاف جامعه امللك �سعود . 	
•من اأوائل املبادرين من الأفراد لتمويل كرا�سي البحث يف جامعة امللك �سعود . 	

•ع�سو يف نادي خريجي جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن . 	
•رئي�س لعدة �سركات مبجموعة عبد اهلل �سعيد بق�سان واإخوانه.  	

•املال�������ك والرئي�س التنفي�������ذي للمركز العربي لال�ست�س�������ارات الهند�سية )اأحد بيوت الهند�س�������ة يف اململكة(، وهذه  	
املوؤ�س�س�������ة كانت م�سوؤولة عن عدة م�ساريع رفيعة امل�ستوى يف القطاعات العامة واخلا�سة، مثل: املباين ال�سكنية 

والتجارية، واملجمعات ال�سكنية، والطرق، واملطارات، واجل�سور، وامل�ست�سفيات، وخالف ذلك.

•املالك ملوؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية، التي لها م�ساريع واأن�سطة عديدة داخل اململكة . 	
•موؤ�س�س �سركة التكافل الأهلي وم�سروع جبل عمر . 	

•رئي�س جمل�س اأمناء جامعتي ح�سرموت وعدن. 	
•رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سن. 	

•ع�سو �سرف جمعية الأطفال املعوقن باململكة العربية ال�سعودية. 	
•ع�سو �سرف لنادي الطريان ال�سعودي. 	

•ع�سو �سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 	
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االفتتاحية            اأ.د. احمد بن عبداهلل اخلازم الغامدي  
 اإنه ملن دواعي �سروري يف العدد الأول من جملة النحل ال�سعودية، اأن اأرحب بجميع القراء، راجيًا اأن جتد موا�سيع 

املجلة املتنوعة ر�ساهم، واأن تعّم الفائدة العلمية النظرية والتطبيقية جميع النحالن واملهتمن ب�سناعة النحل 

باململكة. 

 ي�س�������م العدد الأول للمجلة تعريفًا باأن�سطة كر�س�������ي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل وم�ساركاته واأهدافه، 

واحلاجة اإىل اإن�ساء كر�سي بحثي يف جمال نحل الع�سل. كما يحتوي على عديد من املقالت العلمية املتخ�س�سة 

يف جم�������ال القيم�������ة البيئية والغذائية والعالجية لنح�������ل الع�سل، حيث يعد نحل الع�سل م�������ن اأهم احل�سرات على 

الإطالق، وذللك لرتباطه بغذاء الإن�سان منذ القدم.

 ويوؤدي نحل الع�سل دورًا مهمًا يف احلفاظ على التنوع احليوي، واإحداث التوازن البيئي؛ فالنحل ي�سهم يف تلقيح 

اأك�������ر م�������ن 100 حم�سول اقت�س�������ادي من النباتات الزهرية يف الع�������امل، حمققًا بذلك زيادة يف عق�������د الثمار واإنتاج 

البذور، ما يوفر حوايل2.5 بليون طن من الغذاء، الذي ي�سكل ثلث غذاء الإن�سان يف العامل.

 وبجان�������ب هذه القيم�������ة احليوية والبيئية العالية لنح�������ل الع�سل، فاإن منتجات خاليا النح�������ل  الأخرى كالع�سل، 

وحبوب اللقاح، والغذاء امللكي، و�سمع النحل، و�سمغ النحل، وغريها، ذات قيمة غذائية ودوائية عالية؛ فقد �ُسجل 

اأك�������ر من 500 مر�س، ميكن الوقاي�������ة منها اأو معاجلتها مبنتجات النحل. ويف بح�������ث لدرا�سة تاأثري الع�سل و�سمع 

النح�������ل عل�������ى داء ال�سدفية، والأكزما اجللدية، واأمرا�س اجلهاز التنا�سلي، اأظه�������رت النتائج املن�سورة يف الدوريات 

العلمية خالل ال�سنوات املا�سية باأن الع�سل و�سمع النحل لهما دور كبري يف معاجلة الأمرا�س اجللدية والتهابات 

اجلهاز اله�سمي املزمنة.

لي��������س هذا فح�سب، واإمنا اأثبتت الأبحاث باأن الع�سل قادر على حماي�������ة الكبد والكلى من الت�سمم الكيماوي، وقد 

ن�س�������رت هذه الأبحاث املهمة يف جمالت طبية عاملي�������ة. ويف التجارب املخربية اأدى ا�ستخدام مادة امليلوتينن املكون 

الرئي��������س ل�سم النح�������ل اإىل خف�س ن�سبة �سرطان الثدي 25% يف حيوانات التجرب�������ة، وخف�س ن�سبة �سرطان اجللد 

اإىل اأكر من %88. 

اإن ا�ستخ�������دام منتج�������ات النحل يف الطب اأ�سبحت حتمية، ول ميكن جتاهلها، ب�������ل قد تكون هذه املنتجات العالج 

الوحي�������د يف بع�س الأحيان. كما ت�سهم تربية النحل يف اإيجاد م�سادر الدخل البديلة يف عديد من املجتمعات، ما 

ي�سه�������م يف مكافحة الفقر والبطالة وحت�سن الدخل. وتعّد النحالة مهنة لأكر من �ستة مالين ون�سف نحال يف 

العامل، يعتمدون على تربية النحل يف حياتهم. 
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يٌد بيد لصناعة الغد                                 

                          م. عبداهلل بن احمد بق�سان
 

            ممول كر�سي اأبحاث النحل
            

            
         

    

  �سه�������دت اململك�������ة تطوراً لفتاً يف كاف�������ة املجالت، واأخذت ت�������ويل اأهمية كبرية للبحث 

العلمي وتوظيف املعرفة لتطوير القت�ساد، وجاءت ر�سالة جامعة امللك �سعود ترجمة 

عملي�������ة للتوجهات ال�سامي�������ة الكرمية خلادم احلرمن ال�سريف�������ن ول�سمو ويل العهد 

الأمن - حفظهما اهلل ورعاهما- للبحث العلمي؛ و�سوًل اإىل التميز والريادة .

  واإمياناً مني بعظم هذه الر�سالة يف بناء جمتمع املعرفة، وتلبية للتوجهات ال�سامية 

الكرمية،  فقد قمت بتمويل كر�سي لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود؛ ليكون مركزاً 

رائداً يف جمال البحث العلمي والتدريب والإر�ساد  فيما يخت�س بنحل الع�سل.

واأرجو من اهلل عز وجل اأن يوفق من�سوبي الكر�سي يف تطوير �سناعة النحل يف اململكة، 

م�������ن خالل الرتكي�������ز على  اأهمية نحل الع�س�������ل البيئية والعالجي�������ة املوثقة واملعتمدة  

ملنتج�������ات خلية النح�������ل، واعتماد ع�سل النح�������ل دواًء وغذاًء مع�������اً، وامل�ساعدة يف تبني 

التقني�������ات احلديثة ونقل املعرفة يف تربية نحل الع�سل يف اململكة، ويف تدريب الكوادر 

املختلف�������ة، وبناء القدرات للنهو�س ب�سناع�������ة النحل باململكة. اآملن من اهلل عز وجل 

اأن يك�������ون الكر�س�������ي مرجعاً ي�سار اإليه بالبنان يف جمال نح�������ل الع�سل، لي�س يف اململكة  

فح�سب، واإمنا يف املنطقة املجاورة اأي�ساً.  

واإذ اإنني اأعرب عن �سروري ب�سدور العدد الأول من جملة النحل ال�سعودية، وما احتوت 

علي�������ه من مقالت علمية واإخباري�������ة، فاإنني اأرجو اأن ت�ستمر هذه املجلة بال�سدور. واإذ 

اإنن�������ي اآمل اأن تثمراجلهود املبذول�������ة يف حتقيق اأهداف الكر�سي، اأعدكم باأن اأكون دوماً 

الداعم واملوؤازر لكم. 

            واهلل ويل التوفيق.
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لقاءات - ندوات - ورش عمل

بحضور معالي وزير الزراعة/ الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم
تم عقد الندوة الدولية المشتركة

 »حول التكامل السعودي اليمني لالستغالل األمثل للثروة النحلية بين البلدين «

مدينة تريم –محافظة حضرموت – الجمهورية اليمنية

24 – 25 جمادي األولى 1431هـ

بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  نظم 

�سعود  امللك  بجامعة  النحل  لأبحاث 

بالتعاون مع مركز نحل الع�سل بجامعة 

عا�سمة  ترمي  مدينة  يف  ح�سرموت 

باجلمهورية  2010م  الإ�سالمية  الثقافة 

“التكامل  بعنوان  دولية  ندوة  اليمنية 

الأمثل  لال�ستغالل  اليمني  ال�سعودي 

خالل  البلدين”  يف  النحلية  للروة 

الأوىل  جمادى   25  –  24 من  الفرتة 

1431ه�  املوافق 8 – 9 مايو 2010م  .

ال��ن��دوة معايل وزي��ر الزراعة  وق��د ح�سر 

بالغنيم  عبدالرحمن  ب��ن  فهد  الدكتور 

ال��ذي اأع��رب عن م��دى اإعجابه وتقديره 

مبا �ساهده واأ�سار اإىل اأن اإقامة مثل هذه 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ي��زي��د م��ن ت��ع��زي��ز العالقات 
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اأن  هذه  ال�سقيقن،واأو�سح  البلدين  بن 

ال��ن��دوة ت��اأت��ي  يف اإط���ار الهتمام املتزايد 

القت�سادي  امل��ن��ت��ج  ب���ه���ذا  ل��ل��ح��ك��وم��ت��ن 

جميع  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما  الع�سل،  لنحل 

ال���ع���ام���ل���ن يف ت���رب���ي���ة ال���ن���ح���ل ه�����م من 

الكفاءات الوطنية املوؤهلة ، فاململكة الآن 

لها توجه قوي لدعم تربية النحل .

كما �سارك يف الندوة معايل الأ�ستاذ فهد 

اخلريجي مدير عام ال�سوامع والغالل 

وكيل  ال�سيحة  حممد  الأ�ستاذ  و�سعادة 

و�سعادة  الزراعية  لل�سوؤون  الزراعة  وزارة 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م��دي��ر الإدارة  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور 

العامة لالإر�ساد الزراعي و�سعادة الأ�ستاذ 

العالقات  اإدارة  مدير  الهوي�س  ع��ب��داهلل 

اأع�ساء  وكذلك  الزراعة  ب��وزارة  الدولية 

التعاونية وعدد  النحالن  اإدارة  جمل�س 

من النحالن واملهتمن .

اليمني  م���ن اجل���ان���ب  ال����ن����دوة  وح�����س��ر 

الدكتور  وال�����ري  ال����زراع����ة  وزي����ر  م��ع��ايل 

من�سور احلو�سبي ومعايل وزير الثقافة 

املفلحي  ب���ك���ر  اأب��������و  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 

اخلنب�سي  اأح�����م�����د  �����س����امل  والأ������س�����ت�����اذ 

والأ�ستاذ  حمافظ حمافظة ح�سرموت 

بامطرف  ع����ب����دال����رح����م����ن  ال�����دك�����ت�����ور 

للعلوم  ح�������س���رم���وت  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 

والتكنولوجيا واملهند�س عبداهلل بق�سان 

اأمناء جامعة ح�سرموت  رئي�س جمل�س 

ال�سفري  ، و�سعادة  للعلوم والتكنولوجيا 

العربية  اململكة  �سفري  احل��م��دان  ع��ل��ي 

اإبراهيم  املهند�س  اليمن،  يف  ال�سعودية 

ما�سي اأمن عام احتاد النحالن العرب 

وعدد من امل�سوؤولن يف البلدين .

���س��ارك فيها  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  وق���د ناق�ست 

اأك���ر م��ن )300( م�����س��ارك وم�����س��ارك��ة من 

العربية  اململكة  وه��ي   دول عربية  ت�سع 

وم�سر  اليمنية  واجلمهورية  ال�سعودية 

وفل�سطن  والأردن  واجل���زائ���ر  و���س��وري��ا 

والكويت وعمان بالإ�سافة اإىل امل�ساركن 

اليمنية  اجل�����ام�����ع�����ات  خم���ت���ل���ف  م������ن 

وحمطات البحوث وجمعيات النحالن 

بحثًا   )50( ال��ع��الق��ة  ذات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

وزع����ت ع��ل��ى ث��الث��ة حم����اور وه���ي اإنتاج 

واأهمية  الع�سل  نحل  منتجات  وت�سويق 

منتجات نحل الع�سل وفر�س ال�ستثمار 

اليمني  والتعاون  املختلفة  املجالت  يف 

النحل  �سناعة  جم���الت  يف  ال�����س��ع��ودي 

الأ�سا�س  يف  ه���دف���ت  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والعلمي  البحثي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  

لال�ستفادة من اإمكانيات وخربات البلدين 

يف جمال النحل واإيجاد عالقات جتارية 

فيما بينهما يف منتجات النحل وامللكات 

والرتويج  ال��ن��ح��ال��ة  واأدوات  وال����ط����رود 

لال�ستثمار يف منتجات النحل .

التوصيات:

بن  م�سرتكة  تن�سيق  جلنة   ت�سكيل   .1

ال��ب��ل��دي��ن ت�����س��م م�����س��ئ��ول��ن م���ن وزارت����ي 

الزراعة يف البلدين واأكادميين وباحثن 

وجتار وجمعيات النحالن لو�سع اآليات 

التكامل ومتابعة تنفيذها .

وتبادل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ت�سجيع   .2

والباحثن  امل�����س��ئ��ول��ن  ب���ن  ال�����زي�����ارات 

والفنين والنحالن وتنظيم الفعاليات 

التي  الفعاليات  يف  وامل�ساركة  امل�سرتكة 

تنظم يف البلدين .

وتطويرية  ب��ح��ث��ي��ة  م�����س��اري��ع  اإق���ام���ة   .3

البلدين  ب������ن  م�������س���اه���م���ة  و������س�����رك�����ات 

النحلية  ال���روة  م��ن  املثلى  لال�ستفادة 

والإمكانيات املتاحة يف البلدين .
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4. اإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع النحل يف البلدين .

5. الإ�سراع يف و�سع موا�سفات قيا�سية لأنواع الع�سل يف البلدين ودعم جتهيز خمتربات ومراكز الرقابة على جودة الع�سل 

وتنمية قدرات الفنين العاملن يف هذه املختربات .

6. اإن�ساء م�سروع لدرا�سة املراعي النحلية واإعداد خارطة رعوية لها ، والعمل على تنميتها مع الرتكيز على اأ�سجار ال�سدر 

وجتميع كل ما ن�سر منها يف كتاب لإفادة الباحثن وطالب الدرا�سات العليا وامل�ساريع املهتمة .

7. اإقامة م�سروع للحفاظ على �ساللة النحل اليمني وتوحيد اجلهود املبذولة يف البلدين وت�سجيع اإن�ساء حمطات تربية 

امللكات يف البلدين .

8. تقدمي الت�سهيالت لت�سدير النحل اليمني من اليمن اإىل ال�سعودية للم�ساهمة يف املحافظة على �ساللة النحل اليمني 

يف ال�سعودية )النحل املحلي( وللحد من ا�سترياد ال�سعودية ل�ساللت تناف�س النحل البلدي 

9. ال�ستمرار يف تنظيم ندوات م�سرتكة �سنويًا من البلدين على اأن تنظم الندوة الثانية يف اململكة العربية ال�سعودية .
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تنظيم اللقاء الوطني الأول للنحالني واملهتمني 

ب�صناعه النحل يف اململكة
النحل  لأبحاث  بق�سان  اهلل  عبد  املهند�س  كر�سي  نظم   

الوطني  اللقاء  التعاونية  النحالن  جمعية  مع  بالتعاون 

اململكة  يف  و�سناعته  بالنحل  واملهتمن  للنحالن  الأول 

من  الف��ت���رة  يف  بلج���ر�سي  حمافظ�����ة   – الباح����ة  مبنطق�������ة 

29 / 7 - 1 / 8 / 1430 ه�، ويعترب هذا اللقاء الأول من نوعه 

على م�ستوى اململكة للم�ساهمة يف تطوير اأ�ساليب النحالة 

وحماوله حلل امل�ساكل واملعوقات التي تواجه �سناعة النحل 

يف اململكة ،اإ�سافة اإىل تطوير مهارات النحال ب�سفته الركن 

الأ�سا�سي للرقي برتبية النحل .
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تنظيم اللقاء الوطني الأول للنحالني واملهتمني 

ب�صناعه النحل يف اململكة
النحل  لأبحاث  بق�سان  اهلل  عبد  املهند�س  كر�سي  نظم   

الوطني  اللقاء  التعاونية  النحالن  جمعية  مع  بالتعاون 

اململكة  يف  و�سناعته  بالنحل  واملهتمن  للنحالن  الأول 

من  الف��ت���رة  يف  بلج���ر�سي  حمافظ�����ة   – الباح����ة  مبنطق�������ة 

29 / 7 - 1 / 8 / 1430 ه�، ويعترب هذا اللقاء الأول من نوعه 

على م�ستوى اململكة للم�ساهمة يف تطوير اأ�ساليب النحالة 

وحماوله حلل امل�ساكل واملعوقات التي تواجه �سناعة النحل 

يف اململكة ،اإ�سافة اإىل تطوير مهارات النحال ب�سفته الركن 

الأ�سا�سي للرقي برتبية النحل .

تنظيم ور�صة عمل وحلقات نقا�ش

ور�سة  النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  نظم 

العمل الأوىل بعنوان »ماذا يريد النحال من الإ�سرتاتيجية 

اللقاء  فعاليات  اململكة« �سمن  النحل يف  ل�سناعة  الوطنية 

اململكة  يف  و�سناعته  بالنحل  واملهتمن  للنحالن  الوطني 

هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركن بالإ�سرتاتيجية الوطنية 

للنهو�س ب�سناعة النحل وحتفيزهم على امل�ساهمة يف و�سع 

الوقت  النحل يف  ل�سناعة  روؤية عامة  اإىل  والتو�سل  اخلطة 

الراهن كما نظمت عددًا من حلقات النقا�س منها :

• نظام تطبيق تربية النحل يف اململكة 	

•قرو�س �سندوق التنمية الزراعية املقدمة للنحالن 	

• العالقة املتبادلة بن النحال واجلهات ذات العالقة 	
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امل�صـــــاركة يف اللـقاء الأول للنحــالني العــرب والأتـراك
لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  على  امل�سرف  �سارك 

النحل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل الغامدي يف اللقاء 

اأنقرة خالل  الذي عقد يف  والأتراك  العرب  للنحالن  الأول 

يف  �سارك  كما   ، 1430ه�  الأوىل  جمادى   20-19 من  الفرتة 

وخالل  خنب�س.  �سعيد  اأ.د.حممد  الكر�سي  م�ست�سار  اللقاء 

يف  امل�سئولن  من  بعدد  الكر�سي  على  امل�سرف  التقى  اللقاء 

وزارة الزراعة الرتكية وبحث معهم عددًا من الق�سايا اخلا�سة 

بالتعاون يف جمالت �سناعة النحل بن اململكة وتركيا. كما 

للهيئة  الثاين  الجتماع  الكر�سي  امل�سرف على  �سعادة  ح�سر 

عامًا  اأمينًا  ب�سفته  الأو�سط  ال�سرق  نحايل  لحتاد  الإدارية 

احتاد  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  اململكة.  عن  وممثاًل  لالإحتاد 

الدول  معظم  ع�سويته  يف  ي�سم  الأو�سط  ال�سرق  نحايل 

العربية بالإ�سافة اإىل تركيا. و تعترب اململكة ع�سوًا موؤ�س�سًا 

وفاعاًل يف الحتاد.
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 امل�صاركة يف املوؤمتر الدويل ال�صاد�ش لحتاد النحالني العرب

تراأ�س الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخل�������ازم الغامدي امل�سرف على 

كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل ورئي�س احتاد 

النحال�������ن العرب املوؤمتر الدويل ال�ساد��������س لحتاد النحالن 

الع�������رب، وقد ق�������ام الباحث�������ون وط�������الب الدرا�س�������ات العليا يف 

الكر�س�������ي بالإع�������داد للموؤمتر  واملعر�س امل�ساح�������ب له والذي 

عقد يف مدينة اأبه��������ا منطق������ة ع�س������������ري خ����������الل الفت�������رة م����ن 

17-19 / 3 / 2009 م  ورئا�س�������ة اللجن�������ة العلمية بهدف اإيجاد 

عالقات تعاون مع املوؤ�س�سات البحثية والعلمية املتميزة دوليًا 

لال�ستفادة م�������ن اإمكانياتها وخرباتها للم�ساهمة يف النهو�س 

ب�سناعة النحل يف اململكة. 

مؤتمرات
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 م�صاركة كر�صي املهند�ش عبد اهلل بق�صان يف املوؤمتر

  الدويل للنحالني بجمهورية م�صر العربية
لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  على  امل�سرف  �سارك 

النحل بجامعة امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل 

عقد  الذي  للنحالن  الدويل  املوؤمتر  يف  الغامدي  اخلازم 

-10 من  الفرتة  يف  العربية  م�سر  بجمهورية  طنطا  مبدينة 

1431/1/14ه� حيث قدم امل�سرف على الكر�سي و�سعادة الأ�ستاذ 

والأ�ستاذ  الكر�سي  م�ست�سار  خنب�س  �سعيد  حممد  الدكتور 

�سملت  بالكر�سي  تعريفية  حما�سرة  عمر  حممد  الدكتور 

الروؤية والر�سالة والأهداف والأن�سطة، وتطرق �سعادة امل�سرف 

على الكر�سي اإىل الفر�س التي يتيحها الكر�سي ل�ستقطاب 

طالب الدرا�سات العليا والأ�ساتذة املتميزين . 
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 كر�صي املهند�ش عبداهلل بق�صان لأبحاث النحل يف املوؤمتر

  الدويل الثاين  لال�صتخدامات الطبية للع�صل مباليزيا
   ����س���ارك امل�������س���رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي امل��ه��ن��د���س ع���ب���داهلل بق�سان 

لأب��ح��اث ال��ن��ح��ل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور  اأح��م��د اخل����ازم الغامدي 

الثاين حول  ال��دويل  املوؤمتر  القرين يف  والدكتور عبدالعزيز 

عقد  وال���ذي  مباليزيا  النحل  لع�سل  الطبية  ال�ستخدامات 

خالل الفرتة من 25-28 / حمرم / 1431ه�، و�سارك يف املوؤمتر 

اأكر من خم�سن دولة، وجمع املوؤمتر عديدًا من العلماء من 

بينهم علماء من التخ�س�سات الطبية وعلماء متخ�س�سن 

يف جمال علوم النحل .

وقد قدم يف املوؤمتر عديد من الأوراق العلمية عن ا�ستخدامات 

منتجات النحل املختلفة التي �سملت الع�سل والغذاء امللكي 

و�سم النحل وحبوب اللقاح و�سمع النحل و�سمغ النحل، وقد 

ركزت الأبحاث العلمية التي األقيت على ا�ستخدامات الع�سل 

ل��ع��الج اجل����روح واحل�����روق، ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���س ع���دد م��ن نتائج 

الدرا�سات عن ا�ستخدامات الع�سل لعالج اجلروح التي ت�سيب 

امل�سابن مبر�س ال�سكر والتقرحات وخا�سة تقرحات الفم . 

ت
را

م
ؤت

م

1819 1819



�سارك كر�سي املهند�س عبد اهلل بق�سان لأبحاث النحل يف مهرجان الع�سل الذي نظم مبنطقة ع�سري حمافظة رجال اأملع 

اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  اإلقاء  اإىل  بالإ�سافة  للنحالن  ال�ست�سارات  كثري من  ُقدم خالله  الفرتة 26-1430/2/30ه�،  خالل 

اخلازم الغامدي حما�سرة عن عجائب وغرائب النحل يف ح�سور عدد كبري من النحالن واملهتمن برتبية النحل و�سناعته 

يف منطقة ع�سري . 

مهرجانات

كر�صي املهند�ش عبد اهلل بق�صان لأبحاث النحل 

ي�صارك يف مهرجان الع�صل مبحافظة رجال اأملع
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املهرجان الوطني 

الثاين للع�صل 

بالباحة
 حمافظة بلجر�صي

بق�سان    عبداهلل  املهند�س  كر�سي  نظم 

�سعود   امللك  بجامعة  النحل  لأب��ح��اث 

النحالن  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 

الوطني  الع�سل  م��ه��رج��ان  ال��ت��ع��اون��ي��ة 

الثاين مبنطقة الباحة–  بلجر�سي يف 

الفرتة من 7/29/- 1430/8/7ه�  والذي 

والفعاليات  الأن�سطة  من  ع��ددًا  �سهد 

وال��ت��ي ك��ان م��ن اأب��رزه��ا تنظيم اللقاء 

واملهتمن  للنحالن  الأول  ال��وط��ن��ي 

ب�سناعة النحل يف اململكة، وقد افتتح 

حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ب��ن ���س��ع��ود ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل �سعود 

اأمري منطقة الباحة هذا املهرجان . 

وخ����الل ف���رتة الن��ع��ق��اد ن��ف��ذ الكر�سي 

العديد من الأن�سطة اأهمها: 

•محاضرة عامة عن تربية النحل 	

حما�سرة  ال���ك���ر����س���ي  م�������س���رف  األ����ق����ى 

للنحالن حول الطرق احلديثة لرتبية 

النحل وامل�ساكل التي تواجهها يف قرية 

حزنة مبحافظة بلجر�سي ، وقد و�سع 

بن اأيديهم اأف�سل الإر�سادات للتخل�س 

من هذه امل�ساكل التي تقف حجر عرة 

يف طريق تطور تربية النحل.

•دورة تدريبية 	

مت تنفيذ دورة تدريبية يف حمافظة املخواة 

مبنطقة الباحة حول تربية نحل الع�سل ، 

حيث ح�سر عدد كبري من ال�سباب الذين 

يرغبون يف تعلم هذه املهنة. 

•المشـاركة فـي نـدوة التنمية  	
المحلية بمنطقة الباحة

�سارك كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان 

لأبحاث النحل يف ندوة التنمية املحلية 

الأ�ستاذ  ق��دم  حيث  ال��ب��اح��ة،  مبنطقة 

الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي امل�سرف 

على الكر�سي حما�سرة عن دور كر�سي 

تدريب  يف  النحالن  وجمعية  بق�سان 

الأ�سر املحتاجة لزيادة دخلهم.
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تنفيذ دورة تدريبية لطالب 

الدرا�صات العليا بالكر�صي 

من  الكر�سي  لأع�ساء  تدريبية  دورة  النحل  لأب��ح��اث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  نفذ 

طلبة ال��درا���س��ات العليا خ��الل ال��ف��رتة م��ن 14 - 17 ج��م��ادى الأوىل 1431ه����، وق��د ت�سمنت 

الدورة »حتليل منتجات الع�سل بوا�سطة جهاز الكروماتوغراف����يا ال�سائل ذات الأداء الع���ايل 

»Spectrophotometer  وجهاز  )HPLC(

دورات

2223 2223



تنفيذ دورة تدريبية ملرّبي 

النحل مبنطقة ع�صري

نفذ كر�سي املهند�س عبد اهلل بق�سان لأبحاث النحل دورة تدريبية 

للنحالن مبنطقة ع�سري يف الفرتة من  26-1430/2/30ه� بالتعاون 

 »FAO « مع مكتب الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية

على مدى ثالثة اأيام، �سارك يف التنفيذ امل�سرف على الكر�سي وعدد 

من الباحثن بالكر�سي وطالب الدرا�سات العليا وقد ا�ستفاد من 

الدورة اأكر من ع�سرين نحاًل. األقي العديد من املحا�سرات يف 

جمال تربية النحل والأمرا�س التي ت�سيبه والآفات املهاجمة له 

واملبيدات واآثارها على النحل . 

ت
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م�صاركة الكر�صي يف تدريب الأ�صر املحتاجة

لكون تربية النحل من املهن الرائدة يف حت�سن وزي��ادة دخل 

الأ�سر الفقرية فقد مت و�سع اتفاقية تعاون بن كٍل من �سركة 

خالد  امل��ل��ك  وموؤ�س�سة  امل��ح��دودة  للخدمات  جميل  رزق  ب��اب 

اخلريية وجمعية النحالن التعاونية مل�سروع تاأهيل وتدريب 

اأبناء حمافظة قلوة مبنطقة الباحة على  خم�سن ف��ردًا من 

مهنة ت��رب��ي��ة ال��ن��ح��ل وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة مت التفاق 

عبداهلل  املهند�س  وك��ر���س��ي  التعاونية  النحالن  جمعية  ب��ن 

اأربع  بتنظيم  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  النحل  لأب��ح��اث  بق�سان 

دورات تدريبية لتفعيل م�سروع تدريب الأ�سر املحتاجة، حيث 

�سيتوىل تنفيذ العمل التدريبي اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب 

و�سي�ستمل  بالكر�سي  والفنين  والباحثن  العليا  ال��درا���س��ات 

برنامج التدريب على حما�سرات نظرية وتدريب عملي . 

ت
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التعاون مع وزارة 

الزراعة و�صندوق 

التنمية الزراعية

•إعـداد اإلسـتراتيجية الوطنيـة  	
فـي  النحـل  بصناعـة  للنهـوض 

المملكة

�سمن اللق�������اء الذي جم�������ع معايل وزير 

الزراعة مع امل�سرف على كر�سي املهند�س 

عب�������داهلل بق�س�������ان لأبح�������اث النحل وافق 

معايل وزير الزراعة عل�������ى قيام الكر�سي 

باإع�������داد اإ�سرتاتيجي�������ة تربي�������ة النحل يف 

اململكة، وه�������ذه املوافقة تعد مهمة كبرية 

وثق�������ة عالي�������ة يف الكر�سي، وم�������ن املتوقع 

الإ�سرتاتيجي�������ة  اإع�������داد  ي�ستغ�������رق  اأن 

عام�������ن و�سيعق�������د الكر�س�������ي ع�������دة ور�س 

واملهتمن ب�سناعة  عمل للمتخ�س�سن 

النحل اأثناء اإعداد الإ�سرتاتيجية.

•تدريـب موظفيـن وزارة الزراعة  	
المتخصصيـن فـي مجـال تربية 

النحل

مت�������ت موافقة معايل وزي�������ر الزراعة على 

قي�������ام كر�س�������ي املهند�س عب�������د اهلل بق�سان 

لأبح�������اث النحل بتدري�������ب موظفي وزارة 

الزراعة العاملن يف جمال تربية النحل 

وتاأهيله�������م م�������ن خ�������الل دورات تدريبي�������ة 

مكثفة توؤهلهم كمر�سدين يف هذا املجال، 

وقد وجه معاليه باإعداد مقرتح لذلك.

•التعـاون مـع صنـدوق التنميـة  	
الزراعية

على كر�سي  يف اإط�������ار حر�س القائم�������ن 

املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل 

يف فت�������ح جمالت للتعاون م�������ع ال�سركاء 

واجلهات ذات العالق�������ة، زار امل�سرُف على 

الكر�س�������ي، الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخلازم 

الغامدي، �سن�������دوَق التنمي�������ة الزراعية، 

والتقى امل�سوؤولن، وعل�������ى راأ�سهم رئي�س 

جمل��������س اإدارة �سندوق التنمية الزراعية 

املهند�س/ عبداهلل بن �سليمان الربيعان، 

وكذل�������ك مدير عام ال�سن�������دوق املهند�س 

عبداهلل بن عبدالرحمن العوين، اإ�سافة 

اإىل اجتماعه م�������ع مدير عام اجلمعيات 

التعاونية املهند�س �سعد ال�سايقي. 

للم�سوؤولن  اخل����ازم  ب��روف��ي�����س��ور  م  وق����دَّ

ب�������������س������ن������دوق ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة ال������زراع������ي������ة 

فه،وحتدث  هدا اأ و لكر�سي،  با تعريفًا 

معهم عن جمالت اأن�سطته، واخلدمات 

خالل  من  مها  ُيقدِّ التي  وال�ست�سارات 

اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س، وط�����الب 

الدرا�سات العليا.

 واأ�سفرت نتائج الجتماعات عن تقدير 

امل�سوؤولن يف ال�سن�������دوق لهذه املبادرات، 

مبدي�������ن رغبته�������م يف اأن يك�������ون الكر�سي 

مرجعًا لهم يف جمال النحل و�سناعته، 

خا�س�������ة اأن ال�سن�������دوق ي�������ويل اهتمام�������ًا 

خا�سًا له�������ذه املهنة، حيث اأت�������اح قرو�سًا 

ز على مهنة تربية  الن، وركَّ خا�سًة بالنحَّ

النح�������ل، لتك�������ون �سمن برام�������ج التنمية 

امل�ستدامة التي ي�سعى لها ال�سندوق .

ت
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من اإ�صــــدارات الكر�صـــي

�سدر للكر�سي العديد من الإ�سدارات املهمة يف جمال تربية النحل ومنها:

الكتب التدريبية: 
•مقدمة يف تربية النحل                                              	
•اإدارة املناحل فنياً                                              	

•الدليل العلمي للنحال يف اإنتاج الغذاء امللكي               	

النشرات اإلرشادية: 
•فح�س طوائف النحل                                              	
•تغذية طوائف النحل                                              	

•تربية امللكات                                                         	
•ديدان ال�سمع التي ت�سيب طوائف النحل                      	

مقاومته (                      • التطريد ) اأ�سبابة – عالماته – 	

•الأمرا�س البكتريية التي ت�سيب الأطوار الغري كاملة يف طوائف نحل الع�سل         	
•ت�سكن النحل املرزوم                                                  	

•طفيل الفاروا التي ت�سيب طوائف النحل                       	
•حماية نحل الع�سل من املبيدات      	
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ملاذا كر�صي لأبحاث النحل؟ 
هيئة التحرير 

لالإجاب�������ة عن هذا ال�سوؤال ن�ستعر��������س النقاط التي تتمحور 

حولها الأهمية الوطنية لكر�سي اأبحاث النحل وهي:

1- الثروة النحلية:
   �سهدت تربي�������ة النحل يف اململكة تطورًا كبريًا خالل الفرتة 

القريب�������ة املا�سية حيث ت�سري البيان�������ات اإىل اأن اإجمايل عدد 

طوائ�������ف النح�������ل يف اململك�������ة بلغ اأك�������ر من ملي�������ون طائفة. 

ويتوقع اأن يت�ساعف هذا العدد خالل الفرتة القادمة، وهذه 

نتيج�������ة حتمية للجهود التي تبذلها حكومة خادم احلرمن 

ال�سريف�������ن يف تنمي�������ة القطاع�������ات القت�سادي�������ة احليوي�������ة، 

الن. اإن  بالإ�سافة اإىل الدعم والت�سهيالت التي تقدمها للنحَّ

م،  هذه الروة الوطنية الهائلة بحاجة اإىل عمل بحثي منظَّ

ودرا�سات متعمقة حلمايتها، واحلف�������اظ عليها، وال�ستفادة 

منها ب�سكل اأمثل لرفع املردود القت�سادي.

2- الساللة المحلية:
 Apis mellifera jemenitica( ( ساللة النحل املحلية�

تعت�������رب من ال�ساللت املقاومة لالأمرا��������س، وهي متاأقلمة مع 

الظ�������روف البيئية املتباينة يف اململكة. ومتتاز ببناء الأقرا�س 

ال�سمعي�������ة النا�سع�������ة البيا�س، مما يزيد من ج�������ودة الع�سل، 

وخا�سة عندما ُيباع يف هيئة اأقرا�س ع�سلية. اإن طوائف هذه 

ال�سالل�������ة تنت�سر يف عدد من املناطق املعزولة، اإل اأنها مهددة 

بالنقرا��������س ب�سبب عوام�������ل اخللط الوراثي م�������ع ال�ساللت 

امل�ست�������وردة، الت�������ي تدخ�������ل اإىل اململكة �سنويًا، حي�������ث ت�ستورد 

اململك�������ة �سنوي�������ًا اأك�������ر من 100 األ�������ف طرد، لهذا ف�������اإن املهمة 

املنتظ�������رة من كر�س�������ي البحث ه�������ي تنقية ال�سالل�������ة املحلية، 

وتربيتها، وحت�سينها، واإكثارها، ون�سر ملكاتها املح�سنة.

3- المراعي النحلية:

ينت�سر يف عموم اململكة اأنواع من املراعي الطبيعية والطبية 

) اأ�سج�������ار، �سجريات، اأع�س�������اب(، وياأت�������ي يف مقدمتها اأ�سجار 

ال�س�������در )Ziziphus spina christi(، الت�������ي تعود اإليها 

�سهرة الع�س�������ل. وهذه املراعي مل حتَظ  بن�سيبها من البحث 

والدرا�س�������ة، حي�������ث اإن الأبحاث التي اأجري�������ت عليها حمدودة 

ج�������دًا، لذلك فاإنها بحاجة اإىل اأبحاث متعمقة حلل امل�ساكل 

التي تواجهها، وكذلك جهود كبرية حلمايتها وتنميتها.
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4-   إنتاج العسل:
   بالرغ�������م من اإنتاج ال�سعودية العايل من الع�سل، الذي ُيقدر 

بحوايل 8000 ط�������ن، اإل اأن ال�سعودية  ت�ست�������ورد كميات كبرية 

منه ت�س�������ل اإىل اأكر من9000 األف ط�������ن ل�سد الطلب املحلي، 

لذلك فاإن املهمة املنتظرة م�������ن كر�سي البحث تنفيذ برنامج 

حم�������دد لتطوير اأ�ساليب الإنتاج، وا�ستخ�������دام تقنيات حديثة 

ت�سهم يف رفع الإنتاجية.   

5-   طبيعة اإلنتاج:
ل ي�������زال اله�������دف الأ�سا�سي م�������ن تربية النح�������ل يف اململكة هو 

احل�سول على الع�سل، واإهمال املنتجات الأخرى، وهي: الغذاء 

امللك�������ي، حبوب اللق�������اح، ال�سمع، �سمغ النح�������ل، و�سم النحل، 

لهذا فاإن نحل الع�س�������ل يف اململكة مل ي�ستغْل بعد ال�ستغالل 

الأمثل، ويعود ذلك اإىل عدد من العوامل من اأهمها:

•الظروف البيئية ال�سائدة من بع�س املناطق. 	
الن. •امل�ستوى املهني للنحَّ 	

•عدم الإدراك باأهمية هذه املنتجات. 	
وهنا ت�������ربز اأهمي�������ة كر�سي البح�������ث يف درا�سة ه�������ذه العوامل، 

الن، ورفع م�ستواهم املهني  والعم�������ل على تنمية مدارك النحَّ

من خالل اإعداد الربامج التدريبية والإر�سادية املتنوعة.

6-  معوقات تربية النحل:
يعرت�س تربيَة النحل يف اململكة عدٌد من املعوقات من اأهمها:

اجلفاف ب�سبب قلة هطول الأمطار اأو انعدامها. . أ

ارتفاع درجة احلرارة �سيفًا يف بع�س املناطق وانخفا�سها   . ب

�ستاًء يف مناطق اأخرى.

انت�سار الآفات والأمرا�س: وتعدُّ هذه امل�سكلة من اأهم امل�ساكل  . ج

الون، ويعود ذلك لالأ�سباب الآتية: التي يعاين منها النحَّ

•ت�������دين م�ست�������وى املعرفة بالآف�������ات والأمرا��������س التي  	
ت�سيب طوائف النحل وطرق مكافحتها.

•ا�سترياد النحل من اخلارج يوؤدي اإىل دخول اآفات جديدة. 	

•ا�ستخدام املواد الكيميائية لعالج الآفات والأمرا�س  	
بطريقة غري �سليمة.

•اخلاليا البديلة التي ل تتيح اكت�ساف الإ�سابة يف وقت  	
مبكر بالإ�سافة اإىل �سعوبة اإجراء املكافحة فيها.

•ال�ستخ�������دام غري العق�������الين للمبيدات، وع�������دم اإدراك  	
املزارعن باأهمية نحل الع�سل يف زيادة الإنتاج الزراعي. 

ويوؤدي ذلك اإىل هالك اأعداد كبرية من طوائف النحل، 

بالإ�ساف�������ة اإىل عدم ال�ستفادة من هذه الروة الهائلة 

يف تلقيح الأزهار، وزيادة الإنتاج الزراعي.

لقد مت اإجراء عدد من الأبحاث للحد من تاأثري هذه املعوقات، 

وهي عبارة عن حماولت فردية حمدودة ل تلبي الطموحات، 

اإل اأن اإيجاد احللول له�������ذه امل�ساكل بحاجة اإىل اإعداد برامج 

بحثية يف اإطار خطة حمددة يف هذا املجال.

7-  البنية األساسية:
الة يف اململكة يتطلب  اإن تطور تربية النحل والنهو�س بالنحَّ

وجود قاعدة �سلبة ترتكز عليها جميع الأن�سطة والفعاليات 

وامل�ساري�������ع التطويري�������ة، لذلك ف�������اإن وجود البني�������ة الأ�سا�سية 

�سي�سمن �سالمة التخطي�������ط، وا�ستمرارية التنفيذ، و�سمان 

املتابعة والتقومي.
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نان النحل الطَّ
د. يحيى زكي العتال   -  كر�سي املهند�س عبداهلل  بق�سان لأبحاث النحل - جامعة امللك �سعود

نان من احل�سرات �سبه  يعترب النحل الطَّ

الجتماعي�������ة املنت�س�������رة يف العدي�������د من 

املناط�������ق اجلغرافية وخا�سة يف املناطق 

الب�������اردة والرطبة. وتقوم ه�������ذه احل�سرة 

بن�ساط وا�سح يف جمال تلقيح النباتات 

الزهرية الربية واملرباة )�سكل1(. 

وق�������د ازدادت اأهمي�������ة ه�������ذه احل�سرة بعد 

النجاح يف تربيتها داخ�������ل املعامل على 

م�������دار الع�������ام يف اأواخ�������ر الثمانينات من 

القرن املا�سي يف بلجيكا وهولندا. ويتم 

حاليًا اإنتاج مئات اآلف من اخلاليا لدى 

�س�������ركات النحل الطن�������ان، ل�ستخدامها 

يف تلقي�������ح املحا�سي�������ل حت�������ت البي�������وت 

وخا�س�������ة  والبال�ستيكي�������ة،  الزجاجي�������ة 

نبات�������ات البندورة، والفراول�������ة، والفلفل، 

والباذجنان، وحما�سيل اأخرى عديدة.

  ويف العامل العربي بداأ ا�ستخدام خاليا 

النحل الطنان منذ بداية الت�سعينات يف 

العديد من الدول، حيث مت ا�ستخدامه 

يف ال�سعودي�������ة مبكرًا ل�������دى العديد من 

امل�ساري�������ع الزراعية، كمزرع�������ة اخلالدية 

يف الريا��������س. وُي�ستخدم اأي�سًا يف املغرب 

ولبن�������ان،  والأردن،  و�سوري�������ا،  العرب�������ي، 

وغريه�������ا م�������ن ال�������دول العربي�������ة، اإل اأن 

اإنت�������اج النحل الطن�������ان جتاريًا يف الدول 

العربية كان مقت�سرًا على م�سروع اإنتاج 

لف�������رتة حم�������دودة يف الأردن  يف اأواخ�������ر 

امل�س�������روع  اإىل  بالإ�ساف�������ة  الت�سعين�������ات، 

ال�سوري يف تاأ�سي�س مركز لإنتاج النحل 

الطنان يف طرطو�س يف عام 2007، الذي 

ل يزال يف بدايات�������ه. ويرجع تاأخر اإنتاج 

النحل الطنان جتاريًا يف الدول العربية 

اإىل قل�������ة الطل�������ب مقارنًة ب�������دول العامل 

الأخ�������رى، واإىل �سعوب�������ة احل�سول على 

بع�س املواد الأولي�������ة ال�سرورية لعملية 

الإنتاج، بالإ�سافة اإىل اقت�سار اخلربات 

على ع�������دٍد قليٍل م�������ن الباحثن يف هذا 

املجال يف العديد من البلدان العربية.

يختلف النحل الطنان عن نحل الع�سل 

ن خاليا �سغرية ل تتعدى اأعداد  باأنه يكوِّ

الطائف�������ة فيه ع�������دة مئ�������ات مقارنًة مع 

خالي�������ا كبرية يبنيها نحل الع�سل، اإل اأن 

النحل الطنان ي�ستطيع العمل وب�سكل 

ممتاز داخل البيوت الزجاجية، والبيوت 

البال�ستيكي�������ة، مم�������ا اأعط�������اه الأف�سلية 

املطلقة يف ال�ستخ�������دام يف هذه احلالة 

على نح�������ل الع�سل، الذي تتدنى كفاءته 

ب�سكل ملحوظ داخل البيوت الزجاجية 

والبال�ستيكية. لي�س هذا فح�سب بل اإن 

النح�������ل الطنان ي�ستطي�������ع العمل حتت 

درج�������ات منخف�سة ت�س�������ل حلوايل �سبع 

درج�������ات مئوي�������ة، بينم�������ا ل يعمل نحل 

الع�س�������ل يف هذه احلالة. كم�������ا اأن النحل 

الطنان ميتلك اأجزاء فم طويلة مقارنة 

بنح�������ل الع�س�������ل، مم�������ا يجعل�������ه منا�سبًا 
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لتلقيح بع�س النباتات التي ل ي�ستطيع نحل الع�سل تلقيحها بكفاءة ب�سبب ق�سر اأجزاء فمه ن�سبيًا. 

ويعت�������رب حم�س�������ول البندورة املزروعة حتت البي�������وت البال�ستيكية من اأه�������م املحا�سيل التي ُيف�سل ا�ستخ�������دام النحل الطنان يف 

تلقيحه�������ا، حيث وج�������د اأن ا�ستخدام النحل الطنان يزيد من عقد الثمار لي�سل اإىل  اأكر م�������ن 98%، كما اأنه يزيد من الإنتاجية 

بح�������وايل 40% بالإ�ساف�������ة اإىل حت�س�������ن النوعية من حيث ع�������دد البذور، والكثافة النوعي�������ة للثمار، بالإ�ساف�������ة اإىل زيادة قابليتها 

للتخزين )�سكل 2و3(.

�سكل )2(: عنقود زهري مل ت�ستخدم اأي طريقة لتلقيحه                   �سكل )3(: عنقود زهري ملقح بوا�سطة النحل الطنان

كما يزيد ا�ستخدام النحل الطنان يف تلقيح نباتات الفراولة من عقد الثمار بن�سبة 25%،  ويزيد من الإنتاجية بن�سبة ترتاوح بن 

18-100%. كما يقلل من ن�سبة الثمار امل�سوهة نتيجة �سوء التلقيح  من 9-41 % مما يزيد من العائد ب�سكل ملحوظ )�سكل 4و5(، 

كم�������ا يزيد ا�ستخدام النحل الطنان من اإنتاجية ونوعية ثمار الفلفل والباذجنان، كما ي�ستخدم النحل الطنان يف تلقيح نباتات 

الأفوكادو بكفاءة اأعلى من ا�ستخدام نحل الع�سل. يف العدد القادم �سيتم التحدث عن طرق اإنتاج النحل الطنان.
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تغذية طوائف نحل الع�صل ببدائل حبوب اللقاح
حممد حم�سن ال�سرحي - وحدة اأبحاث النحل –  ق�سم وقاية النبات –  جامعة امللك �سعود

ما هي أهمية حبوب اللقاح؟ 

حبوب اللقاح هي عبارة عن اخلاليا 

الذكرية يف الزهرة وتوجد داخل املتك 

هذه  منه  تنطلق  انفتاحه  عند  الذي 

على  النحل  يجمعها  حيث  احلبوب، 

مدى  من  اللقاح  حبوب  كتل  �سكل 

ويخزنها  الزهرية  النباتات  من  وا�سع 

رئي�سيًا  دورًا  توؤدي  اإذ  اخللية،  يف 

لأنها  الطائفة،  اإنتاجية  معدل  يف 

لالأحما�س  الأ�سا�سي  امل�سدر  ت�سكل 

واملعادن،  والفيتامينات،  الأمينية، 

يف  النحل  حلياة  الالزمة  والدهون 

اأطواره املختلفة، وتطور ون�ساط الغدد 

امللكي،  الغذاء  غدد  مثل  الرئي�سية 

حبوب  وتختلف  وال�سم.  وال�سمع، 

اإنتاجية  على  تاأثرياتها  يف  اللقاح 

فالنحل  م�سادرها،  ح�سب  الطوائف 

عالية  لقاح  حبوب  على  يتغذى  الذي 

يف حمتواها من الربوتن يقوم بتغذية 

عدد اأكرب من الريقات عن النحل الذي 

منخف�سة  اللقاح  حبوب  على  يتغذى 

الربوتن.

أهمية التغذية البروتينية 
اأو قلة حبوب اللقاح يوؤديان  غياب 

النمو،  معدل  من  كل  انخفا�س  اإىل 

كامل  غري  تطوٍر  واإىل  النحل،  وعمر 

يوؤدي  كله  وهذا  امللكي،  الغذاء  لغدد 

كاٍف  اإنتاج غذاء ملكي غري  اإىل  بدوره 

لدعم النمو الطبيعي، وتطور الريقات، 

ومن  امللكات،  بوا�سطة  البي�س  واإنتاج 

احل�سنة  تربية  يف  نق�س  يحدث  ثم 

قد  احلالت  بع�س  ويف  الع�سل،  واإنتاج 

اأن  املحتمل  ومن  املجاعة؛  اإىل  يوؤدي 

ال�سبب  هي  اللقاح  حبوب  قلة  تكون 

الوحيد الأكر اأهمية يف موت طوائف 

نحل الع�سل، اإذ تعد ندرة م�سادر حبوب 

تواجه  التي  امل�ساكل  اأهم  من  اللقاح 

تربية النحل يف بع�س املناطق. وميكن 

املحافظة على قوة ون�ساط طوائف نحل 

وحت�سن  املجاعة  من  ومنعها  الع�سل 

اأدائها ب�سكل اأف�سل من خالل اإمدادها 

ببدائل  الداعمة  الربوتينية  بالأغذية 

اأو مكمالت حبوب اللقاح والرحيق.

أواًل: التغذية بحبوب اللقاح
عند  النحل  طوائف  تغذية  ميكن 

اللقاح يف  اأو قلة م�سادر حبوب  نق�س 

الطبيعية،  اللقاح  بكتل حبوب  احلقل 

يف  امل�سائد  خالل  من  جتمع  التي 

باأقرا�س  التغذية  اأو  الن�ساط،  اأوقات 

خاليا  من  ماأخوذة  اللقاح،  حبوب 

فقرية  خاليا  يف  وو�سعها  اأخرى 

اللقاح  بحبوب  التغذية  اأو  بالغذاء، 

اللقاح  حبوب  ا�ستخدام  اأو  التجارية، 

النخيل  اأ�سجار  من  باليد  املجموعة 

التغذية  اإن  حيث  جتفيفها.  بعد 

تقل  التي  املناطق  يف  اللقاح  بحبوب 

اللقاح تعمل على  فيها م�سادر حبوب 

اإمداد الطوائف اأثناء الفرتات احلرجة 

اأنه يوجد  اإل  من ال�سنة باحتياجاتها، 

بحبوب  التغذية  ا�ستخدام  يف  ق�سور 

الن يف جمع  اللقاح ب�سبب ف�سل النحَّ

اأما  املا�سية،  ال�سنة  من  اللقاح  حبوب 

ُين�سح  فال  التجارية  اللقاح  حبوب 

جمهولة  تكون  عندما  با�ستخدامها 

الهوية، حيث قد تكون ملوثة باأمرا�س 

للمكونات  وفقدها  املختلفة،  النحل 

لتخزينها  الفيتامينات  مثل  املهمة 

اإىل  اإ�سافة  حتت ظروف غري منا�سبة، 

التغذية  تعد  لهذا  العالية.  اأ�سعارها 

اأنواع  اأن�سب  اللقاح  حبوب  ببدائل 

ومن  املتاحة.  الربوتينية  التغذية 

طبيعي  بديل  يوجد  ل  اأنه  املعروف 

ن�ستطيع اأن نقول اإنه يكافئ يف القيمة 

ولكن  اللقاح،  حبوب  قيمة  الغذائية 
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كبري  ب�سكل  �س  تعوِّ التي  الأنواع  توجد 

اللقاح  حبوب  كميات  نق�س  اأو  غياب 

املخزنة يف الطائفة.

ثانيًا: التغذية ببدائل حبوب اللقاح
ُتعرف بدائل حبوب اللقاح باأنها اأي 

حتل  اأن  ميكنها  بروتينية  غذائية  مادة 

ول  للنحل،  كغذاء  اللقاح  حمل حبوب 

حتتوي على اأية ن�سبة من حبوب لقاح. 

حبوب  بدائل  ا�ستخدام  فكرة  بداأت 

النحل  جمع  مالحظة  خالل  اللقاح 

ندرة  اأوقات  الغذائية يف  املواد  مل�ساحيق 

اأقرتح  امل�ساهدات  هذه  اللقاح،  حبوب 

اأنه من املمكن اأن تغذي طوائف النحل 

حمل  لتحل  منا�سبة  �سناعية  مبواد 

اأوقات  يف  النحل  يجمعه  الذي  الغذاء 

ندرة حبوب اللقاح، فكانت هذه البداية 

يف ا�ستخدام البدائل، حيث اإن مثل هذه 

من  املناطق  بع�س  �سرورية يف  البدائل 

العامل التي تكون م�سادر حبوب اللقاح 

بها غري كافية.

كبدائـل  المسـتخدمة  المـواد  أهـم 

لحبوب اللقاح:
اإمكانية  اإىل  عديدة  درا�سات  ت�سري 

نحل  لطوائف  بروتيني  غذاء  توفري 

م�سادر  با�ستخدام  وذلك  الع�سل، 

النباتات  بذور  مطحون  من  خمتلفة 

حيث  بالربوتن،  والغنية  املختلفة 

كخلطات  وُتقدم  املواد  هذه  ُت�سنع 

اأهم  من  اخلمرية  مادة  وتعد  غذائية. 

املواد التي اأثبتت كفاءتها كبديل حلبوب 

من حيث  نتائج جيدة  واأعطت  اللقاح، 

الع�سل،  واإنتاج  احل�سنة،  تربية  زيادة 

نحل  طوائف  قوة  على  واملحافظة 

اأنواع من اخللطات مع  الع�سل، وهناك 

 1( اخللطات:  هذه  واإحدى  املادة،  هذه 

1 كجم جلوتن   + دواجن  كجم خمرية 

+ 1 كجم ع�سل( بحيث يت�ساوى تاأثريها 

من  الطبيعية  اللقاح  حبوب  تاأثري  مع 

احل�سنة،  واإنتاج  ال�ست�ساغة،  حيث 

والع�سل، وزيادة عمر ال�سغالت.  

طريقة تحضير وتطبيق بدائل حبوب اللقاح

فطائر  �سكل  على  البدائل  حُت�سر 

�سكر   %50  + بديل   %  50 من  مكونة 

مبعدل2  بالع�سل  وُتعجن  مطحون، 

للح�سول  )بالوزن(  ع�سل   1 بديل: 

اإن  حيث  متما�سكة.  لينة  عجينة  على 

ا�ستخدام  من  اأف�سل  الع�سل  ا�ستخدام 

جفاف  لتقليل  ال�سكري  املحلول 

الفطائر. بعد ذلك تتم تغطية الفطائر 

الفطائر  ملنع  �سفافة  بقطع بال�ستيكية 

ب�سكل  يو�سع  ثم  ومن  اجلفاف،  من 

مقلوب على قمة الأقرا�س بالقرب من 

النحل  و�سول  لت�سهيل  احل�سنة  ع�س 

للغذاء.

معاييـر المـواد المسـتخدمة كبدائل 

لحبوب اللقاح:
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  اأن  1 .

حبوب  مثل  الب�سيطة  الربوتينات 

اإنزميات  ت�ستطيع  التي  اللقاح، 

تك�سريها  اله�سمي  اجلهاز 

وال�ستفادة منها.

على  حمتويًا  البديل  يكون  اأن  2 .

لتاأمن  الأ�سا�سية  املكونات  جميع 

والأحما�س  واملعادن  الفيتامينات 

الأحما�س  وخا�سة  الأمينية، 

تربتوفان،  الآتية:  الأمينية 

تعترب  التي  لي�سن،  الأرجنن، 

للربوتن،  النحل  جذب  يف  مهمة 

البلعومية،  الفكية  الغدد  وتطور 

والتمثيل الغذائي.  

من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  األ  3 .

املواد الكربوهيدراتية املعقدة، مثل 

والالكتوز،  والدك�سرتوز،  الن�سا، 

واجلالكتوز.

اأن تكون ن�سبة الدهون يف املكونات  4 .

 ،)%8-6( اللقاح  حلبوب  م�سابهة 

يف  الدهون  ن�سبة  ارتفاع  اإن  حيث 

املكونات يكون غري منا�سب للنظام 

الغذائي للنحل.

األ حتتوي على ن�سبة عالية من املواد  5 .

غري  النحل  اإن  حيث  ال�سليولوزية، 

موؤهل له�سم وتك�سري ال�سليولوز،
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ويجب اأن نالحظ اأنه من خالل بع�س امل�ساهدات ميكن احلكم على جودة اأو منا�سبة بديل حبوب اللقاح امل�ستخدم يف  6 .

الطوائف كالآتي:

معدل اإقبال ال�سغالت على ا�ستهالك كمية البديل الربوتيني املقدم ب�سكل وا�سح ويف فرتة زمنية معقولة. 1 .

كلما كانت مكونات بديل حبوب اللقاح منا�سبة للنظام الغذائي للنحل، كان حمتوى امل�ستقيم يف ال�سغالة يف حجمه  2 .

الطبيعي، وكلما زاد اأعطى دلياًل على عدم منا�سبة الغذاء املقدم.

ازدياد م�ساحة احل�سنة ومعدل و�سع البي�س بوا�سطة امللكات للطوائف التي يتم تغذيتها عن التي مل ُتغَذ. 3 .

معدل منو الطوائف يف تلك الفرتة من التغذية يكون اأ�سرع من الطوائف غري املغذاة، وبالتايل يكون حم�سولها من  4 .

الع�سل اأكرب.

المراجع
ال�سرحي، حممد .2008. تاأثري اأنواع التغذية ومواعيدها املو�سمية على اأن�سطة طوائف نحل الع�سل )هجن كرنيويل(. ر�سالة 

ماج�ستري، ق�سم وقاية النبات، كلية علوم الأغذية والزراعة، جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية.
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والجتماعية  القت�سادية  العلوم  يف  الفخرية   الدكتوراه  �سهادة  عدن  جامعة  منحت 

للمهند�س/ عبداهلل بن اأحمد بق�سان، وقد جاء منح �سهادة الدكتوراه الفخرية للمهند�س 

والتعليمية  الأكادميية  امل�ساريع  دعم  يف  القيمة  مل�ساهمته  وتكرميًا  اعرتافًا  بق�سان 

والثقافية ودعمه يف اإقامة م�ساريع البنية التحتية للجامعات ودورة الفعال يف تعزيز 

اأوا�سر العالقة بن جامعة عدن واجلامعات ال�سعودية واهتمامه الكبري بالعمل التنموي 

التي منحتها اجلامعة يف  الدكتوراه  �سهادة  بق�سان  املهند�س  ت�سّلم  وقد  وال�ستثماري، 

حفل اأقيم يف مقر جامعة عدن بح�سور  اأ.د. عبدالعزيز �سالح بن حبتور  رئي�س جامعة 

عدن ومدير جامعة امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن العثمان وكذلك 

ال�سيخ عبداهلل �سامل باحمدان وعدد من عمداء كليات جامعة امللك �سعود وجامعة عدن 

، بالإ�سافة اإىل ح�سور وزير التعليم العايل  والبحث العلمي يف اليمن.

جامعة عدن متنح الدكتوراه الفخرية

للمهند�ش عبداهلل بن اأحمد بق�صان 
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كيف تتم روؤية الألوان بوا�صطة النحل؟
اأ.د. حممد �سعيد خنب�س م�ست�سار كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود

غالبًا ما يوجد الطيف املرئي لالإن�سان كدائرٍة فيها الألوان 

بع�سًا،  بع�سها  بجوار  مرتبة  واحل�س،  الإدراك  يف  املتماثلة 

ال�سكل وحتركنا  ه���ذا  الأح��م��ر يف  ب��ال��ل��ون  ب��داأن��ا  اإذا  ل��ذل��ك 

يف اجت���اٍه ه��و عك�س ع��ق��ارب ال�����س��اع��ة، ف���اإن الأل����وان ت��زي��د يف 

ا���س��ف��راره��ا، ومت��ر م��ن خ��الل ال��ربت��ق��ايل اإىل ال��ل��ون الأ�سفر 

النقي. اأما عند احلركة لالإمام، فاإن الألوان تزداد اخ�سرارًا، 

حيث يختفي متامًا اللون الأ�سفر للي�سار، ون�سل اإىل اللون 

الأخ�سر الداكن النقي.

 عند ال�ستمرار حول الدائرة، يبداأ اللون الأزرق يف الظهور، 

الدائرة  وتقفل  البنف�سجي.  ال��ل��ون  اإىل  الأخ���ري  يتحول  ث��م 

لونًا  م��ك��ون��ِن  والأح���م���ر  البنف�سجي  ال��ل��ون��ن  م��ن  بخليط 

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه الأرج�������واين، وه���و ل���ون ل ي��وج��د ���س��م��ن األوان 

ال��ط��ي��ف. وت�����س��ك��ل م��ق��اط��ع ال���دائ���رة ال��ت��ي ت��ع��اك�����س الواحدة 

الأحمر،  املتممة لبع�سها مثل  الأل��وان  اأزواج  الأخ��رى  منها 

والأخ�سر، والأزرق، والأ�سفر؛ وميكن اأن يظهر الطيف املرئي 

للنحلة اأي�سًا كدائرة لونية، ويف هذه احلالة متتد لالأ�سفل 

اإىل 300 نانومرت باأطوال موجات اأكرب عند النهاية احلمراء 

لفقدان الطيف. وتقفل الدائرة اللونية للنحل بخليط من 

املعروف  اللون  مكونِن  البنف�سجي،  وف��وق  الأ�سفر،  ال�سوء 

بالأرجواين – النحلي.

وبالرغم من عدم قدرتنا على روؤي��ة ال�سوء حتت    

من  خماليط  ننتج  اأن  ميكننا  ف��اإن��ه  باأنف�سنا،  البنف�سجي 
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ذي  ���س��وء  م��ع  البنف�سجي  ف��وق  ال�سوء 

وبا�ستخدام جتارب  اآخ���ر،  م��وج��ي  ط��ول 

كانت  اإذا  م���ا  ال���ت���دري���ب مي��ك��ن حت���دي���د 

املخاليط،  ه��ذه  متييز  ميكنها  النحلة 

وب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن م��الح��ظ��ة اأن 

النحلة ترى اللون الأرجواين - النحلي 

بو�سوح. 

م���رة اأخ����رى مي��ك��ن ال��ق��ول اإن���ه ل ُيعرف 

ال��ل��ون للنحلة.  ل��الآن كيفية ظهور ه��ذا 

تعك�س الأزه����ار ���س��وء ل��ون واح���د فقط، 

فوق  ال�سوء  بع�س  يعك�س  منها  وك��ث��ري 

الأزهار  ه��ذه  تبدو  و���س��وف  البنف�سجي. 

يف  عنها  النحلة  يف  خمتلفة  مب��ظ��اه��ر 

اأزهار كثري  الإن�سان. بالن�سبة لنا تظهر 

اأن����واع ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��اب��ع��ة للف�سيلة  م��ن 

النجمية باللون الأ�سفر، وهذه الأزهار 

تعك�س اللون فوق البنف�سجي يف بع�س 

امل�����س��اح��ات م��ث��ل ال��ل��ون الأ���س��ف��ر، وهذه 

امل�ساحات �سوف تبن اللون الأرجواين-

احللقات  وت���ظ���ه���ر  ل��ل��ن��ح��ل��ة،  ال��ن��ح��ل��ي 

ال�سغرية  ل���ل���زه���ريات  امل����رك����ز  امل���ت���ح���دة 

املكونة للزهرة يف بع�س اأنواع الف�سيلة 

لنا  بالن�سبة  الأ�سفر  باللون  النجمية 

)�سكل1( اأوب(، ولكن الزهريات ال�سغرية 

اخل���ارج���ي���ة ت��ع��ك�����س ب���ق���وة ال�����س��وء فوق 

�سوف  النحلة  ف��اإن  ولذلك  البنف�سجي. 

ت���رى ح��ل��ق��ة خ��ارج��ي��ة ل��ل��ون الأرج�����واين 

اللون  م��ن  م��رك��زي��ًا  وق��ر���س��ًا  النحلي،   –
الأ�سفر.

النوع  النباتات من  اأزه��ار  وتظهر بتالت 

))Rudbeckia sp )التابع للف�سيلة 

نف�سها(، مق�سمة بالن�سبة للنحلة، حيث 

للون  عاك�سة  اخلارجية  الأن�ساف  تبدو 

فوق البنف�سجي لر�سم النعكا�سات فوق 

وميكن  الأزه�������ار.  ه���ذه  يف  البنف�سجية 

للنحل اأن مييز بن الأزه��ار الأرجوانية 

الكميات  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دًا  ال��ن��ح��ل��ي��ة،   –
املنعك�سة.  البنف�سجية  ف���وق  الن�سبية 

 Brassica( اللفت  اأزه��ار  اأن  ويالحظ 

 Brassica( وخردل احلقل ،)napus

ال�سيح  وخ���������ردل   ،)campestris
 )Erysimum cheiranthoides(

ت�����س��ب��ه ب��ع�����س��ه��ا ب��ع�����س��ًا يف ال�����س��ك��ل، ويف 

لالإن�سان  بالن�س������بة  الأ�سف�����ر  ال��ل��ون 

)�سكل 2( اوب(. 

        وي��ع��ك�����س ال��ل��ف��ت وخ����ردل احلقل 

ات�������س���اق���ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال�������س���وء فوق 

البنف�سجي، ويظهر للنحل تدريجيتان 

الأرجواين-النحلي  اللون  من  مميزتان 

بو�سوح، كما ات�سح من نتائج التجارب 

ال��ت��دري��ب��ي��ة. اأم���ا خ���ردل ال�سيح ف��اإن��ه ل 

يعك�س �سوءًا فوق بنف�سجي، بل يظهر 

كلون اأ�سفر – نحلي، لذلك فاإن ثالثة 

اأن���واع من الأزه���ار املت�سابهة ج��دًا، التي 

تنمو يف املنطقة نف�سها، ميكن اأن مييزها 

اللون.  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى  ب���و����س���وح  ال��ن��ح��ل 

وميكن اأن تبدو الأزهار الزرقاء خمتلفة 

بعن  ال�سبيهة  احلوا�سي  فزهرة  اأي�سًا، 

 ،)Birds eye speedwell( الطائر 

وزه��رة اأذان الفاأر، والأخ��رية زهرة لونها 

)�سكل1- ب()�سكل1- اأ(
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لالإخال�س  رم������زًا  ت��ع��ت��رب  ف�����احت،  اأزرق 

وال����وف����اء يف ع���دي���د م���ن ال������دول، حيث 

اللون متامًا يف  الفاأر  اأذن  زه��رة  تعك�س 

وبالتايل  الطيف،  الزرقاء من  املنطقة 

يظهر اللون الأزرق، بينما تعك�س زهرة 

اللون  ال�سبيهة بعن الطائر  احلوا�سي 

فوق البنف�سجي، وبالتايل يظهر اللون 

ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي ل��ل��ن��ح��ل��ة. ل���ذل���ك ميكن 

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ق���درة ال��ن��ح��ل ع��ل��ى روؤية 

Bee- هذين اللونن )الأزرق - النحلي

Bee- النحلي   - والبنف�سجي   blue
املعروف  غ��ري  م��ن  اإن��ه  violet(، حيث 
النحلة.  يف  لالألوان  الذاتي  الإح�سا�س 

اأ�سخا�س  ع��دة  �ساهد  اإذا  ال��واق��ع   ويف 

من  ج��زء  اأي  ع��ن  و�ُسئلوا  مرئيًا  طيفًا 

اأخ�سر  ل��ون  هيئة  على  يظهر  الطيف 

نقي اأو اأ�سفر نقي، فاإن اإجابة كل فرد 

���س��ت��ك��ون خم��ت��ل��ف��ة ع���ن اإج���اب���ة الآخ����ر. 

امل�ساهدون  ي��ع��ي  ه���ل  ه���ن���ا:  وال�������س���وؤال 

الألوان باأ�ساليب خمتلفة، اأم اأنهم يعون 

بالأ�سلوب نف�سه، ولكنهم  الأل��وان  هذه 

باأ�سماء  ال���ظ���اه���رة  الأل��������وان  ي�����س��م��ون 

خمتلفة؟ عمومًا ل يجب تطبيق نظم 

الإح�����س��ا���س ب��ال�����س��وء يف الإن�����س��ان على 

نظريه من نظم الإح�سا�س بال�سوء يف 

النحلة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأزهار احلمراء 

ت��ب��دو خم��ت��ل��ف��ة يف ظهورها  اأن  مي��ك��ن 

للنحلة، حيث يعتمد ذلك على وجود 

البنف�سجي  ف�����وق  ال�������س���وء  غ���ي���اب  اأو 

تعك�س  ال��زه��رة ل  كانت  ف���اإذا  املنعك�س. 

هذه  ف���اإن  البنف�سجي،  ف���وق  ���س��وء  اأي 

اأنها  ت��ب��دو للنحلة على  ���س��وف  ال��زه��رة 

�سوداء اللون، لأن طيف النحلة ل ميتد 

اإىل الأحمر، اأما اإذا كانت الزهرة تعك�س 

النحلة  ف��اإن  البنف�سجي،  ف��وق  ال�سوء 

البنف�سجي.  ف����وق  ال���ل���ون  ت����رى  ���س��وف 

وت��ع��ت��رب زه����رة ن��ب��ات اخل�����س��خ��ا���س خري 

فوق  للنحلة  تبدو  التي  للزهرة  مثال 

ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة. ومي���ك���ن ل��ب��ع�����س الأزه������ار 

تلقح  اأن  احلقيقي  الأحمر  اللون  ذات 

بوا�سطة ح�سرات اأبي دقيقات التي لها 

جم���ال روؤي�����ة مم��ت��د ل��ل��ن��ه��اي��ة احلمراء 

اأن ترى  اأي�سًا  للطيف. وميكن للطيور 

اأن  ال��ن��ه��اي��ة احل��م��راء للطيف، ومي��ك��ن 

املناطق  زه���ري���ة يف  ك��م��ل��ق��ح��ات  ت��ع��م��ل 

اللون  ذات  الأزه������ار  اإن  ح��ي��ث  احل�����ارة، 

الأحمر النا�سع تكون هي الغالبة.

اإن خليط ثالثة الألوان الأولية للنحل، 

وهي فوق بنف�سجي، والأزرق، والأ�سفر، 

الأبي�س  ال�����ل�����ون  ع���ن���ه  ي���ن���ت���ج  �����س����وف 

للنحل، ولو اأن كثريًا من الأزه��ار التي 

القرنفلي  اأو  الأب���ي�������س  ب��ال��ل��ون  ت���ب���دو 

ال�����س��وء فوق  ل��ع��ن الإن�����س��ان ل تعك�س 

للنحلة  تظهر  وب��ال��ت��ايل  البنف�سجي، 

ال�سارحة باللون الأزرق/الأخ�سر، حيث 

تعك�س هذه الأزه��ار ال�سوء يف املناطق 

الزرقاء وال�سفراء من الطيف .

الوظيفية  الناحية  م��ن  ال��زه��رة  ت���وؤدي 

اإ�سارات روؤية وا�سحة للملقحات. وهذا 

يعني وجود عالقة بن احل�سرة كملقح 

زه����ري ول����ون اخل��ل��ف��ي��ة امل����وج����ودة بها. 

اأخ�سر  ل���ون اخللفية  ي��ك��ون  م��ا  وع����ادة 

)لون املجموع اخل�سري للنباتات( ذات 

امل�ساحات  يف  ال�سعيفة  الن��ع��ك��ا���س��ات 

واخل�سراء  وال��زرق��اء  البنف�سجية  ف��وق 

ال��ن��ح��ل باللون  ال��ط��ي��ف، وي���راه���ا  م���ن 

الرمادي، وقد ميتد اإىل اللون الأ�سفر 

على  توجد  الأزه���ار  ومعظم  اخلفيف. 

اخللفية،  هذه  و�سط  بحيوية  نباتاتها 

وحتى الأزه��ار التي تظهر لنا م�سابهة 

)للمجموع  اخل�����������س�����راء  ل���ل���خ���ل���ف���ي���ة 

اخل�سري(، مثل نبات الفا�سرا الأبي�س 

عري�سة  القرعية  الف�سيلة  من  )نبات 

الأوراق(، فاإنها تظهر بو�سوح للنحلة، 

ال�سوء فوق  الأزه��ار تعك�س  لأن بتالت 

اأخرى،  ناحية  وم��ن  ب��ق��وة.  البنف�سجي 

تكون  بالهواء  تلقح  التي  الأزه���ار  ف��اإن 

اأزهارها ذات لون اأخ�سر �ساحب، وتبدو 

بالن�سبة  ال���ن���ب���ات  ب���اق���ي  م���ع  م��ت��ب��اي��ن��ة 

لالإن�سان واحل�سرات اأي�سًا.

)�سكل2- ب()�سكل2- اأ(
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ا�صتخدام تقنية النانو 

يف العالج ب�صم النحل 

Nanobees
   مع التقدم العلمى الهائل الذي ي�سهده العامل ب�سكل عام 

تقنية  تطبيق  ياأتي  خا�س،  ب�سكل  النحل  تربية  وجم��ال 

�ساهدًا على هذا  النحل  ب�سم  العالج  النانو يف جم��ال 

التطور. وتقنية النانو هي جمال بحثي يهتم ب�سنع 

الأ�سياء يف م�ستوى الذرة واجلزيئات.  والنانو هو جزء 

من املليار من املرت، ولك اأن تتخيل اأن قطر �سعرة الإن�سان 

هو 80000 نانوميرت. 

ويق�سد بالنانو بيز: ا�ستخدام تقنية النانو ل�سنع جزيئات 

متناهية ال�سغر، مت ت�سميمها لتدمري ال�سرطان عن طريق 

اإىل  النحل  �سم  يف  امل��وج��ود  املن�سط  امليلتينن  م��رك��ب  نقل 

اخلاليا ال�سرطانية املتورمة. 

     وقد مت ت�سميم جزيئات النانوبيز لكي تهاجم اخلاليا 

ال�سليمة  ت��اأث��ري يف اخل��الي��ا  اأي  ب��دون  امل��ت��ورم��ة،  ال�سرطانية 

املجاورة لها، وال�سبب يف ذلك اأن اخلاليا ال�سرطانية املتورمة 

الذي  الربيدي  العنوان  ت�سبه  دموية  باأوعية  حماطة  تكون 

ت��ت��وج��ه اإل���ي���ه ج��زي��ئ��ات ال��ن��ان��و، ح��ي��ث حت��م��ل ت��ل��ك الأوعية 

وتعمل  النانو  جزيئات  مع  تتوافق  بروتينية  م��واد  الدموية 

على توجيهها.

    ه��ذا وت��دل الدقة يف توجيه جزيئات النانو اإىل اخلاليا 

و�سول  اإىل �سمان  ال�سليمة  باخلاليا  الإ�سرار  دون  امل�سابة 

اإىل اخلاليا امل�سابة وتقليل الآثار  اأق�سى كمية من العالج 

اجل��ان��ب��ي��ة، وق���د مت جت��ري��ب ال��ن��ان��وب��ي��ز يف ف��ئ��ران التجارب،  

التقنية  تلك  ت��ك��ون  ���س��وف  �سنوات  ع�سر  خ��الل  اأن���ه  ويتوقع 

م��ت��اح��ة ل���س��ت��خ��دام الإن�������س���ان. و مت احل�����س��ول ع��ل��ى نتائج 

اإي��ج��اب��ي��ة ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ان��وب��ي��ز م��ع ال��ف��ئ��ران امل�سابة 

بال�سرطان، حيث اأدى النانوبيز اإىل تقليل منو وحجم الأورام 

ال�سرطانية، وكذلك اأدى اإىل منع ال�سرطان من التطور.

     وي��ت��ك��ون النانوبيز م��ن م���ادة املليتنن امل��وج��ودة يف �سم 

مادة  م��ن  ال�سغر  متناهية  ج��زي��ئ��ات  على  وحمملة  النحل 

بريفلوروكاربون، بالإ�سافة لوجود مادة للتعرف اإىل اخلاليا 

امل�سابة ومغطاة بطبقة من البويل اإيثلن جليكول حلماية 

جزيئات النانو من مهاجمة كرات الدم البي�ساء. 

املرجع:

nanotech./18/http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/08

 cancer.nano.tumors/index.html
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 ،  Apis florae ال��ق��زم  ال��ن��ح��ل 

ال��ن��ح��ل الربي،  اأح��ي��ان��ًا  وي��ط��ل��ق عليه 

عام  امل��م��ل��ك��ة يف  م����رة يف  لأول  ���س��ج��ل 

1985م يف مدينة الريا�س، و�سجل بعد 

ذلك يف املنطقة ال�سرقية، ثم اخلرج، 

ول��وح��ظ وج���وده قبل 4  الق�سيم،  ث��م 

�سنوات يف جدة واملناطق املجاورة لها. 

بداأ الزحف خالل الأ�سهر املا�سية جتاه 

املنطقة اجلنوبية، وبالتحديد املناطق 

ال�ساحلية؛ حيث �سجل حديثًا بكثافة 

واملناطق  امل��خ��واة  حمافظة  يف  عالية 

املجاورة لها مبنطقة الباحة.

ي��وج��د ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ن��ح��ل يف 

املجاورة  وامل���ن���اط���ق  ال��ه��ن��د  يف  الأ����س���ل 

اأكر  قبل  ُع��َم��ان  يف  �سجل  ولكنه  ل��ه��ا، 

اإىل الدول  اأم��ا بالن�سبة  م��ن 30 ع��ام��ًا، 

وجوده  ف��ل��وح��ظ  الأخ�����رى،  اخلليجية 

بعد اأن مت ت�سجيله يف ال�سعودية بعدة 

�سنوات، كما �سجل باليمن قبل عامن.

املناطق  ي��ف�����س��ل  ال���ق���زم  ال��ن��ح��ل 

العالية  احل������رارة  وي��ت��ح��م��ل  احل������ارة، 

امل�ستاأن�س  ب��ال��ن��ح��ل  م��ق��ارن��ة  واجل����وع 

النحالون  ي�ستخدمه  ال��ذي  امل��ع��روف 

القزم  النحل  يبني  الع�سل.  اإنتاج  يف 

اأع�سا�سه يف  الأماكن املك�سوفة، مثل: 

واأعمدة  امل����ن����ازل،  واأرك�������ان  الأ����س���ج���ار، 

واأي  ال�سبابيك،   وزج���اج  ال�سبابيك، 

اأثاث منزيل خارج املنزل؛ يبني قر�سًا 

�سمعيًا واحدًا، ولي�س عددًا كبريًا من 

الذي  الع�سل  الأق��را���س كما يف نحل 

يربيه النحالون، وغالبًا يكون القر�س 

ال�سمعي بحجم كف اليد يف الأ�سابيع 

الأوىل، ثم  ي�سل حجمه بعد �سهرين 

20�سم  ط��وًل يف  �سم  اإىل30  ثالثة  اأو 

عر�سًا تقريبًا.

ال��ن��ح��ل يف طوائف  اأف�������راد  ع����دد 

النحل القزم حمدود مقارنة بالنحل 

  4000 اإىل  ي�����س��ل  ح��ي��ث  امل�����س��ت��اأن�����س، 

النحل  ط����وائ����ف  يف  ب��ي��ن��م��ا   ، ن��ح��ل��ة 

امل�ستاأن�س قد ي�سل اإىل 60000  نحلة 

يف ظروف اململكة. 

النحل  ���س��را���س��ة  اإىل  ن��ظ��رن��ا  ل���و 

مقارنة  ال��ل�����س��ع  اإىل  وم��ي��ل��ه  ال����ق����زم، 

بالنحل امل�ستاأن�س، ف�سنجد اأن النحل 

القزم  اأقل مياًل اإىل الل�سع من النحل 

امل�ستاأن�س، وغالبًا مقدرته على الل�سع 

ففي  ه���ادئ���ة؛  واأي�����س��ًا  ت��ك��ون �سعيفة 

يكن  اإذا مل  اأح������دًا  ي�����وؤذي  ل  ال���ع���ادة 

قريبًا جدًا من ع�سه مقارنة بالنحل 

القزم  ال��ن��ح��ل  اأن  ك��م��ا  امل�����س��ت��اأن�����س. 

ال�سم،  من  قليلة  كمية  على  يحتوي 

فاآلة الل�سع لديه حتتوي على حوايل 

ب�  مقارنة  ال�سم  من  0.2مايكروجرام 

امل�ستاأن�س؛  النحل  يف  2م��اي��ك��روج��رام 

امل�ستاأن�س  ال��ن��ح��ل  اأن  ي��ع��ن��ى  وه�����ذا 

يحتوي على �سم اأكر بع�سرة اأ�سعاف 

ال�سم املوجود يف النحل الربي.  

ال�����س��وؤال ال���ذي ُي��ط��رح دائ��م��ُا هو: 

الطوائف  ه��ذه  ا�ستغالل  ميكن  كيف 

ون��ق��ل��ه��ا م��ن الأم���اك���ن امل���وج���ودة فيها 

اأن  واجل���واب هو  اإىل خاليا خ�سبية؟ 

هذا النوع من النحل ل ميكن تربيته 

يف�سل  اإن���ه  خ��الي��ا خ�سبية، حيث  يف 

الأماكن املك�سوفة، ومييل اإىل الهجرة 

) تغيري مكان الع�س( من وقت لآخر، 

وق�����د اأج����ري����ت حم�������اولت ع����دي����دة يف 

وخا�سة  امل����ج����اورة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 

ُع��م��ان وال�������س���ودان ل��رتب��ي��ة النحل  يف 

القزم يف خاليا خ�سبية، ولكنها كلها 

النحل القزم يغزو املناطق اجلنوبية
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بق�س  النحل  ه��ذا  وُي�ستغل  تنجح.  مل 

الع�سل فقط من القر�س، وترك النحل 

مع جزء من القر�س ال�سمعي، مع العلم 

الأحيان،  معظم  يف  يهاجر  النحل  ب��اأن 

ويبحث عن ع�س جديد.

اإن����ت����اج ط���ائ���ف���ة ال���ن���ح���ل ال����ق����زم من 

ق��ل��ي��ل ج������دًا، م���ق���ارن���ة بالنحل  ال��ع�����س��ل 

امل�ستاأن�س؛ فكمية الع�سل املنتجة ترتاوح 

بالن�سبة  اأم���ا  كلغم،  ا  اإىل  250ج���م  ب��ن 

جلودة الع�سل فتعتمد على املراعي التي 

حول الع�س.

الأع�سا�س  ب��رتك  نن�سح  ال��ع��ادة،  يف 

اإذا كانت ل ت�سبب م�سكالت، حيث يعّد 

اأنه يقوم  النحل مفيدًا للبيئة وخا�سة 

امل��زارع واحلدائق  املحا�سيل يف  بتلقيح 

تكاثر كثري من  وي�ساعد على  اخلا�سة، 

حال  ويف  عليها.  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ن��ب��ات��ات 

وجود الأع�سا�س يف مواقع غري منا�سبة 

النحالن  ب��اأح��د  ب��ال���س��ت��ع��ان��ة  فين�سح 

لإزالتها.

بع�س اأ�سحاب املناحل يعتقدون اأن 

على  نحلهم  يناف�س  ق��د  ال��ق��زم  النحل 

با�ستهالكه   امل��ح��دودة  النحلية  امل��راع��ي 

ول��ك��ن نعتقد  ال��ل��ق��اح،  للرحيق وح��ب��وب 

الذي  تكون باحلجم  املناف�سة قد ل  اأن 

حمدودية  اإىل  ن��ظ��رًا  ال��ن��ح��ال��ن؛  يقلق 

اأع���داد ط��وائ��ف النحل ال��ق��زم يف الوقت 

احلايل.
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ظاهرة اختفاء النحل

باأنها ظاهرة تختفي فيها ال�سغالت من خاليا   ُتعرف 

امل��ر���س يف الغياب  اأع���را����س  ال��ق��وي��ة ف��ج��اأة، وتتمثل  ال��ن��ح��ل 

الكامل للنحل مع بقاء كمية �سغرية، مع عدم وجود نحل 

ووج��ود ح�سنة مغلقة وخمزون  اأو حولها،  ميت يف اخللية 

كاًف من الع�سل وحبوب اللقاح بداخل اخللية - وجود حبوب 

لقاح خمزنة حديثًا ، ووج��ود امللكة، ووج��ود بي�س حديث - 

وتكون ال�سغالت ذات �سلوك طبيعي غري عدواين، ول توجد 

اأي مظاهر ل�سلوك ال�سرقة بن الطوائف. وقبل حدوث هذا 

التي  الطوائف  على  الأع��را���س  من  تظهر جمموعة  املر�س 

التغذية  على  النحل  اإقبال  عدم  مثل  الإ�سابة؛  و�سك  على 

ت�ساوؤل  وح���دوث  الربوتينية،  اأو  ال�سكرية  ���س��واء  ل��ه  املقدمة 

تدريجي يف قوة الطائفة، وعدم غياب امللكة.

املوت  اأول تقرير عن حالة  اأن  واجلدير بالذكر 

عام  نوفمرب  �سهر  ك��ان يف منت�سف  للنحل  املفاجئ 

2006م يف ولية فلوريدا، ثم توالت التقارير بعد ذلك من 

وليات اأخرى، وقد لوحظت حالت مماثلة يف بع�س الدول 

اإيطاليا،  ال��ي��ون��ان،  هولندا،  فرن�سا،  بلجيكا،  مثل  الأورب��ي��ة 

�سبيل  على  كندا  ففي  اأملانيا.  �سوي�سرا،  اأ�سبانيا،  الربتغال، 

املثال بلغت ن�سبة الفقد يف الطوائف 29% يف �ستاء 2006/  

2007، واأ�سبح 35% يف �ستاء 2007 / 2008م، و 40% يف �ستاء 

2009/2008م، ويف الوليات املتحدة الأمريكية فقدت بع�س 

الوليات ما يقارب 90 % من نحلها.

وترجع اأ�سرار هذا املر�س اإىل فقد كثري من طوائف نحل 

الع�سل، مما يرتتب عليه فقد كثري من الفواكه واخل�سروات 

واملحا�سيل التي يحتاج اإليها الإن�سان. فوفقًا لوزارة الزراعة 

الأمريكية فاإن حوايل ثلث غذاء الإن�سان م�ستق من حما�سيل 

دورًا  النحل  ويلعب  الع�سل،  نحل  على  تلقيحها  يف  تعتمد 

كبريًا يف تلقيح اأزهار اأكر من 90 نوعًا من الفاكهة واخل�سار، 

والتي تبلغ عائداتها بالوليات املتحدة نحو 15 مليار دولر 

وكذلك  وحدها،  كاليفورنيا  يف  مليارات  �ستة  بينها  �سنويًا، 

الذين  للنحالن  ك��ارث��ة  ي�سكل  ذات��ه��ا  النحل  ط��وائ��ف  فقد 

اإنتاج طوائف النحل كم�سدر دخل لهم، بل  يعتمدون على 

اإنتاج الطوائف ال��ذي هو يف الواقع غ��ذاء ودواء لكثري  يقل 

من النا�س.

اأما عن اأ�سباب هذه الظاهرة، فاعتقد البع�س اأن التغري 

املناخي اأحد اأ�سباب اختفاء النحل، وكذلك كان هناك اعتقاد 

باأن حمطات بث الهواتف املحمولة وخطوط الكهرباء ذات 

واختفائه،  النحل  توهان  امل�سوؤولة عن  العايل هي  ال�سغط 
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يف حن اعتقد فريق اآخر باأن املبيدات 

اجلهازية لها دور يف التاأثري على قدرة 

النحل يف التوجه، ومن ثم فقده القدرة 

ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل خ��ل��ي��ت��ه، وم���ال بع�س 

العلماء اإىل دور النباتات املعدلة وراثيًا 

يف اإحداث مر�س اختفاء النحل، حيث 

اأث���رت على  اع��ت��ق��دوا اأن تلك ال��ن��ب��ات��ات 

م��ن��اع��ة ال��ن��ح��ل وق���درت���ه ع��ل��ى مواجهة 

الأم��را���س، مما اأدى اإىل م��وت كثري من 

ال��ن��ح��ل، واع��ت��ق��د اآخ����رون ب���اأن التغذية 

الطبيعية  ال��ت��غ��ذي��ة  وق��ل��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

والهرمونات التي تعطى للنحل لزيادة 

حجمه ون�ساطه هي امل�سوؤولة عن اإحداث 

اأ�سرار للنحل وموته باأعداد كبرية.

و ل��ك��ن الح���ت���م���الت الأق�����وى التي 

م��ال��ت اإل��ي��ه��ا ال���درا����س���ات والأب����ح����اث يف 

العامل، تعلقت بدور الأمرا�س املختلفة 

يف اإح������داث ه���ذه ال���ظ���اه���رة، ف��ق��د وجد 

بجامعة  الأم��ري��ك��ان  العلماء  من  فريق 

ولية بن�سلفانيا وجامعة كولومبيا عام 

2007، ارتباطًا بن مر�س اختفاء النحل 

ال�����س��ل��ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي احلاد،  وف���ريو����س 

ب��وا���س��ط��ة ط��ف��ي��ل الفاروا،  ي��ن��ق��ل  ال����ذي 

ويعتقد الغالبية العظمى من العلماء 

الفاروا ومر�س  ارتباط قوي بن  وجود 

ل��دور الفاروا يف  اختفاء النحل؛ وذل��ك 

ن��ق��ل ال��ف��ريو���س��ات م��ث��ل ف��ريو���س النحل 

الأورب����ي، ويف اإ���س��ع��اف ط��وائ��ف النحل، 

بينما مال فريق من العلماء الأ�سبان اإىل 

اأن النوزميا �سريانا هي امل�سبب الرئي�س 

ل��ل��م��ر���س، ودع��م��وا اع��ت��ق��اده��م بتجارب 

النحل  م���وت  ���س��رع��ة  اأظ���ه���رت  معملية 

النوزميا حتت  من  النوع  لهذا  املعر�س 

ظ��روف املعمل.  ويف ع��ام 2010م، اأظهر 

اأ�سباب مر�س اختفاء  باأن  فريق علمي 

اإ����س���اب���ة ال��ن��ح��ل مبر�سن:  ال��ن��ح��ل ه���و 

ت��دم��ري خاليا  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  الأول ف��ط��ر 

ي�سهل  مم��ا  للنحلة،  اله�سمية  ال��ق��ن��اة 

ال��ط��ري��ق اأم����ام ف��ريو���س��ات  RNA  من 

ف�سيلة Dicistroviridae ، لتدخل 

وحت����دث م���زي���دًا م���ن الأ�����س����رار للنحل 

ي��ن��ت��ه��ي مب�����وت ال���ن���ح���ل، وب�������س���ك���ل عام 

ب��اأن الأم��را���س هي �سبب  ميكننا القول 

بالفاروا  الإ�سابة  �سواء  النحل  اختفاء 

اأو النوزميا وما ي�ساحبهما من اأمرا�س 

فطرية وبكتريية وفريو�سية.

والعالج  ال��وق��اي��ة  ط��رق  تتلخ�س  و 

متابعة  �����س����رورة  امل����ر�����س يف  ه�����ذا  م����ن 

عدم  مع  طوائفه  تغري يف  اأي  النحال؛ 

القيام ب�سم طوائف منهارة اإىل طوائف 

قوية، والهتمام بعملية ت�ستية طوائف 

الفاروا  حلم  مكافحة  و�سرورة  النحل، 

واحلفاظ على قوة الطوائف واإمدادها 

اإ�سافة  ���س��رورة  م��ع  الكافية،  بالتغذية 

ال�سكرية،  التغذية  عند  الفوماجيلن 

وكذلك �سرورة معاجلة اأي مر�س يظهر 

يف الطوائف.
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     كثري من النا�س ل يعرفون 

عن نحل الع�سل �سوى كونه ح�سرة 

ولكن  بالل�سع،  وتقوم  الع�سل  تنتج 

ل ي���ع���رف���ون ب����اأن����ه اأه�������م  م����ن ذلك 

ب���ك���ث���ري، واأه���م���ي���ت���ه ل ت��ن��ح�����س��ر يف 

ي��ن��ت��ج��ه��ا، مثل:  ال���ت���ي  امل���ن���ت���ج���ات 

ال��ع�����س��ل، وال���غ���ذاء امل��ل��ك��ي، وحبوب 

اللقاح، و�سمغ النحل، وال�سمع، اأو 

ا�ستخدام تلك املنتجات يف الناحية 

تنح�سر  ول  وال��ط��ب��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 

للمحا�سيل  تلقيحه  يف  اأه��م��ي��ت��ه 

من  اللقاح  حبوب  نقل   ( الزراعية 

زه��رة اإىل زه��رة ( ، التي ت��وؤدي اإىل 

زيادة يف اإنتاج املحا�سيل، وحت�سن 

املثال  �سبيل  فعلى  ال��ث��م��ار؛  ج���ودة 

الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 

ي�سل الدخل من ا�ستخدام النحل 

11بليون  اإىل  املحا�سيل  تلقيح  يف 

دولر �سنويًا.

و م�����ن ع����ج����ائ����ب ال����ن����ح����ل اأن�����ه 

ملوثات  ع��ن  الك�سف  يف  ي�ستخدم 

البيئة، ومنها امليكروبات واجلراثيم 

اجل������و، مب����ا يف ذلك  امل�����وج�����ودة يف 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف احلرب  اجل��راث��ي��م 

الثقيلة  وامل�����ع�����ادن  ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة، 

والرحيق  وامل��اء  الهواء  املوجودة يف 

النباتات،  وع���ل���ى  ال��ن��ح��ل  و���س��م��غ 

وامل����������واد امل�������س���رط���ن���ة امل������وج������ودة يف 

الأر�سية،  والألغام  امللوثة،  البيئات 

ال�سادرة  وال���ب���واع���ث  وامل���ت���ف���ج���رات 

منها،  واملخدرات، واجلثث املتعفنة، 

وال�������غ�������ازات ال���������س����ام����ة، وامل����ب����ي����دات 

ال�سادرة  امللوثة  وامل��واد  الكيماوية، 

ال�������س���ي���ارات وخملفات  ع������وادم  م���ن 

ور���س ال�����س��ي��ارات،  وامل��ل��وث��ات امل�سعة 

ال�سادرة عن املفاعالت النووية .

ال�سبعينات  منت�سف  ويف  ه��ذا 

ا�ستخدامه  ميكن  النحل  اأن  وج��د 

البيئي؛  ل��ل��ت��ل��وث  دق��ي��ق��ًا  م��ق��ي��ا���س��ًا 

املواد  ع��ن  الك�سف  ي�ستطيع  حيث 

الغازية  ����س���وره���ا  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

وكذلك  اجل��زي��ئ��ي��ة،  اأو  ال�سائلة  اأو 

البيولوجية  امل�������واد  ع����ن  ال��ك�����س��ف 

يف  امل�ستخدمة  الكائنات  فيها  مب��ا 

والك�سف  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة،  الأ���س��ل��ح��ة 

الرتبة  يف  وبقاياها  املتفجرات  عن 

الإ�سعاعات  عن  والك�سف  وال��ه��واء، 

اأخ���رى �سيتطرق هذا  اأ���س��ي��اء  وع��ن 

املو�سوع لها . 

ومن اأهم ا�ستخدامات النحل يف 

اأهمية النحل يف اكت�صاف الألغام والتلوث
اأ.د. احمد عبداهلل اخلازم الغامدي
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جمال الك�سف عن التلوث البيئي، كانت 

عانت  عندما  ال�سبعينات  منت�سف  يف 

املتحدة من نق�س يف م�سادر  ال��ولي��ات 

30م�سنعًا  تن�سىء  اأن  وق���ررت  ال��ط��اق��ة، 

���س��رق الوليات  ال��ف��ح��م و���س��ط  لإن���ت���اج 

املتحدة. يف وقتها مل يكن لديهم فكرة 

على  امل�سانع  لهذه  ال�سلبية  الآث���ار  عن 

فا�ستعانوا  وال��ب��ي��ئ��ة،  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات 

لدرا�سة  احل��ي��اة  علوم  يف  مبتخ�س�سن 

اأن نحل  ووج���د يف حينها  الآث�����ار،  ه���ذه 

ال��ع�����س��ل م��ن اأف�����س��ل ال��ك��ائ��ن��ات ال��ت��ي قد 

تقوم بهذه املهمة . وفعاًل عندما نفذت 

ال���درا����س���ات وج���د اأن����ه ب��و���س��اط��ة النحل 

اإىل  املت�ساعدة  ال��غ��ازات  متابعة  ميكن 

وبدقة،  قيا�سي  وق��ت  30مياًل يف  م�سافة 

الطريقة  ي��ع��ّد  ال��ن��ح��ل  ا���س��ت��خ��دام  واأن 

الوحيدة التي ميكن بها متابعة ت�ساعد 

الغازات كل هذه امل�سافة الكبرية. 

ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج ل��ف��ت��ت ان���ت���ب���اه وزارة 

الدفاع الأمريكية ووكالة حماية البيئة، 

بحثية مبالين  م�����س��اري��ع  دع���م  وق����ررت 

ال��دولرات؛ ملحاولة معرفة قدرة النحل 

والأ�سلحة  الألغام  اأماكن  اكت�ساف  على 

ال�سامة  امل���واد  وبع�س  تنفجر،  مل  التي 

واخلطرة يف املناطق التي ت�سكل خطورة 

على الإن�سان. 

اأه�����م م���ا مي��ي��ز ن��ح��ل الع�سل  وم����ن 

ي����ق����وم مبئات  ك����ون����ه  ب���ي���ئ���ي،  ك���م���وؤ����س���ر 

الآلف م��ن ال��رح��الت ي��وم��ي��ًا، ق��د ت�سل 

اإىل 200األ����ف رح��ل��ة خ���ارج خ��الي��اه التي 

هذه  وم��ع��ظ��م  ال���غ���ذاء،  جل��م��ع  ي�سكنها 

ال���زي���ارات ت��ك��ون يف حم��ي��ط 3ك��ي��ل��و مرت 

من خالياه يف جميع الجتاهات، ولكن 

يبحث  ال��ت��ي  امل�سافة  ت�سل  ق��د  بع�سها 

اإىل 6كيلو م��رتات؛ يبحث يف هذه  فيها 

ال��رح��الت يف ك��ل رك��ن وف���راغ ع��ن م�سدر 

غ�����ذاء، وم����ن اأج�����ل ذل����ك ي��ع��م��ل النحل 

كمحطات مل�سادر عينات خمتلفة . 

وتلك الرحالت جتعل النحل يعمل 

مثل مم�سحة الغبار، اأينما يذهب يلتقط 

واجلراثيم  ال���ك���ي���م���اوي���ات  م����ن  ع���ي���ن���ات 

والروائح املوجودة يف اجلو، وعينات من 

امل��ي��اه، وعينات من  ال��رتب��ة ،وعينات م��ن 

ال��ن��ب��ات��ات، وخ��ا���س��ة م��ن ح��ب��وب اللقاح 

والرحيق و�سمغ النحل مبا حتتويه من 
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ملوثات اإن وجدت. 

ه����ذا وي��ت��م��ي��ز ج�����س��م ال��ن��ح��ل باأنه 

يحتوي على �سعر متفرع، يختلف عن 

احل�سرات الأخرى؛ حيث اإن التفرع هذا 

ي�ساعده على  جمع غذائه الربوتيني، 

ال���ت���ي يجمعها  ال���ل���ق���اح  ح���ب���وب  وه�����و 

اإىل خالياه،  ب��ه��ا  ل��ل��ع��ودة  الأزه������ار  م��ن 

اأن  ال�سهولة  م��ن  جعلت  ال�سفة  وه��ذه 

يقابله يف  �سيء  ك��ل  م��ن  يجمع عينات 

اأث��ن��اء ط��ريان��ه، وخا�سة اأن ه��ذا ال�سعر 

اأي  يولد �سحنة كهرباء �ساكنة، جتذب 

ج��زي��ئ��ات ت�����س��ادف��ه��ا يف ال���ه���واء، مب��ا يف 

ذل���ك امل��ل��وث��ات وامل�����واد امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

الأ�سلحة البيولوجية واملتفجرات.

وال�سليب  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق�����درت 

امل�سادة  الأل������غ������ام  ال���������دويل  الأح�����م�����ر 

اأك��ر من 70 دولة  لالإن�سان املزروعة يف 

تقتل بن  لغم؛  يقارب 110مالين  مبا 

على  بناء  �سنويًا،  اإن�سان   30000�15000

عام  الأب��ي�����س  البيت  اإىل  م��ق��دم  تقرير 

الذين يعانون من  الآلف  2003م، غري 

اأك��ر من ن�سفهم من املدنين  اإع��اق��ات 

وخا�سة الأطفال. ومعظم هذه الألغام 

اأرا�����سٍ زراع��ي��ة، واأدى ذلك  م��زروع��ة يف 

اإىل عدم ال�ستفادة منها، وكذلك وجود 

اإىل  اإ�سافة  بع�سها حول م�سادر مياه، 

اأن���ه ل زال ي���زرع ب��ن 1� 3 م��ل��ي��ون لغم 

�سنويًا، بينما التي يتم التخل�س منها 

التقرير  األ��ف لغم، ويف  ل تتجاوز مئة 

نف�سه املذكور �سابقًا واملقدم اإىل البيت 

باأنه يتطلب ح��وايل 500  ذك��ر  الأبي�س 

حاليًا،  امل���وج���ودة  الأل���غ���ام  لإزال�����ة  �سنة 

ولكن با�ستخدام النحل لن يزيد الوقت 

عن 50 �سنة . 

كما هو معروف اأن الألغام امل�سادة 

ع��ادة حتتوي على متفجرات  لالإن�سان 

وت�ستعل حتت  250ج���رام���ًا،  50اإىل  ب��ن 

الألغام  اإم���ا  50ك��غ��م،  5اإىل  ب��ن  �سغط 

فاإنها  الآليات  اإ�سابة  التي تزرع بهدف 

متفجرات،  9ك���غ���م  2اإىل  م���ن  حت���ت���وي 

وت��ن��ف��ج��ر ع��ن��د ح�����س��ول ���س��غ��ط عليها 

لذلك   . 300ك����غ����م  100اإىل  ب���ن  ب�����وزن 

م���ن اأه�����م م���ا مي��ي��ز ا���س��ت��خ��دام النحل 

الأل��غ��ام ولي�س  اأن���ه يو�سع خ���ارج حقل 

داخ����ل����ه، وح���ج���م���ه ال�����س��غ��ري ال������ذي ل 

يتجاوز 10غم ل ي�ستطيع اأن يفجر اأيًا 

من هذه الألغام.

النحل  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  ع��ن  اأم����ا 

الك�سف عن مكان الألغام، وحتديد  يف 

ال�سم احلادة  مكانها بدقة؛ فاإن حا�سة 

مكنته  ال��ت��ي  ه��ي  النحل  ال��ت��ي ميلكها 

من التميز يف هذا املجال. النحل لي�س 

لديه اأنف مثل كثري من الكائنات احلية 

الأخرى، ولكنه ي�سم عن طريق �سعريات 

دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ق����رون ال���س��ت�����س��ع��ار، حيث 

ال�ست�سعار،  ق����رون  م���ن  زوج�����ًا  مي��ت��ل��ك 

ع��ل��ى 16000����س���ع���رة ح�سية،  ي��ح��ت��وي��ان 

وح����وايل 6000ن���ق���رة ب��ي�����س��اوي��ة ال�سكل 

م�سوؤولة عن حا�سة ال�سم . 

النحل  ك����ان  ال���درا����س���ات  ب���داي���ة  يف 

يطلق يف حقل اأو منطقة معينة، وعند 

اإىل خ��الي��اه تفح�س حمتويات  ع��ودت��ه 

امل�������واد ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا، م���ث���ل: حبوب 

اأو  ال��ن��ح��ل،  ال��ل��ق��اح، وال��رح��ي��ق، و�سمغ 

واأحيانًا  ويغ�سل  ك��ام��اًل  النحل  ي��وؤخ��ذ 

يتم هر�سه ملعرفة ما به من مواد عالقة. 

وك��ذل��ك ي��ت��م اأخ����ذ ع��ي��ن��ات م��ن الهواء 

امل���وج���ود داخ�����ل اخل���الي���ا، وحت��ل��ي��ل ما 

بها من كيماويات ومواد طيارة وروائح 

وغري ذلك . هذه الطريقة تعطي فكرة 
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الكيماوية  امللوثات  وح�سرًا مبدئيًا عن 

واحل��ي��وي��ة امل���وج���ودة يف امل��ن��ط��ق��ة حول 

خاليا النحل، ولكن ل حتدد بدقة مكان 

امللوثات . 

ح��ال��ي��ًا، ي��ت��م ت���دري���ب ال��ن��ح��ل خالل 

واإيجاد  والبحث  التوجه  على  48�ساعة 

املادة  ه���ذه  ���س��واء  ب��ذات��ه��ا،  م����ادة معينة 

اأو  املتفجر،  اأو  اللغم،  تركيب  يف  داخلة 

يف تركيب خمدرات ، اأو عبارة عن اإ�سعاع 

����س���ادر م���ن م��ف��اع��ل ن�����ووي، اأو غ���ب���ار، اأو 

رائحة، اأو مادة موجودة يف جثة متعفنة 

. ال��ق��ائ��م ب��ت��دري��ب ال��ن��ح��ل ي��وف��ر غذاء 

للنحل بالقرب من اخللية وم�سافًا على 

هذا الغذاء عينة من امل��واد التي يرغب 

واكت�ساف  عنها  البحث  يف  النحل  م��ن 

وج��وده��ا.  بهذه الطريقة ياأخذ النحل 

فكرة باأن هذه الرائحة تعني غذاء �سهل 

احل�سول عليه،  بعد ذلك بيوم اأو يومن 

املادة  ل��رائ��ح��ة  م��ن��ج��ذب��ًا  ال��ن��ح��ل  ي�سبح 

امل��خ��ل��وط��ة م���ع ال���غ���ذاء، وي�����زال الغذاء 

من اأم��ام النحل ثم يرتك النحل ليبداأ 

البحث يف املنطقة يف حميط عدة كيلو 

مرتات من خالياه، فينجذب النحل اإىل 

التي  نف�سها  ال��رائ��ح��ة  ت�سدر  بقعة  اأي��ة 

عر�سوه لها، وهي عبارة عن الكيماويات 

املنبعثة من املواد املتفجرة، التي تنت�سر 

خالل الرتبة؛ كما ينجذب اإىل الرحيق 

اأو مواد اأخرى يف مكان اآخر غري الرتبة 

. بالطبع النحل هنا ل يجد غ��ذاء يف 

احلقل، واإمنا يبحث ل�ساعات ورمبا اأيام 

يتجمع حول املنطقة التي ت�سدر منها 

رائحة ت�سبه رائحة املادة املخلوطة مع 

غذائه. 

من ال�سهولة معرفة اإذا كان النحل 

بتقدير  ذل����ك  وي��ت��م  م���ل���وث،  اأي  وج����د 

عدد النحل الذي يتبع الرائحة؛ حيث  

يتجمع مع مرور الوقت، ثم يقارن مع 

عدد النحل فوق املناطق الأخرى التي 

روائ���ح، مبعنى  ل حتتوي على م�سدر 

اآخر تر�سم خرائط لكثافة النحل فوق 

اأي منطقة با�ستخدام العن املجردة اأو 

الكيمرات اأو عدد الليزر. 

اإىل مكان  ي��ت��ع��رف  ال��ن��ح��ل  اأن  وج���د 

ب���ع���د ذل�����ك يتتبع  ال���ق���ري���ب،  ال���رائ���ح���ة 

اإل��ي��ه��ا مبا�سرة.  ي�����س��ل  ح��ت��ى  ال���رائ���ح���ة 

واأثبتت الدرا�سات اأن النحل ي�ستطيع اأن 

اأق��ل م�ستوى  روائ��ح املتفجرات يف  يجد 

يوجد يف مناطق الألغام املزروعة. 

الطريقة التي يتابع بها النحل فوق 

املناطق امللوثة تطورت عام 2003م، وهي 

الرادار،  ت�سبه  بعد  عن  ا�ست�سعار  تقنية 

ولكن ت�ستخدم ال�سوء بدًل من املوجات؛ 

ح��ي��ث ت��ر���س��ل اإ����س���اءة ل��ي��زر خ�����س��راء كل 

26 ث��ان��ي��ة ف����وق م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة، �سبق 

وتعمل  عليها،  ليطري  ال��ن��ح��ل  وج���ه  اأن 

الليزر  اأ�سعة  اأن  التقنية على نحو  هذه 

التي ت�سدم بالنحل، تنعك�س اإىل جهاز 

الذي  الليزر  جلهاز  امل��راف��ق  ال�ستقبال 

النحل.  مكان  حتديد  ميكن  بو�ساطته 

وك��م��ا و���س��ح��ت ال��ق��ي��ا���س��ات ف����اإّن النحل 

اأ�سعة  تعك�س  ال�سلبة  والأج���زاء  والغبار 

امل���وج���ود يف الف�ساء  اأك����رب م��ن  ���س��وئ��ي��ة 

املحيط . 

م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة حت��دي��د م��ك��ان النحل 

بو�ساطة  ،يتم  مفتوح  حقل  يف  الطائر 

التقاط الليزر لذبذبات حركة الأجنحة 

ال�سادرة من النحلة الطائرة، ثم تر�سل 

وحت����دد  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر،  اإىل  امل���ع���ل���وم���ات 

اإىل  بالن�سبة  اخل��رائ��ط.  على  الأم��اك��ن 

هذه الطريقة بب�ساطة ت�ستخدم املقارنة 
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بن كثافة النحل الذي يطري فوق اللغم املدفون وكمية النحل يف املناطق املحيطة باللغم.

من الأ�سياء الأخرى التي ا�ستخدم فيها نحل الع�سل للك�سف عن امللوثات كان م�سروع دعمته وزارة الدفاع الأمريكية عام 

1990م لال�ستفادة من النحل يف الك�سف عن وجود 300 مادة حمتملة بالقرب من قاعدة اأمريكية، يف حينها �سمم العلماء 

جهازًا يتم بوا�سلطته اإدخال اأنبوب اإىل خاليا النحل، واأخذ عينات من الهواء املوجود فيها مبا فيها من كيماويات ومواد م�سعة 

ومواد طيارة . كما ا�ستخدم النحل اأي�سًا يف مناطق خطرة مثل املفاعل النووي يف وا�سنطن ويف كرواتيا عندما ح�سل الت�سرب 

من مفاعل ت�سر نوبل . 

من التطورات التي حدثت يف هذا املجال هي �سناعة ما ي�سمى خلية اإلكرتونية اأو خلية ذكية، وهي عبارة عن جتميعة من 

اأجهزة ح�سا�سة واإلكرتونيات لقيا�س كل ما يراد قيا�سه داخل اخلاليا، وحتتوي هذه اخلاليا على تقنية ت�سمح ب�سهولة بعّد 

النحل الداخل واخلارج من اخللية وت�سمح هذه التقنية اأي�ساَ مبعرفة اأي ت�سرفات غري طبيعية للنحل ومنها كمية النحل 

التي تطلع من اخلاليا ول تعود اإليها اأو معرفة اأي �سيء يوؤثر على ت�سرفات النحل اأو يقتله، وهذا موؤ�سر ي�ستفاد منه حيث 

اإن اأي �سيء يقتل النحل يوؤثر بطريقة اأو باأخرى على الإن�سان ، كما حتتوي اخللية الذكية على حمطة اأر�ساد م�سغرة لقيا�س 

درجات احلرارة ون�سبة الرطوبة داخل  اخلاليا وخارجها و�سرعة واجتاه الرياح. 

اأعلى  اأو  اأق���ل كمية  تقي�س  اأح��ي��ان��ًا بحيث  ه��ذه اخل��الي��ا  ت��ربم��ج 

كمية م��ن امل��ل��وث��ات داخ���ل اخل��الي��ا، ت��اأخ��ذ ع��ي��ن��ات منها 

وتر�سل املعلومات اإىل املعمل ليتم حتليلها. 

اخل���ل���ي���ة احل���دي���ث���ة ع����ب����ارة عن 

نظام متكامل عن 
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معينة  منطقة  مراقبة  ميكن  طريقها 

وال���ك�������س���ف ع����ن امل���ل���وث���ات �����س����واء كانت 

ج���راث���ي���م مم���ر����س���ة، مثل  اأو  ج���زي���ئ���ات 

وت���ع���ّد اخل���الي���ا احلديثة  الأن���راك�������س. 

رخي�سة الثمن جدًا مقارنة باأي و�سيلة 

امل��ل��وث��ات وحتديد  ع��ن  للك�سف  اأخ����رى 

مواقعها . 

ف����اإن اخلاليا  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

احلديثة قد تفيد 

الهجوم  حالة  يف 

كيماوي  ب�����س��الح 

امليزة  ب���و����س���اط���ة 

متلكها،  ال�����ت�����ي 

وه�������������ي م�����ع�����رف�����ة 

النحل  ح������رك������ة 

الداخل واخلارج، 

ومعرفة عندما ل 

اإىل  النحل  يعود 

اإن  خالياه؛ حيث 

ه����ذا م���وؤ����س���ر اإىل 

م�سكلة  وج���������ود 

ذلك  عند  كبرية، 

عينات  ت������وؤخ������ذ 

ال�سبب.  ل��ي��ح��دد 

اأي�سًا ي�ستفاد من 

هذه اخلاليا اأنها 

ت�ستخدم مل�سلحة 

ال�����ن�����ح�����ل وذل�������ك 

النحل  حل���م���اي���ة 

م��������ن امل������ب������ي������دات 

التي  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

الزراعية  الآف��������ات  مل��ك��اف��ح��ة  ت�����س��ت��خ��دم 

وال�سحية . 

اأن العمل يف هذا  و اجلدير بالذكر، 

املجال مازال يف تطور ومن الأ�سياء التي 

بداأ جمموعة من الباحثن يف تطبيقها، 

ه��ي ر����س ال��ن��ح��ل مب����ادة ع��اك�����س��ة لل�سوء 

تعك�س  الليزر  اأ�سعة  بها  ت�سدم  وعندما 

اإىل  تر�سل  ثم  الإ���س��ارة،  وتلتقط  ال�سوء 

الكمبيوتر لتحلل وتر�سم خرائط ملواقع 

امللوثات . 

اأي�������������س������ًا، جم����م����وع����ة اأخ�����������رى من 

اإر���س��ال بحجم  الباحثن و�سعت جهاز 

ح��ب��ة ال�����رز ع��ل��ى ظ��ه��ر ال��ن��ح��ل��ة، حيث 

يقوم هذا اجلهاز باإر�سال معلومات عن 

م�سار النحل وموقعه اإىل اجلهاز املثبت 

التي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وم�����ن  يف اخل���ل���ي���ة. 

التقنيات بو�ساطة  ت�ستخدم فيها هذه 

الك�سف  هي  حاليًا،  الأمريكي  اجلي�س 

عن الألغام يف اأفغان�ستان، والك�سف عن 

بع�س امللوثات يف العراق. 

يف اخل��ت��ام ميكن ال��ق��ول ب���اأن نحل 

ال��ع�����س��ل ل��ه ك��ث��ري م��ن ال��ف��وائ��د، يدخل 

واأن  النا�س،  حياة  على  املحافظة  فيها 

ا�ستخدامه يف هذا املجال لي�س مكلفًا 

اأخ������رى و�سهلة  ت��ق��ن��ي��ات  ب�����اأي  م���ق���ارن���ة 

التطبيق، وخا�سة اأن النحل والنحالن 

يف كل مكان يف العامل. 

5051 5051



الإنتاج التجاري

ل�صم النحل تعظيٌم للعائد 

القت�صادي للمناحل
اأ.د/ حممد عمر حممد عمر 

وحدة اأبحاث النحل – ق�سم وقاية النبات

كلية علوم الأغذية والزراعة – جامعة امللك �سعود

�سم النحل معروف منذ زمن بعيد بفوائده الطبية     

العديدة، وقد ُا�ستخدم يف كثري من مناطق العامل. وبح�سب 

امل�سطلح�������ات الطبية الدولي�������ة، فاإن اأ�سل�������وب الل�سع املبا�سر 

للمر��������س بوا�سط�������ة ال�سغالت ح�سب برنام�������ج معن اأدى اإىل 

نتائج طيبة يف عالج العدي�������د من احلالت، خا�سة احلالت 

الت�������ي تعاين من الآلم الروماتزمية، وقد لوحظ اأنه نادرًا ما 

ُي�س�������اب عمال املناحل باآلم املفا�س�������ل، اأو الآلم الروماتزمية 

نتيج�������ة لتعر�سهم الدوري لل�سع النح�������ل. غري اأن ا�ستخدام 

طريق�������ة الل�سع املبا�سر ل�سغالت نح�������ل الع�سل قد ت�ساحبها 

اأحيانًا اآلم �سدي�������دة وتهيج يف مناطق اجللد املعاملة، عالوة 

على ال�سعور باخلوف والفزع الذي ي�سيطر على املري�س عند 

مواجهته بالنحل خا�سة يف حالة معاجلة الن�ساء والأطفال، 

ه�������ذا بالإ�ساف�������ة اإىل اأن جرعة ال�سم الت�������ي تنفذ اإىل اجل�سم 

تك�������ون غري مقدرة تقديرًا دقيق�������ًا، كما اأن هناك ن�سبة 2% من 

الأ�سخا��������س لديهم ح�سا�سية مفرط�������ة لل�سع النحل، مما قد 

توؤدي عملية الل�سع املبا�سر اإىل تعر�سهم ملخاطر ج�سيمة.

     وله�������ذه الأ�سب�������اب ال�ساب�������ق ذكره�������ا مت التفك�������ري يف 

ا�ستخال��������س ال�سم واإعداده يف �سورة جرعات طبية حم�سوبة 

عل�������ى هيئة حق�������ن اأو مراهم واإعطائ�������ه للمر�سى، وذلك بعد 

ف�س�������ل بع�س املكون�������ات اخلا�سة التي قد ت�سب�������ب احل�سا�سية 

والأمل. وقد ظهرت تلك الأدوية املعتمدة يف تركيبها على �سم 

النح�������ل لال�ستخدام يف حوايل 12 دولة اأوربية، بالإ�سافة اإىل 

الوليات املتحدة، وكندا، واأ�سرتاليا، وذلك مع اجتاه الإن�سان 

ل�ستخدام املنتجات الطبيعية خا�سة منتجات طائفة نحل 

الع�سل يف العالج الطبي لكثرٍي من الأمرا�س.  

       وقد تعددت طرق ا�ستخال�س ال�سم بدءًا من الطرق 

البدائي�������ة الت�������ي تعتمد على �سغ�������ط بطن ال�سغال�������ة لإنزال 

نقطة �سغرية من ال�س�������م على �سريحة زجاجية، وتكرار ذلك 

عدة مرات مع عدد من ال�سغ�������الت بغر�س ا�ستخال�س كمية 

قليل�������ة من ال�سم وهذه الطريقة البدائية وغريها من الطرق 

الب�سيط�������ة الأخ�������رى كانت طرقًا غري عملي�������ة للح�سول على 

اإنتاج جتاري لال�ستخدام الطبي، ثم تعددت الطرق بعد ذلك 

اإىل اأن مت التفك�������ري يف ا�ستخدام الط�������رق الكهربائية اعتبارًا 

م�������ن منت�سف القرن املا�سي، حيث مت ا�ستحداث عدة اأجهزة 

يف مناطق متع�������ددة من العامل تعتمد عل�������ى اإ�سدار نب�سات 

كهربية لإثارة النحل بغر�س جمع ال�سم.
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      تهدف البحوث التي جُتَرى يف جمال ا�ستخال�س �سم 

النحل با�ستخدام النب�سات الكهربائية من الطوائف مبا�سرة 

اإىل حتقيق عدة عوامل اأهمها:

اأن ا�ستخ�������دام اأجه�������زة ال�ستخال��������س ق�������د يك�������ون �س�������ارًا 

بالطوائ�������ف، بحي�������ث ل ُت�َسَج�������ُل اأع�������داٌد ملحوظ�������ٌة من موت 

ال�سغالت عقب ت�سغيل اجلهاز.

اأن ن�س�������اط �سروح النحل بعد ا�ستخدام الأجهزة ل يتاأثر، 

بحيث تع�������ود ال�سغ�������الت اإىل حالتها الطبيعي�������ة بعد اإيقاف 

الت�سغيل بفرتات وجيزة. 

األ يكون ل�ستخال�س ال�س�������م من الطوائف ب�سكل متكرر 

تاأثري معنوي يف اإنتاج الطوائف من الع�سل.

اإمكاني�������ة ت�سغيل عدد كب�������ري من اللوح�������ات على مداخل 

الطوائ�������ف دفعًة واح�������دًة ويف التوقيت نف�س�������ه للقيام بعملية 

جمع ال�سم بطريقة جممعة باملنحل.

اإمكاني�������ة ت�سغيل الأجه�������زة بالتي�������ار الكهربائي املرتدد يف 

املناح�������ل القريبة من خطوط  الكهرباء، اأو اأن تعمل على تيار 

م�ستمر ) بطارية �سيارة(.

اأن توف�������ر الطريقة امل�ستخدمة فر�س�������ة احل�سول على �سم 

نق�������ي 100%، على �سكل ب�������درة جافة، مع عدم وجود فر�سة لأي 

�سوائب خارجية، مثل حبوب اللقاح، والأتربة، وبقايا النحل.

اأن تكون نوعي�������ة ال�سم املجموعة مطابق�������ة للموا�سفات 

والقيا�سات الدولية املعمول بها.

       ونق�������دم اجله�������از املبتكر يف جامعة اأ�سيوط، الذي مت 

ت�سجيله كاأول جهاز م�سري برباعة اخرتاع باأكادميية البحث 

العلم�������ي امل�سرية ع�������ام 1993م  كنم�������وذج يف �سل�سلة البحوث 

املقدمة يف املجال.

فكرة عمل جهاز جمع السم
يتك�������ون اجلهاز من مول�������د للنب�سات الكهربي�������ة باأ�سكال 

معينة ) �سكل1(، 

يت�س�������ل مع عدد من  لوحات جمع ال�سم، التي تثبت على 

مداخل اخلاليا مبا�سرة ) �سكل2(، حيث تكون كل لوحة عبارة 

ع�������ن جمموعة من الأ�سالك املتوازية، مركب باأ�سفلها لوح من 

الزجاج املغطى بطبقة م�������ن البال�ستيك، وعند وقوف النحل 

على اللوحة يتم تعر�سه للنب�سات الكهربائية.

�س�������كل )1( مول�������د النب�سات الكهربائي�������ة يتحكم يف �سكل 

املوجة وقيمة الرتدد، والفولت يعمل على عدد40 لوحة، على 

40 طائفة، يف وقت واحد . �سكل )2( 
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�سكل )2( نظام تو�سيل اللوحات جلمع ال�سم على مداخل اخلاليا

ال�سادرة من اجلهاز، فيقوم بل�سع  اللوح الزجاجي، واإفراز ال�سم الذي ي�سيل اأ�سفل البال�ستيك، الذي يعمل اأي�سًا كمحفز 

للنحل لإفراز كمية اأكرب من ال�سم، ويف الوقت نف�سه متنع اختالط ال�سم املفرز بالأتربة، اأو حبوب اللقاح القادمة مع النحل، 

اأو اأجزاء بع�س ال�سغالت التي قد متوت اأحيانًا على اللوحات. ) �سكل3( 

�سكل )3( منوذج لوحة جمع ال�سم.                    �سكل )4( لوحة جمع ال�سم على مداخل اخللية اأثناء

 ت�سغيل اجلهاز جلمع ال�سم تو�سح ن�ساط ال�سغالت يف عملية اجلمع 

 

�سكل )5( طريقة جمع ال�سم من على اللوحات الزجاجية مع اأخذ الحتياطات الالزمة
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  سهولة استخالص السم من على لوحات الجمع

ترتك اللوحات الزجاجية بعد عملية اجلمع مدة  من 3- 

6 �ساعات على درجة ح�������رارة الغرفة يتم خاللها جفاف ال�سم 

عل�������ى �سط�������ح الزجاج . ُت�������زال بعدها طبق�������ة البال�ستيك التي 

تغطي الزج�������اج، ويتم جتميع ال�سم بوا�سطة �سريحة زجاجية  

يف اجت�������اه واحٍد، حي�������ث يتم جتميعه على �س�������كل بدرة بي�ساء 

اللون. ) �سكل4( 

           وُيراَع�������ى عن�������د اإج�������راء عملي�������ة اجلم�������ع لب�س قناع 

عل�������ى الأن�������ف و»جوانتي« طبي على اليدي�������ن، وذلك ملنع تهيج 

الأغ�سي�������ة املخاطية للقائم بعملية اجلمع من كرة ا�ستن�ساق 

ال�س�������م املتطاير يف  م�������كان اجلمع، كما يج�������ب اأن ُيراَعى اأثناء 

عملية اجلمع اأن تتم يف عدم وجود اأي تيار هواء مبا�سر.

معدل تشغيل الجهاز على طوائف النحل
     يكمن ت�سغيل اجلهاز مبعدل ) 15- 30 دقيقة ( لإمتام 

عملي�������ة ال�ستخال�س م�������ن الطوائ�������ف، وميكن تك�������رار عملية 

اجلم�������ع مرة كل اأ�سب�������وع، وذلك لإعطاء فر�س�������ة لكتمال منو 

غ�������دد ال�سم يف ال�سغالت، كما اأن النحل يحتفظ بذاكرة جتاه 

اجلهاز تدوم ملدة يومن اإىل 3 اأيام.

كميـة اإلنتاج المتوقع من السـم تحـت الظروف 
المصرية

يتح�������دد مو�س�������م الن�س�������اط للنحل م�������ن اأوائ�������ل مار�س اإىل 

نهاية �سبتمرب تقريب�������ًا مبعدل 7 اأ�سهر اأو ) 28 – 30 اأ�سبوعًا(، 

ومتو�س�������ط اإنت�������اج الطائفة من ال�س�������م يف امل�������رة الواحدة 150 

ملجرام�������ًا، فيكون مع�������دل اإنتاج الطائف�������ة يف املو�سم من 3- 4 

جرامامات  ح�س�������ب تذبذب اأعداد ال�سغ�������الت داخل الطائفة، 

ون�������وع ال�سالل�������ة امل�ستخدمة، ومدى  توافر امل�س�������در الربوتيني 

)حب�������وب اللقاح(، الت�������ي ت�ساعد على اكتمال من�������و غدد ال�سم، 

والإف�������راز الأمثل له؛ ويراَع�������ى، عند عدم توافره�������ا، ا�ستخدام 

البدائل الربوتينية ال�سناعية لرفع معدل الإنتاج.

طريقة حفظ السم الخام
      م�������ن املع�������روف اأن ال�سم من املنتجات ذات درجة الثبات 

العالي�������ة حتت ظروف التخزين يف درج�������ة حرارة الغرفة حتت 

جو جاف، وعلى ذلك ميكن حفظه يف زجاجات غامقة اللون، 

�سغ�������رية احلجم، حمكمة القفل عل�������ى درجة احلرارة العادية، 

كم�������ا ميكن حفظه يف الثالجة حتت ظ�������روف التربيد، غري اأن 

تعر�سه جلو رطب اأو احتواءه على ن�سبة رطوبة عالية يوؤديان 

اإىل تلفه وحتويله اإىل اللون البني.

ال إنتاج السم مصدر خير جديد ِلُكلِّ نحَّ
�������ال ب�سكل مبا�س�������ر من اإنتاج        ع�������ادة م�������ا ي�ستفيد النحَّ

اخلالي�������ا من الع�سل وال�سمع، ويف بع�س الأحيان اإنتاج كميات 

حم�������دودة من الغذاء امللكي اأوحبوب اللقاح، غري اأن اإنتاج  �سم 

ال، حيث اإن  النحل قد ي�سيف ُبعدًا جديدًا يف زيادة دخل النحَّ

ق عامليًا مبقدار يرتاوح ما بن100- 120 دولرًا  جرام ال�سم ُي�سوَّ

للج�������رام الواحد، واإذا فر�سن�������ا اأن الطائفة تعطي يف املتو�سط  

م�������ن 3- 4 جرامات، فيمكن لنا ح�س�������اب مدى ما يح�سل عليه 

ال من رب�������ح، وذلك مع انخفا�س ن�سب�������ة التكاليف التي  النحَّ

�������ال مقارنًة باملنتجات الأخ�������رى، اإىل جانب اأن  يتحملها النحَّ

ال�سم م�������ادة قابلة للتخزين وعلى ف�������رتات طويلة دون حدوث 

تغري ُيذكر يف مكوناته الأ�سا�سية. 
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ال�صتخدامات الطبية ملنتجات النحل 

)الدلئل العلمية(
الطبيب/  نوري الوائلي

رئي�س ق�سم الأبحاث ال�سريرية - موؤ�س�سة ليف �سبوت الطبية - نيويورك

تعت�������رب النحل�������ة واحدة م�������ن اأقدم 

احل�سرات على الأر�س، فعمرها يتجاوز 

100ملي�������ون �سن�������ة، وَمنح�������ت النحل�������ة، 

مب�سيئة اهلل تع�������اىل، اململك�������َة النباتيَة 

واحليواني�������َة فوائ�������َد كب�������ريًة من خالل 

م�ساعدة الزهور عل�������ى التلقيح، واأي�سًا 

عن طري�������ق اإنتاج ما ي�سم�������ى منتجات 

النحل، وه�������ي: الع�سل، غ�������ذاء امللكات، 

ال�سم�������ع، �س�������م النح�������ل، �سم�������غ النحل 

)العكرب(؛ وحبوب اللقاح. 

وقد ا�ستعمل الإن�سان هذه املنتجات 

ع�������رب الع�س�������ور كغ�������ذاء ودواء ملعاجل�������ة 

خمتل�������ف الأمرا��������س، و�س�������وف نتطرق 

ومناق�سة  العلمي�������ة،  الدلئ�������ل  ل�س�������رح 

الأبح�������اث العلمية الت�������ي تدعم ب�سورة 

قاطع�������ة الفوائد ال�سحي�������ة، والفوائد 

ولك�������ي  املنتج�������ات.  له�������ذه  الغذائي�������ة 

ن�ستعر�س كل ه�������ذه احلقائق العلمية، 

فاإننا نحتاج اإىل عدة مقالت متتالية، 

وتكون هذه املقالة املقدمة املوجزة لهذا 

املو�س�������وع املهم من الناحي�������ة ال�سحية 

والغذائية والبيئة والقت�سادية.

فل�������و تطرقن�������ا اإىل فوائ�������د الع�سل 

جند ب�������اأن الآلف من الأبحاث العلمية 

اأكدت عل�������ى خ�سائ�س الع�سل ال�سحية 

جمل�������ة  ن�س�������رت  فمث�������اًل  والغذائي�������ة، 

 2010 ع�������ام   )Biotech Biomed(

يف عدده�������ا )163( ب�������اأن حقن الع�سل يف 

اأغ�سي�������ة البط�������ن �سوف مين�������ع منو اأحد 

 )carcinoma( ال�سرطان�������ات املهم�������ة

امل�سببة ا�ست�سقاء الربتيونيوم البطني.

ون�سرت املجلة الطبي�������ة الأمريكية 

املتخ�س�س�������ة لأمرا��������س احل�سا�سية يف 

عدده�������ا )24( ال�سادر ع�������ام )2010( باأن 

الع�سل لي��������س له تاأث�������ريات �سلبية على 

الأن�سجة املخاطي�������ة للجهاز التنف�سي، 

ويف ه�������ذا ال�سدد ن�سرت املجلة الأوربية 

اأح�������د  ع�������ام 2004  الطبي�������ة  لالأبح�������اث 

اأبحاثنا العلمية، الذي اأكد اأن ا�ستن�ساق 

الع�س�������ل ي�������وؤدي اإىل تو�س�������ع الق�سب�������ات 

الهوائية، ويخف�س ارتفاع �سغط الدم، 

وم�ستويات ال�سكر يف دم امل�سابن بداء 

.)Eur J Med Res( ال�سكري

 .Nig J physiol( ون�سرت جملة 

ب�������اأن   )2009( ال�س�������ادر  عدده�������ا  يف   )

ا�ستعم�������ال الع�سل لفرتات طويلة يوؤدي 

اإىل تقليل تركي�������ز الكل�سرتول يف الدم، 
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ويف ه�������ذا املجال ن�س�������رت املجلة الطبية 

للغذاء الدوائي يف كليفورنيا يف عددها 

ال�سادر عام 2004 اأحد اأهم الأبحاث التي 

قمنا بها، واأظهرت باأن ا�ستعمال الع�سل 

يوميًا ي�������وؤدي اإىل تقليل الكل�سرتول يف 

الأ�سحاء، ويف املر�سى امل�سابن بارتفاع 

الكل�سرتول يف ال�������دم، وكذلك يوؤدي اإىل 

تقلي�������ل م�ستوي�������ات الده�������ون الثالثية، 

وم�ست�������وى ال�سكر يف ال�������دم، وم�ستويات 

العوام�������ل التي ت�سبب اأمرا�س ال�سراين 

 ،)Homocystine( كم�������ادة  والقلب، 

وم�������ادة ) CRP(، لي��������س يف الأ�سح�������اء 

فق�������ط  ب�������ل يف مر�س�������ى داء ال�سك�������ري 

وامل�سابن بارتفاع الكل�سرتول.

 )FASEB( جمل�������ة  ون�سرت    

الأمريكية اأحد اأبحاثنا املتعلقة بتاأثري 

الع�س�������ل عل�������ى داء ال�سكري ع�������ام 2003، 

��������سُ م�������ن  واأظه�������رت ب�������اأن الع�س�������ل ُيخفِّ

ال�سك�������ر يف دم امل�سابن ب�������داء ال�سكري، 

بل اإن�������ه يرف�������ع م�������ن ق�������درة البنكريا�س 

عل�������ى اإفراز الأن�سول�������ن. وقد اأيدت هذه 

النتائج املهمة البح�������ث العلمي املن�سور 

ع�������ام 2008 يف املجلة العلمي�������ة العاملية 

حي�������ث   ،)Scientific World J(

اأك�������دت على اأن الع�سل لي��������س قادرًا على 

خف�س العوامل امل�سببة لأمرا�س القلب 

وال�سراي�������ن فح�سب بل يحف�������ظ الوزن 

اأي�س�������ًا، وقد قورن�������ت ه�������ذه النتائج مع 

ا�ستعمال �سكر الطع�������ام الأبي�س، الذي 

يوؤدي اإىل زيادة ال�������وزن، وزيادة العوامل 

امل�سببة لأمرا�س القلب.

وفيم�������ا يخ�س ق�������درة الع�سل    

عل�������ى قتل البكرتيا، فق�������د ن�سرت جملة 

)FASEB( الأمريكي�������ة ال�س�������ادرة عام 

2010 ب�������اأن الع�س�������ل قادر عل�������ى الق�ساء 

عل�������ى خمتلف اأن�������واع البكرتيا املمر�سة 

املقاوم�������ة  واجلراثي�������م  لالإن�س�������ان، 

 ،)VREو MRSA( للم�سادات، مثل

 Med( ويف هذا املو�سوع ن�سرت جملة

Sci Monit( ال�سادرة من نيويورك 
ع�������ام 2005، وجملة الأغذي�������ة الطبية 

ع�������ام 2004  ال�س�������ادرة يف كاليفورني�������ا 

اأبحاث�������ًا مهمًة للفري�������ق العلمي الذي 

تراأ�سته، واأثبت ب�������اأن الع�سل الطبيعي 

ق�������ادر على قتل واإيق�������اف منو خمتلف 

الأمرا��������س  ت�سب�������ب  الت�������ي  اجلراثي�������م 

لالإن�س�������ان، وكذلك قدرته املميزة لقتل 

الفطريات املمر�سة.

ويف ع�������ام 2005 ن�سرت جملة    

Med Sci Monit( ( ال�س�������ادرة م�������ن 
نيويورك بحث�������ًا مهمًا حي�������ث اكت�سفت 

لأول مرة باأن الع�سل الطبيعي قادر على 

عالج فريو�س الهريب�س املتكرر يف الفم، 

وكذل�������ك النوع الذي ي�سي�������ب الأع�ساء 

التنا�سلي�������ة، وقد لقى ه�������ذا الكت�ساف 

الرتحيب الوا�سع من اجلهات ال�سحية 

واملر�سى يف خمتلف اأنحاء العامل. 

م�������ن ناحي�������ة اأخ�������رى ف�������اإن اأبحاثنا 

العلمية منذ العق�������د املا�سي حتى الآن 

اأثبت�������ت باأن و�س�������ع الع�س�������ل على جروح 

العمليات امل�سابة باللتهابات واملقاومة 

لاللتئام يوؤدي اإىل زيادة �سرعة اللتئام، 

والق�ساء عل�������ى اللتهابات اجلرثومية. 

وقد ُن�س�������رت ه�������ذه الأبح�������اث يف املجلة 

وكذلك  الطبي�������ة،  لالأبح�������اث  الأوربي�������ة 

)Eur Med Res( عام 1999، وجملة 

الأغذية الطبية ع�������ام )2004(، واأجريت 

هذه الأبحاث على الإن�سان واحليوانات 

املخربية. 

وكذل�������ك دل�������ت اأبحاثن�������ا العلمي�������ة 

املن�سورة يف جملة اللتهابات ال�سريرية 

 )microbiol Int( اجلرثومي�������ة 

ال�سادرة عام 2005 باأن الع�سل مع �سمع 

النح�������ل يعاجلاِن اللتهاب�������ات اجللدية 

عند الأطف�������ال الناجتة ع�������ن ا�ستعمال 

الفوط ال�سحي�������ة، واأي�ساَ قمنا بدرا�سة 
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تاأث�������ري الع�س�������ل و�سم�������ع النح�������ل عل�������ى 

والأكزمي�������ا اجللدي�������ة،  ال�سدفي�������ة،  داء 

والبوا�س�������ري ال�سرجي�������ة، حي�������ث اأظهرت 

النتائج املن�س�������ورة يف الدوريات العلمية 

خ�������الل ال�سن�������وات املا�سية ب�������اأن الع�سل 

و�سمع النحل لهما دور كبري يف معاجلة 

الأمرا�س اجللدي�������ة والبوا�سري املزمنة، 

لي�س ه�������ذا فقط بل اأثبتت جتاربنا باأن 

الع�س�������ل قادر على حماية الكبد والكلى 

�سد الت�سممات الكمياوية، وقد ُن�سرت 

 Nat( ه�������ذه الأبحاث املهم�������ة يف جملة

2006، وجمل�������ة  ع�������ام    )  Prod Res
)lnt J Food Sci Nut( اأي�س�������ًا عام 

2006؛ ووجدن�������ا كذلك باأن الع�سل قادر 

على خف��������س العوام�������ل امل�سببة لالآلم، 

ال�������دم، بالإ�سافة  واللتهابات، وجتلط 

اإىل اأن الع�س�������ل ق�������ادر على زي�������ادة مادة 

)Nitric oxide( املهم�������ة يف املناع�������ة 

وتو�سع ال�سراين. 

ون�سرت املجلة العلمية املتخ�س�سة 

يف اأمرا��������س الكل�������ى وامل�سال�������ك البولية 

)Int Urol Nep( ع�������ام 2005 اأح�������د 

اأبحاثنا العلمي�������ة املهمة، حيث اأظهرت 

النتائ�������ج ق�������درة الع�س�������ل عل�������ى حت�سن 

وظائف الكل�������ى عند الإن�س�������ان، واأي�سًا 

يقل�������ل املواد امل�سببة لقلة �سخ الدم اإىل 

الكليتن، ولأول مرة ا�ستطعنا قبل عدة 

�سنوات م�������ن اإثبات اإمكاني�������ة ا�ستعمال 

احلقن الوريدي للع�سل يف احليوانات، 

حي�������ث اأظه�������رت النتائ�������ج املن�س�������ورة يف 

الدوريات العلمي�������ة اأن الع�سل ميكن اأن 

ُيعَطى بالوريد برتاكي�������ز خمتلفة، وله 

الق�������درة عل�������ى حت�سن وظائ�������ف نخاع 

والكليتن.  الكب�������د،  العظم، ووظائ�������ف 

ومن املوؤمل ا�ستعم�������ال الع�سل املحقون 

بالوريد يف امل�ستقبل بدًل من املغذيات 

التي ُتعطى للمر�س. واأكدت الدرا�سات 

احلديث�������ة املن�س�������ورة م�������ن اأمري�������كا باأن 

الع�سل يقي املر�سى امل�سابن بالر�سح، 

وي�ساعد على ال�سفاء من ال�سعال.

 اأم�������ا ما يخ�س غ�������ذاء امللكات فقد 

يف   )J Med food( جمل�������ة  ن�س�������رت 

عدده�������ا ال�سادر ع�������ام 2005 ب�������اأن غذاء 

امللكات له خ�سائ�س م�سادات الأك�سدة، 

ويحمي اجل�سم من ال�سموم الكمياوية، 

واأما �سمغ النحل )العكرب(، فاإنه ميلك 

ق�������وة م�سادات التاأك�سد. هذا ما ُن�سر يف 

.)Nutr J( املجلة العلمية لالأغذية

املتخ�س�س�������ة  املجل�������ة  ون�س�������رت   

بحث�������ًا   )J Med food( بالأغذي�������ة 

�سام�������اًل ح�������ول فوائ�������د الع�س�������ل، وغذاء 

املل�������كات، و�سم�������غ النحل، حي�������ث اأظهر 

باأن �سمغ النحل له ق�������درة فائقة على 

قتل الفريو�سات والبكرتيا، وباأنه م�ساد 

لاللتهاب�������ات، وب�������ه مادة قوي�������ة ملكافحة 

التاأك�سد.

 )JEthnopharmacol( ون�سرت جملة

درا�سة مطولة حول عالقة �سمغ النحل 

باأن  النتائج  اأظهرت  حيث  املناعة،  مع 

�سمغ النحل قادر على زيادة م�سادات 

اجل�سم، ويرفع من قدرة خاليا املناعة 

الل���ت���ه���اب���ات، وكذلك  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى 

وانت�سار  ال�سرطانية،  الأورام  مكافحة 

خاليا ال�سرطان يف الدم. وهذه النتائج 

م�سابهة لقدرة الع�سل على تقوية جهاز 

املناعة، حيث اأظهرت اأبحاثنا املن�سورة 

اأورب���ا واأمريكا  ال��دوري��ات العاملية يف  يف 

على اأن الع�سل قادر على زيادة م�سادات 

من  يرفع  واأي�سًا  اجل�سم،  يف  الأك�سدة 

م�����س��ادات الأج�������س���ام امل��ن��ت��ج��ة م���ن قبل 

ن�سبة خاليا  من  ويرفع  املناعة،  خاليا 

املناعة.

ون�سرت جملة )Ftoterpia(  عام 

املن�سورة  لالأبحاث  وا�سعة  درا�سة   2002

اأظهرت  ح���ي���ث  ال���ن���ح���ل،  ���س��م��غ  ح�����ول 

الدرا�سات قدرة �سمغ النحل يف خف�س 

الكل�سرتول.  وارت����ف����اع  ال������دم،  ���س��غ��ط 

واأظ��ه��رت درا���س��ة ُن�����س��رت يف ع���ام  2001 

)Phythotherap Res( باأن �سمغ 

النحل قادر، كما هو احلال يف الع�سل، 

على حماية الكبد من ال�سموم. ون�سرت 

املجلة الطبية امللكية الربيطانية بحثًا 

عام 1995 اأظهر قدرة �سمغ النحل على 

قتل كافة اجلراثيم املمر�سة لالإن�سان، 

كما هو احلال يف الع�سل.

اللقاح  ح����ب����وب  ي���خ�������س  وف���ي���م���ا   

اأظهرت درا�سة علمية من�سورة يف جملة 
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متخ�س�سة باأبحاث النبات عام 2009 باأن حبوب اللقاح لها 

خ�سائ�س م�سادة للح�سا�سية، واأي�سًا م�سادة للتاأك�سد ب�سكل 

جملة  ن�سرت  فقد  النحل،  ب�سم  العالج  يخ�س  وفيما  كبري، 

)Ann Nucl med( عام 2010 باأن �سم النحل ي��وؤدي اإىل 

العالج  ق��درة  النتائج  اأظ��ه��رت  امللتهبة، حيث  املفا�سل  ع��الج 

على  وي��ع��م��ل  الآلم،  م�ستقبالت  اإي��ق��اف  ع��ل��ى  ال��ن��ح��ل  ب�سم 

ن�����س��رت جملة  ع���ام 2010  الل��ت��ه��اب��ي��ة، ويف  ال��ع��وام��ل  تثبيط 

Basic Clin( pharmacol( بحثًا اأظهر باأن �سم النحل 
ويف  ال�سموم.  ت��اأث��ريات  م��ن  الكبد  اأن�سجة  اإىل حماية  ي���وؤدي 

 )Basic Clin pharmacol( جملة  ن�سرت  نف�سه  العام 

املجلة  النحل قابلية على قتل اجلراثيم. ون�سرت  ل�سم  ب��اأن 

 2010 ع���ام  ال�����س��رط��ان��ي��ة  الأب���ح���اث  يف  املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

انت�سار اخلاليا  اإيقاف  ق��ادرة على  و�سمومه  النحل  �سم  ب��اأن 

املتخ�س�سة يف  امل��ج��ل��ة  ن�����س��رت   2010 ع���ام  ويف  ال�����س��رط��ان��ي��ة. 

قادر  النحل  �سم  ب��اأن   ))Neurol Res الأع�����س��اب  اأم��را���س 

على حماية الأع�ساب عند املر�سى امل�سابن مبر�س ال�سلل 

 .)Parkinson›sdisease( الرعا�سي

املن�سورة يف  العلمية  القارئ فاإن الأبحاث  اأخي  كما ترى 

خمتلف الدوريات الطبية والعلمية اأثبتت باأن كافة منتجات 

النحل لها قدرة �سفائية عالية وخ�سائ�س غذائية فريدة جدًا 

اإن منتجات النحل  اأخ���رى.  ن���ادرًا ما توجد يف م��واد غذائية 

الدم،  ال�����س��ك��ري، و���س��غ��ط  ب���داء  امل�����س��اب��ن  م��ف��ي��دة للمر�سى 

ال�سرطانية،  والأمرا�س  وال�سعال،  والأنفلونزا،  واحل�سا�سية، 

وال�سراين،  القلب  باأمرا�س  وامل�سابن  املناعية،  والأم��را���س 

ف��اإن منتجات  واأي�����س��ًا  الكلى، والكبد، والأع�����س��اب،  واأم��را���س 

النحل لها تاأثريات اإيجابية يف م�ساعدة اجلروح على اللتئام، 

والفريو�سات،  والفطريات،  البكرتيا،  قتل  على  ال��ق��درة  ولها 

واأنا على يقن باأن ال�سنوات القادمة �ست�سهد دخول منتجات 

النحل احلقل الطبي كعالج ملختلف الأمرا�س، بل اإنها مواد 

طبيعية خالية اإىل حد كبري من التاأثريات اجلانبية امل�سرة.

وق�������د مت ح�سول ترخي�س با�ستعمال الع�سل يف بريطانيا 

واأمري�������كا الآن ملعاجلة اجلروح والقروح واحلروق، و�سدق اهلل 

ِن 
َ
ْحِل اأ َك اإِىَل النَّ ْوَحى َربُّ

َ
العظيم حن قال يف كتابة الكرمي )َواأ

ا َيْعِر�ُسوَن ُثمَّ ُكِلي  َجِر َومِمَّ َباِل ُبُيوتًا َوِمَن ال�سَّ ِخ�������ِذي ِمَن اجْلِ اتَّ

ِك ُذُل�������اًل َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها  َمَراِت َفا�ْسُلِكي �ُسُبَل َربِّ ِم�������ن ُكلِّ الثَّ

َقْوٍم  ا�ِس اإِنَّ يِف َذِلَك لآَيًة لِّ َفاء ِللنَّ ْلَواُنُه ِفيِه �سِ
َ
َتِلٌف اأ ْ �َس�������َراٌب خمُّ

ُروَن{ )�سورة النحل/69-68(. َيَتَفكَّ

 �سن�������وايل الن�سر تباعًا – اإن �ساء هلل - مبقالت تدور حول 

ال�ستعمالت الطبية والعالجية، وفوائدها الغذائية ملنتجات 

النح�������ل، املدعومة بالدلئل العلمي�������ة والبحثية املعتمدة، يف 

اأعداد املجلة الالحقة؛ واهلل املوفق. 

5859 5859



�صفات اجلودة يف ملكات نحل الع�صل
ح�سام فرج اأبو �سعرة

كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود

مقدمة:
عندما يتعامل اأي �سخ�س مع النحل للمرة الأوىل، فاإنه 

ُيالح�������ظ اأن خلية النحل التي بها اآلف النحل ل يوجد بها 

اإل ملكة واحدة فقط، بل يتعجب اأكر حينما يعلم اأن ملكة 

الطائفة هذه هي الأم الوحيدة لكل النحل املوجود باخللية، 

وتتوقف م�������دى كفاءة اخللية واإنتاجيته�������ا على �سفات تلك 

الأم، وبالتايل فاإن �سفات ملكات النحل اأو ما ُيعرف بجودتها 

يتوق�������ف عليه م�سري اخللية بالكامل، و�س�������وف اأ�ستعر�ُس يف 

ه�������ذا املق�������ال �سفات اجل�������ودة يف ملكات نح�������ل الع�سل لتزيد 

ال باأهمية امللكة واأ�سباب تفاوت �سفات الطوائف  وع�������ي النحَّ

لديه.

 ملكة نحل العسل :
تقوم امللكة بوظائ�������ف مهمة بداخل الطائفة، فهي ت�سع 

البي��������س )�سكل 1( الذي تنتج عنه ال�سغ�������الت وذكور النحل، 

وتفرز م�������ادة كيماوية تع�������رف بالفرمون امللك�������ي، لكي تك�سب 

الطائف�������ة رائحة ممي�������زة، وت�سيطر على الطائف�������ة )�سكل2(، 

ومتنع ال�سغالت من و�سع البي�س، كما تورث امللكة جمموعة 

كب�������رية م�������ن اخل�سائ��������س الوراثي�������ة لن�سلها م�������ن ال�سغالت 

�������ال اأن اإحدى  والذك�������ور، فعل�������ى �سبيل املثال قد يالحظ النحَّ

الطوائف اأكر حتماًل ملر�سٍ ما عن طائفة اأخرى، اأو يالحظ 

اأن طائفة ما اأكر �سرا�سة عن طائفة اأخرى، وال�سبب يف ذلك 

يرج�������ع اإىل ال�سفات الوراثية للملكات، فاإذا قام بتغيري ملكة 

الطوائ�������ف ال�سر�سة مبلك�������ة اأخرى ف�سوف نالح�������ظ اختالفًا 

كبريًا يف �سلوك الطائفة.     

العر�س ال�ساب�������ق يو�سح اأهمية امللكة يف طوائف النحل، 

ال اجليد اأن يح�سن اختي�������ار ملكاته، واأن يدرك  وعل�������ى النحَّ

وب�سرع�������ة اأي تغ�������ري يطراأ عليه�������ا، لكي يق�������وم بتغيري امللكات 

ال ملكاته ب�سكل  الرديئة باأخرى حديثة، ولك�������ي يختار النحَّ

)�سكل1( امللكة ت�سع البي�س                                                       )�سكل2( امللكة ت�سيطر على الطائفة                          
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جي�������د، فعليه اأن يع�������رف خ�سائ�س اجل�������ودة املرتبطة مبلكات 

نحل الع�سل، التي تتلخ�س يف الآتي:

صفات الجودة الخارجية :
ال�سف�������ات مورفولوجي�������ة )�سكل 3(، وه�������ذه املجموعة من 

ال�سف�������ات ترتبط ب�سكل مبا�سر بال�س�������كل اخلارجي للملكات، 

فامللك�������ة اجليدة يجب اأن تكون �سليمة وخالية من اأي اإعاقات 

اأو ت�سوهات يف الأجنحة، ولها القدرة على التحرك، ويجب اأن 

تكون خالية من الأمرا�س والآفات الظاهرية، مثل خلوها من 

الف�������اروا، اأو قمل النحل الأعم�������ى، ويف�سل اأن تكون ذات بطن 

ممتلئة، وهذا يعطي موؤ�سرًا عن منو املباي�س ومقدرتها على 

و�سع البي�س، ومنو ال�سعر على منطقة ال�سدر يعطي موؤ�سرًا 

عل�������ى عمر امللكة، لأن�������ه بتقدم العمر تفق�������د امللكة ال�سعريات 

املتواج�������دة على منطقة ال�سدر، وتبدو تل�������ك املنطقة لمعة، 

وكلما كانت امللكات �سغرية ال�سن كان ذلك اأف�سل. 

)�سكل 3( املوا�سفات اخلارجية للملكة اجليدة

     واجلدي�������ر بالذك�������ر اأن هن�������اك ع�������ددًا م�������ن ال�سف�������ات 

املورفولوجية التي تخ�س �سفات اجل�سم، اأو تعريق الأجنحة، 

وترتبط بجودة امللكة، حيث من خاللها يتم التاأكد من �ساللة 

امللكة ونقائه�������ا، وكذلك فاإنه ميكن التاأكد من نقاء امللكة من 

خالل ال�سفات املورفولوجية لن�سله�������ا من الذكور، وذلك لأن 

الذكور تن�ساأ من بي�س غري خم�سب، مما يعك�س �سفات امللكة 

مبا�سرًة.

صفات الجودة الداخلية:
هي جمموعة من ال�سفات الت�سريحية للملكات، منها ما 

يخ�س مبي�س امللكة )�سكل 4(، مثل عدد فروع املبي�س، وكلما 

زاد ع�������دد فروع املبي�س، كان اأف�سل لأنه يرتبط مبا�سرة بو�سع 

البي��������س. وفروع املبي��������س يبلغ عددها م�������ن 150 اإىل 180 فرع 

مبي�س، و ذات لون اأبي�س، اأما فروع املبي�س التي حتتوي على 

بي�س نا�سج فتبدو بلون مييل لال�سفرار )�سكل 5(.    

)�سكل 4( ال�سكل العام ملبي�س امللكة 

  )�سكل 5( فروع املبي�س

       وم�������ن ال�سفات الأخرى املهمة �سفاُت القابلة املنوية 

)�س�������كل 6(، مثل عر��������س القابلة، وحجمها، وم�������ا حتتويه من 

حيوانات منوية، وكلما زاد عدد احليوانات املنوية يف القابلة، 
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كان اأف�س�������ل. ويبل�������غ ع�������دد احليوانات املنوي�������ة يف املتو�سط 5 

مالين حيوان منوي، ويرتبط عدد احليوانات املنوية ب�سكل 

اأو باآخ�������ر بعملي�������ة تلقي�������ح امللك�������ة، وكفاءة الذك�������ور يف عملية 

التلقي�������ح، والظروف اجلوية اأثناء عملي�������ة التلقيح، وكذلك 

مقدرة امللكة عل�������ى تخزين احليوانات املنوي�������ة، ولي�س فقط 

عدد احليوان�������ات املنوية من �سفات اجل�������ودة بل حيوية تلك 

احليوان�������ات املنوية، لأنه قد حتتوي القابلة املنوية على عدد 

كبري من احليوانات املنوية، ولكن معظمها قليل احليوية، اأو 

م�سوهة، مما يوؤثر يف ن�سل امللكة و�سعف الطائفة.   

)�سكل 6( القابلة املنوية

نظ�������رًا لقيام امللكات باإفراز م�������ادة فرمونية، ُتعرف باملادة 

امللكية لل�سيطرة على الطائفة وتثبيط منو ال�سغالت، ومبا 

اأن تل�������ك امل�������ادة امللكية ترتبط مبدى منو الغ�������دة الفكية، فاإن 

الغدة الفكية من خ�سائ�س ج�������ودة امللكات، وكلما كانت ذات 

من�������و وتطور جيدين كان اأف�سل.  واجلدير بالذكر اأن م�ستوى 

الفرم�������ون امللكى بهيموليمف امللكات من اخل�سائ�س املهمة، 

م امللكة يف العمر تقل مقدرتها على اإفراز  وُيراَعى اأنه مع تقدُّ

املادة امللكية، وبالتايل تقل خ�سائ�س جودتها.

كذل�������ك خل�������و امللك�������ة م�������ن الأمرا��������س الداخلي�������ة مث�������ل 

الفريو�س�������ات، واأمرا�س اجلهاز اله�سمي مث�������ل الدو�سنتاريا، 

والأميب�������ا، والنوزميا من �سف�������ات جودة املل�������كات، لأن اإ�سابة 

امللك�������ة مبر�سٍ ما يوؤثر يف �سلوكه�������ا، ومعدل و�سعها للبي�س، 

وقد يدفع النحل اإىل تغيريها.  

صفات الجودة السلوكية:
ُي�س�������اف اإىل ما �سبق من �سفات للجودة جمموعة اأخرى 

من ال�سف�������ات التي تخ��������س �سلوك امللكة مث�������ل النتظام يف 

و�سع البي�س، وهذه ال�سفة مهمة لتقومي اأي ملكة، لأن عدم 

النتظ�������ام يدل على �سوء تنظيم الطائفة و�سعفها، ويرتبط 

بتلك ال�سفة �سفة اأخرى وه�������ي منوذج و�سع البي�س )�سكل 

7(، ويق�س�������د به اأن يكون البي��������س مو�سوعًا ب�سكل مرتب ويف 

منت�سف الربواز، ويعلوه م�ساحة من الع�سل، وحبوب اللقاح. 

اأم�������ا النم�������وذج ال�سيئ لو�سع البي�س، اأو ت�������رك امللكات لعيون 

فارغ�������ة و�سط منطق�������ة و�سع البي�س، في�������دل على انخفا�س 

جودة امللك�������ة، وكذلك يجب اأن يك�������ون للملكة اجليدة معدل 

عاٍل لو�سع البي��������س، ويف الغالب ت�سع امللكة اجليدة حوايل 

1000 بي�سة يف اليوم.

ويجب اأن تت�سم امللكة ب�سفة الهدوء وال�سري املتاأين على 

الأقرا��������س، لأن امللكات ذات ال�سل�������وك الع�سبي مثل اجلريان 

ال�سريع، اأو ال�سقوط اأ�سفل الأقرا�س تورث �سفات رديئة اإىل 

ن�سلها، وقد يقوم النحل بتغيريها خالل فرتة زمنية ق�سرية، 

وامللك�������ة اجليدة تورث �سف�������ات جيدة لن�سلها مث�������ل ال�سلوك 

ال�سحي، وقلة ال�سرا�سة، والن�ساط املبكر يف و�سع البي�س.

ُي�ساف اإىل ما �سبق اأهمية ن�ساط امللكة يف و�سع املبي�س 

مبكرًا يف الربيع ون�ساطها يف تربية احل�سنة، وكذلك قدرتها 

عل�������ى تنظيم و�سع البي�س مع خم�������زون حبوب اللقاح حتى 

ل تعر��������س الطوائف ملجاعات، واأي�سًا ع�������دم امليل للهجرة اأو 

التطريد.

 )�سكل 7( مناذج جيدة حل�سنة نحل الع�سل
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اإع���������داد خطة  ال���ت���ف���ك���ري يف  ي����اأت����ي 

اإ�سرتاتيجية وطنية للنهو�س ب�سناعة 

النحل يف اململكة متزامنًا مع النه�سة 

العلمية والتقنية التي ت�سهدها اململكة 

مع  ان�سجامًا  ي��اأت��ي  كما  ل��ه��ا،  وم��واك��ب��ًا 

خلادم  ال��ك��رمي��ة  ال�سامية  التوجيهات 

احلرمن ال�سريفن، ول�سمو ويل عهده 

ال���ث���اين - حفظهم  وال���ن���ائ���ب  الأم������ن، 

كاأ�سلوٍب  العلمي  املنهج  باعتماد   - اهلل 

والدعم  الدولة،  لقطاعات  للتخطيط 

الالحمدود، الذي توليه حكومة خادم 

احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن - ح��ف��ظ��ه اهلل - 

لهذا املجال.

 وُي��َع��دُّ القطاع ال��زراع��ي اأح���د اأهم 

الرئي�سة  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 

دورًا مهمًا يف توفري  ي��وؤدي  اإذ  بالدولة، 

الأمن الغذائي، وي�ساهم يف ردم الفجوة 

الغذائية، ويعمل على حتقيق الكتفاء 

النحل و�سناعته  وُي��َع��دُّ قطاع  ال��ذات��ي. 

اأهم الأفرع الرئي�سة التي ت�ساهم  اأحد 

ال��ع��ل��ي��ا للقطاع  الأه������داف  يف حت��ق��ي��ق 

ال��زراع��ي، ن��ظ��رًا لأه��م��ي��ة ق��ط��اع النحل 

كم�سدٍر للدخل لعدٍد كبرٍي من الأ�سر، 

وم�ساهمته يف اإيجاد فر�س عمل لعدٍد 

وا�سٍع من ال�سباب، وذلك بعدما �سهدت 

���س��ن��اع��ة ال��ن��ح��ل ت����ط����ورًا لف���ت���ًا خالل 

املتزايد  للطلب  نظرًا  املا�سية،  الفرتة 

للع�سل كمادة عالجية وغذائية، والبدء 

يف ا����س���ت���خ���دام م��ن��ت��ج��ات��ه الأخ�������رى يف 

ال���ع���الج، م��ث��ل: )ال���غ���ذاء امل��ل��ك��ي، �سمغ 

و�سم  ال��ل��ق��اح؛  ال�سمع، ح��ب��وب  ال��ن��ح��ل، 

النحل(.

 اإن النهو�س ب�سناعة النحل وتنمية 

بوزارة  م��ن��وط��ًا  ال��زراع��ي لي�س  ال��ق��ط��اع 

والبحثية  العلمية  واجل��ه��ات  ال��زراع��ة 

بالكثري  ول��ك��ن  ف��ح�����س��ب،  ال��ع��الق��ة  ذات 

كانت هذه العالقة 
َ
اأ من اجلهات، �سواء 

اأم غري مبا�سرة. فمن اجلهات  مبا�سرة 

الهيئُة  الع�سل،  التي لها عالقة بجودة 

واملقايي�س،  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  ال�����س��ع��ودي��ُة 

وال���ق���روي���ة، ووزارة  ال��ب��ل��دي��ة  وال�������س���وؤون 

الغذاء والدواء،  اأن هيئة  التجارة. كما 

لهما  ���س��ت��ك��ون  ال�����س��ح��ة،  وزارة  وك��ذل��ك 

عالقة مبا�سرة، حيث اأ�سبحت منتجات 

مكثٍف يف حل  ب�سكٍل  ُت�ستخدم  النحل 

تاأتي  ال�سحية. من هنا  امل�ساكل  بع�س 

حتمية التخطيط الإ�سرتاتيجي، الذي 

ي�سفر عنه و�سع اخلطة الإ�سرتاتيجية، 

الإ�سرتاتيجي  التخطيط  ��ُل  مُي��ثِّ حيث 

الإطار الفكري املتكامل، الذي ت�سارك 

امل�ستويات لتحليل �سناعة  فيه جميع 

قدراتها  وت���ق���ومي  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��ن��ح��ل 

ور�سالتها،  روؤي��ت��ه��ا،  و�سياغة  ال��ذات��ي��ة، 

الإ�سرتاتيجيات  واخ��ت��ي��ار  واأه���داف���ه���ا، 

ال�سيا�سات  وو���س��ع  وال��ف��رع��ي��ة،  ال��ع��ام��ة 

وال��������ربام��������ج واخل������ط������ط وامل��������وازن��������ات 

والر�سالة  ال��روؤي��ة  ال��ق��ادرة على حتقيق 

فاإن  ذل�����ك،  اإىل  واإ����س���اف���ة  والأه���������داف؛ 

اأ�سلوب  ه��و  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 

اإبداعي وابتكاري يف التفكري لت�سميم 

لل�سناعة،  ف���ي���ه  امل����رغ����وب  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

وبخطواٍت  ��ٍد  ُم��َت��َع��مَّ ب�سكٍل  ذل��ك  وي��ت��م 

بيئية  ف��ر���س  مل��واج��ه��ة  م��ت��ع��ارٍف عليها 

بنقاط  اأخ��ذًا يف احل�سبان  وحتدياتها، 

ال�سعف ونقاط القوة الداخلية، �سعيًا 

ن��اه��ي��ك عن  الأه������داف،  ت��ل��ك  لتحقيق 

عملية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  اأن 

لتوجهات  ٍر  ��وُّ وَت�����سَ بامل�ستقبل،  ��ٍر  َت��َب�����سُّ

م�سار ال�سناعة يف غِدها، ومن ثم فهو 

قادر على التنبوؤ بامل�ستقبل، والختياِر 

مًا  ال��ب��دائ��ل، وال��ت��ح��دي��ِد ُمَقدَّ ب��ن  م��ن 

الالزمة  والإج�����راءات  عمله،  ينبغي  مل��ا 

وكيف.  تنفيذها،  يتم  ومتى  لتنفيذه، 

وت��ه��دف اخل��ط��ة الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 

يتم اإعدادها اإىل حتقيق جمموعة من 

�صرورة و�صع خطة اإ�صرتاتيجية

للنهو�ش ب�صناعة النحل يف اململكة
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الأهداف من اأهمها:

ل�سناعة  وا���س��ح��ة  �سيا�سة  ر���س��م   .1

ال��ن��ح��ل يف امل��م��ل��ك��ة م���ن خ����الل حتليل 

ال��و���س��ع ال���راه���ن لإب������راز ن���ق���اط القوة 

ف اإىل الفر�س املتاحة  وال�سعف، والتعرُّ

والتحديات التي ميكن مواجهتها.

2. تن�سيق جهود املوؤ�س�سات العلمية 

والبحثية، وجميع اجلهات ذات العالقة، 

واملهتمن  ال��ب��اح��ث��ن  ن�����س��اط  وت��وح��ي��د 

برتبية النحل .

3. اإن�ساء القاعدة ال�سلبة التي يتم 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ه��ا ت��ط��وي��ر ���س��ن��اع��ة النحل 

البنية  ا�ستكمال  خ��الل  م��ن  اململكة  يف 

الأ�سا�سية لهذه ال�سناعة.

اإىل  ال��ن��ح��ل  ب�سناعة  ال��و���س��ول   .4

و�سٍع متميٍز اإقليميًا ودوليًا.

و�سيتم و�سع اخلطة الإ�سرتاتيجية 

الراهن  ال����واق����ع  اأ����س���ا����س حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى 

امل����م����ل����ك����ة، من  ال����ن����ح����ل يف  ل�������س���ن���اع���ة 

خ���الل درا���س��ة امل�����س��اك��ل وامل��ع��وق��ات التي 

اقرتاح  ويتم على �سوء ذلك  تواجهها، 

امل�ساريع ملواجهتها.  كما �سيتم حتليل 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��داخ��ل��ي��ة لإب�����راز ن��ق��اط القوة 

بالإ�سافة  ال�����س��ع��ف،  م��ك��ام��ن  وحت��دي��د 

ف  للتعرُّ اخل��ارج��ي��ة  البيئة  حتليل  اإىل 

التي  والتهديدات  املمكنة  الفر�س  اإىل 

اخلطة  بناء  و�سيتم  مواجهتها.  ميكن 

بالعتماد على:

جميع  وم����ق����رتح����ات  لآراء  م�����س��ح 

اجلهات ذات العالقة.

النحلية  للروة  الأمثل  ال�ستغالل 

الكبرية يف اململكة.   

املتاحة  الإم���ك���ان���ي���ات  ك���ل  ت�����س��خ��ري 

لتتبواأ اململكة مكانتها املرموقة. 

اإن وج�����ود خطة  ال���ق���ول  وخ��ال���س��ة 

ب�سناعة  ل���ل���ن���ه���و����س  اإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

�سرورة  اأ���س��ب��ح��ت  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ن��ح��ل 

ملحة، وكر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان 

�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ن��ح��ل  لأب��ح��اث 

الزراعة  وزي���ر  م��ع��ايل  ر ثقة  وي��ق��دِّ يعتز 

الإ�سرتاتيجية  اإع����داد  مهمة  اإ���س��ن��اد  يف 

للكر�سي بالتن�سيق مع وزارة الزراعة. 
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الني التعاونية اخبار جمعية الَنحَّ
ي��ج��ري ح��ال��ي��ًا ال��ع��م��ل ال������دوؤوب يف 

ال��ت��ع��اون��ي��ة لبناء  ��ال��ن  ال��ن��حَّ ج��م��ع��ي��ة 

مقٍر لها على الأر���س التي ا�ستاأجرتها 

بجوار  ت��ق��ع  ال��ت��ي  ال����زراع����ة،  وزارة  م���ن 

م�ست�سفى غدران يف حمافظة باجلر�سي 

ب��داأت يف و�سع  الباحه، حيث  مبنطقة 

مت  املخططات والت�ساميم للمقر، وقدَّ

ل�سندوق  اق��ت�����س��ادي��ة  ج�����دوى  درا�����س����ة 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال����زراع����ي����ة ل��ل��ح�����س��ول على 

ي�سم  الذي  لتنفيذ م�سروعها،  قرو�س 

عددًا من الأن�سطة التي ت�سعى بها اإىل 

حتقيق اأهدافها.

البدء  اجل��م��ع��ي��ة يف  ���س��اع��د  ومم����ا 

النحلية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ع����دٍد  بتنفيذ 

ال، وتتطلبها مهنة  التي يحتاجها النحَّ

الة تعين مدير تنفيذي، وو�سول  النحَّ

م���دي���ر ف���ن���ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ي��ح��م��ل درجة 

العمال،  م��ن  ع���دٍد  وت��وف��ري  املاج�ستري، 

حيث مت اإعداد برامج اإر�سادية وتوعوية 

ُط لتنفيذها على م�ستوى  دورية ُيخطَّ

َمْت  ُنظِّ كما  اململكة،  مناطق  م��ن  ع��دٍد 

لعدٍد من  ا�ستطالعية  زي��ارات ميدانية 

م��ن��اح��ل الأع�����س��اء ب��ن��اًء ع��ل��ى طلبهم، 

للمحا�سرات  ق���اع���ٌة  ����َزْت  ُج����هِّ وك���ذل���ك 

اجلمعيُة  ف��ي��ه��ا  ����َذ  ِل����ُت����َن����فِّ وال����ت����دري����ب 

التي  ال�������س���ه���ري���ة  ال�����دوري�����ة  ل���ق���اءات���ه���ا 

ت�ست�سيف فيها خرباء متخ�س�سن من 

داخل اململكة وخارجها؛ بالإ�سافة اإىل 

رت اجلمعية معظم م�ستلزمات  ذلك وفَّ

لدى  امل���وج���ودة  ال��ن��ح��ل  ت��رب��ي��ة  واأدوات 

كربى ال�سركات املخت�سة برتبية النحل 

وذل��ك يف معر�سها  العربي،  الوطن  يف 

املوجود مبقر اجلمعية احلايل، لتكون 

بذلك جممعًا دائمًا ملنتجات ال�سركات 

النحلية.

����رت اجلمعية  وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى وفَّ

رة ل�سناعة اخلاليا،  ور�سة جنارة ُم�سغَّ

رًا لتجهيز اأغذية النحل،  ومعماًل ُم�سغَّ

الوقت  ت�����س��ت��خ��ل�����س اجل��م��ع��ي��ة يف  ك��م��ا 

اخلام  ال�سمع  جميع  وت�سرتي  احل��ايل 

ال��ط��ب��ي��ع��ي امل��ح��ل��ي ال��وا���س��ل اإل��ي��ه��ا من 

ال  الُعمَّ ازات مع  ف��رَّ الن، وتعر�س  النحَّ

ت�سجيعًا على عملية  اليومي  للتاأجري 

الفرز النظيفة وال�سحية.

اليوم  ومثلما هي ن�سطة اجلمعية 

ي��زداد يومًا بعد  ال��ذي  كن�ساط نحلها، 

يوم، فقد اهتمت كذلك يف عامها املا�سي 

التي  والق�سايا  الأن�سطة  من  بالعديد 

الن، حيث  تهم النحل والنحَّ

ك��ث��ب تخ�سي�س  ع���ن  ت��اب��ع��ت 

املحلي،  النحل  ل��رع��ي  اأودي����ة 

تعديل  ���س��اه��م��ت يف  وك���ذل���ك 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لنظام  ال��الئ��ح��ة 

بالتعاون  اململكة  يف  ال��ن��ح��ل 

مت  مع وزارة الزراعة، كما قدَّ

التنمية  ل�سندوق  مقرتحات 

الزراعية بخ�سو�س القرو�س 

الة  النحَّ لت�سجيع  املمنوحة 

املتنقلة، وكذلك مدى اإمكانية 

من  املنتجة  ���س��ر 
ُ
الأ ا�ستفادة 

تاأهيلهم،  بعد  القرو�س  تلك 

ممار�ستهم  م�����ن  وال�����ت�����اأك�����د 

كما  ج��ي��دة،  ب�����س��ورٍة  للمهنة 

للع�سل،  ال�����س��ن��وي  امل���ه���رج���ان  ��م��ت  ن��ظَّ

و���س��ارك��ت م���ع ك��ر���س��ي ب��ق�����س��ان لأبحاث 

النحل يف تنظيم اللقاء الوطني الأول 

النحل  ب�سناعة  واملهتمن  الن  للنحَّ

يف امل��م��ل��ك��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك فقد 

كانت م�ساركة اجلمعية م�ساركًة فاعلًة 

على امل�ستوى الدويل، حيث �ساركت يف 

العديد من املوؤمترات النحلية الدولية 

يف ُكلٍّ من تركيا واليمن، وزارت خاللها 

العديد من املوؤ�س�سات املهتمة بالنحل. 

  ل يهداأ جلمعية النحل التعاونية 

ب��اٌل، فهي ترى ن�ساط النحل و�سخائه 

بالدولة  امل�سوؤولن  وذارع  اأمامها،  باديًا 

واجلامعة مفتوحة لروؤاها، لذلك فاإن 

املتجددة،  الأن�سطة  من  العديد  هناك 

التي ت�سعى اجلمعية وتتابع لتحقيقها، 

اجتماع  يف  اأع�سائها  على  و�ستعر�سها 

ال�����ق�����ادم، الذي  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

�ستو�سح فيه خطتها لالأعوام القادمة، 

الزمني  وال��ربن��ام��ج  التنفيذ،  وم��راح��ل 

ال��ت��وف��ي��ق خلدمة  اهلل  ن�������س���األ  ل���ذل���ك. 

الن وامل�ساهمة يف النهو�س مبهنة  النحَّ

الة. النحَّ
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الني يف �صيافة  اأع�صاء جمل�ش اإدارة جمعية النحَّ

املهند�ش عبداهلل بق�صان يف دوعن 
ُل  وِّ مُمَ بق�سان،  اأح��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ا�ست�ساف املهند�ُس  

كر�سي املهند�س بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود، 

ورئ��ي�����ُس جمل�س  اأم��ن��اء جامعة ح�سرموت،  ورئ��ي�����ُس جمل�س 

الن  النحَّ اإدارة جمعية  اأع�ساَء جمل�س  اأمناء جامعة عدن، 

التعاونية وبع�س النحالن ال�سعودين امل�ساركن يف الندوة 

مها كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان  الدولية امل�سرتكة، التي نظَّ

جامعة  مع  بالتعاون  �سعود  امللك  بجامعة  النحل  لأب��ح��اث 

لال�ستغالل  اليمني  ال�سعودي  “التكامل  بعنوان  ح�سرموت 

ُع��ِق��َدْت مبدينة  التي  البلدين”،  النحلية يف  للروة  الأمثل 

ترمي يف اجلمهورية اليمنية على مدى يومن خالل الفرتة 

من  24-25 جمادى الأوىل 1431ه� .

اجلمعية يف  مت�����ت ا������س�����ت�����������س�����اف�����ة ال�����وف�����د م�����ن  وق���������د 

ِخَذ الوفُد 
ُ
منتجع حيد اجلزيل يف خيلة بق�سان بدوعن، ثم اأ

لع  يف جولة يف وادي دوعن، الذي ي�ستهر بع�سل ال�سدر، واطَّ

اجلميُع على اأماكن تربية النحل، واجلهود التي ُتْبَذُل يف 

بها؛  والعناية  ال�سدر،  اأ�سجار  اإك��ث��ار  وخا�سة  تطويرها، 

��ال��ن وم��ن��اق�����س��ت��ه��م يف طرق  ومت���ت م��ق��اب��ل��ة ع����دٍد م���ن ال��ن��حَّ

تربيتهم للنحل  .

6667 6667



التعاونية  الن  النحَّ جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سرح 

املتوقع  من  باأنه  2010م،  مايو   15 بتاريخ  املدينة  ل�سحيفة 

اأو فروع  امل�سجلة  التعاونية  الن  النحَّ و�سول عدد جمعيات 

اجلمعية القائمة احلالية اإىل خم�سة خالل اخلم�س �سنوات 

الن تقوم  القادمة اإن �ساء اهلل، حيث اأو�سح اأن جمعية النحَّ

اململكه  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  عمل  ف��رق  م��ع  بالتن�سيق 

احلالية  اجلمعية  اأب����دت  ك��م��ا  ج��دي��دة،  جمعيات  لتاأ�سي�س 

متى  ومنطقة  اأي حمافظة  يف  لها  ف��روع  لفتح  ا�ستعدادها 

الفروع  ه��ذه  الأع�����س��اء يف  و�سيحظى  50 ع�سوًا،  ع��دد  توفر 

بجميع اخلدمات التي ُتقدم يف املركز الرئي�سي.

الن اأن اململكة  كما ذكر رئي�س جمل�س اإدارة جمعية النحَّ

واأن  النحل و�سناعته يف تطوريِن متزايديِن،  وتربية  كبرية، 

الن يتم تاأ�سي�سها يف اأي منطقة من مناطق  اأي جمعية نحَّ

واأن  احل��ال��ي��ة،  ��ال��ن  ال��ن��حَّ جلمعية  ��ل��ة  ُم��ك��مِّ �ستكون  اململكة 

لتقدمي  ال�ستعداد  اأمت  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  جميع 

اأي م�ساعدة اأو دعم بهذا اخل�سو�س.

خم�ش جمعيات 

الني خالل اخلم�ش  نحَّ

�صنوات املقبلة
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موافقة املقام ال�صامي على نظام تربية النحل
وافق جمل�س الوزراء خالل جل�سته التي عقدها  بتاريخ 

1431/3/8ه�  املوافق 2010/2/23م على نظام تربية النحل، 

جاء ذلك بعد النظر يف قرار جمل�س ال�سورى رقم )19/16( 

وتاريخ 1430/5/8ه� وقد �سدر مر�سوم ملكي بذلك .

موافقة املقام ال�سامي الكرمية تعترب نقله نوعية واجناز متميز 

�سمن �سل�سلة الإجن���ازات التي متت يف جم��ال �سناعة النحل 

خالل ال�سنوات الأخرية املا�سية بتوجيهات ومتابعة من معايل 

الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة. 

للنظام   ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  ���س��اء اهلل  اإن  ق��ري��ب��ا  و���س��ت�����س��در 

ولتطبيق وتنفيذ هذه الالئحة ب�سكل جدي ل بد من تكاتف 

للنحالن وجميع  ت��وع��ي��ه  ال��ق��ي��ام بحمله  ي��ج��ب  ك��م��ا  اجل��ه��ود 

امل��ه��ت��م��ن واأ����س���ح���اب ال��ع��الق��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ن��ظ��ام ولئحته 

التنفيذية والفوائد التي �ستنتج عن تطبيقه.

وجتدر الإ�سارة اإىل اإن كر�سي املهند�س عبد اهلل بق�سان لأبحاث 

النحل بجامعة امللك �سعود �سيقوم بالتن�سيق مع وزارة الزراعة 

تنفيذه  يعتزم  ال��ذي  العلمي،  برناجمه  من  ج��زء  بتخ�سي�س 

يف جميع مناطق اململكة يف العام اجلامعي القادم، للتعريف 

بالنظام والية تطبيقه. 

حيث ي�ستمل النظام على ) 16( مادة وهي : 

المادة األولى:
يهدف هذا النظام اإيل تنظيم تربية النحل .

املادة الثانية :  تعريفات :

يق�سد بالعبارات الآتية – اأينما وردت يف هذا النظام – املعاين 

املبينة اأمام كل منها، مامل يقت�سي 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.

مهنة ت��رب��ي��ة ال��ن��ح��ل: م���زاول���ة ن�����س��اط رع��اي��ة ط��وائ��ف النحل، 

وا�ستغاللها يف اإنتاج منتجات النحل، اأو يف اإكثار النحل واإنتاج 

الطرود، اأويف تلقيح املحا�سيل.

طوائف  اجتماعية يف  معي�سة  يعي�س  ال��ذي  هو  الع�سل:  نحل 

)جماعات(.

اأو  اخل��الي��ا  داخ���ل  ال��ن��ح��ال  ي�ستعملها  اأدوات  ال��ن��ح��ل:  اأدوات 

خارجها للم�ساعدة يف تنفيذ عمليات النحالة املختلفة.

احلمولة الرعوية: ن�سبة عدد طوائف النحل اإىل عدد الأ�سجار 

يف م�ساحة معينة.

املراعي النحلية: املواقع التي تنت�سر فيها النباتات والأ�سجار 

املنا�سبة لرعي النحل، وتكون م�سدرًا للرحيق وحبوب اللقاح.

املحمية الطبيعية: م�ساحة من الأر�س مملوكة للدولة، وتتمتع 

بحماية خا�سة للحياة الربية بها.

�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.

المادة الثالثة:
تتوىل الوزارة الإ�سراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل 

على حمايتها، وو�سع اخلطط والربامج واخلدمات الإر�سادية، 

والتعاون- يف �سبيل حتقيق ذلك- مع اجلهات ذات العالقة.
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المادة الرابعة:
تلتزم اجلهات ذات العالقة بالتعاون مع الوزارة يف كل ما من �ساأنه 

وت�سجيعهم،  وحمايتهم  النحل  تربية  مهنة  يف  العاملن  دع��م 

ومن ذلك ما ياأتي : 

حتقيق  يف  ال����وزارة  ت�ساعد  ت�سهيالت  اأو  معلومات  اأي  ت��ق��دمي 

اأهداف هذا النظام.

اإعطاء الأهمية الالزمة لتنفيذ ما يوكل اإليها من برامج وو�سائل 

مادية اأو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملن فيها.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملنع ال�سرر على املناحل 

اأو  اأو احل��ي��وان  الإن�����س��ان  امل��وؤث��رة على  الآف����ات  عند مكافحة 

النباتات .

امل�ساهمة يف تطبيق اإج��راءات احلجر الزراعي يف حالة قيام 

الوزارة باإعالن منطقة ما منطقة حجر زراعي.

المادة الخامسة:
اأو  التقليدية  املناحل  اإن�����س��اء  تراخي�س  منح  ال����وزارة  تتوىل 

احلديثة لالأفراد وامل�سروعات بعد ا�ستكمال ال�سروط وفقًا ملا 

حتدده الالئحة .

حت���دد ال�����وزارة اح��ت��ي��اج��ات م�����س��روع��ات ال��ن��ح��ل م��ن ال��ع��م��ال ، 

التزامها  للتاأكد من  املناحل  وتفت�س على جميع م�سروعات 

بالنظام ولئحته.

تتوىل الوزارة اإ�سدار ت�ساريح مزاولة مهنة تربية النحل .

تقوم الوزارة بو�سع برامج توعية يف كل ما يخ�س مهنة تربية 

النحل. 

المادة السادسة:
تهديدًا  ت�سكل  اآف��ة  اأو  اأي مر�س  ب��الإب��الغ عن  النحال  يلتزم 

لطوائف النحل، ويتخذ الإجراءات الالزمة للمكافحة وفقًا 

ملا حتدده الالئحة، وتتوىل الوزارة اتخاذ الإجراءات ال�سرورية 

عند اكت�ساف مر�س اأو اآفة جديدة تهدد النحل ، ومنها : 

حتديد منطقة ظهور املر�س اأو الآفة منطقة حجر ، والإعالن 

عن ذلك ، وتوعية اأ�سحاب ال�ساأن.

و�سع برنامج مكافحة ل�ستئ�سال املر�س اأو الآفة ، والإ�سراف 

على تطبيقة .

ت��وف��ري امل��ب��ي��دات ، واأدوات ال��ن��ح��ال��ة ، وت��وزي��ع��ه��ا جم��ان��ًا على 

النحالن.

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.

الإعالن عند انتهاء التهديد اأو احلد منه.

 المادة السابعة:
تتوىل الوزارة – بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة – منح ت�سريح 

واأدوات   ، والعالج   ، التغذية  وم��واد   ، وت�سديره  النحل  ا�سترياد 

 ، واأدوات���ه  ، وكذلك منح رخ�سة مزاولة بيع النحل  النحالة 

وت�سنيعها ، ومراقبه اأ�سواق منتجات النحل.

المادة الثامنة :
– اأن  ال��ر���س  ل��ه مبواعيد  ال���وزارة  اإب���الغ  – عند  على النحال 

ي��ت��خ��ذ ج��م��ي��ع الح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة حل��م��اي��ة ال��ن��ح��ل من 

الت�سمم باملبيدات ، وعلية كذلك الت�سال باأقرب فرع للوزارة 

ملعرفة برنامج الر�س باملبيدات الذي حتدده الوزارة واجلهات 

ذات العالقة .

المادة التاسعة :
 - احليوية  امل�����س��ادات  اأو  الكيميائية  امل��ب��ي��دات  النظام  مينع 

اأمرا�س  يف مكافحة   – اأو غري امل�سرح بها  �سواء امل�سرح بها 

اآف��ات النحل اأثناء موا�سم تزهري النباتات ، وكذلك مينع  اأو 

ا�ستخدام مبيدات اأمرا�س النحل واآفاته، وامل�سادات احليوية 

ملا  وف��ق��ًا  ال��ن��ح��ل،  داخ���ل خ��الي��ا  املخ�س�سة لال�ستخدام  غ��ري 

حتدده الالئحة.

المادة العاشرة : 
تعمل الوزارة على حماية املراعي النحلية ، وتنظيم املناحل 
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العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  فيها،  التغذية  وعمليات 

ملا  وف��ق��ًا  الطبيعية  للمحميات  املناحل  ب��دخ��ول  يتعلق  فيما 

حتددة الالئحة .

المادة الحادية عشرة: 
ت��ع��م��ل ال������وزارة ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��الل��ة ال��ن��ح��ل امل��ح��ل��ي ، 

ملا حتدده  العالقة وفقاَ  والتعاون مع اجلهات ذات  وتطويرها، 

الالئحة .

المادة الثانية عشرة :
للغذاء  العامة  الهيئة  به نظام  الإخ���الل مبا يق�سي  ع��دم  مع 

والدواء، تتوىل الوزارة ما ياأتي:

ت�سجيل املبيدات اخلا�سة باأمرا�س النحل واآفاته ومواد التغذية 

واملن�سطات ، ومراقبة ا�ستخدامها.

اإ�سدار تعليمات ملنتجي ومتداويل منتجات النحل فيما يخ�س 

الفرز ، والتعبئة، والتغليف واملر�س ، وذلك بعد التن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة .

ت�سجيل جميع املواد امل�ستخدمة داخل خاليا النحل .

التن�سيق مع اجلهات املعنية يف مكافحة الغ�س يف منتوجات النحل .

المادة الثالثة عشرة:
دون الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها يف اأنظمة اأخرى، 

يعاقب كل من تثبت خمالفته اأي حكم من اأحكام هذا النظام 

بعقوبة اأو اأكر من العقوبات التالية : 

•الإنذار. 	
•غرامة مالية ل تزيد على ع�سرة األف ريال. 	

•وقف الرتخي�س مبزاولة الن�ساط ملدة ل تزيد عن �سنة. 	
•اإلغاء الرتخي�س. 	

المادة الرابعة عشرة:
ت��ك��ون يف ال�����وزارة جل��ن��ة م��ن ث��الث��ة اأع�����س��اء ع��ل��ى الأق����ل ، يكون 

بينهم م�ست�سار نظامي واأخر خمت�س يف جمال النحل ، للنظر 

يف خم��ال��ف��ات اأح��ك��ام ه��ذا ال��ن��ظ��ام وت��ق��ري��ر ال��ع��ق��وب��ات املنا�سبة 

قرار  م��ن  التظلم  وي��ج��وز   . اللجنة  ق����رارات  ال��وزي��ر  ويعتمد   ،

العقوبة اأمام ديوان املظامل خالل �ستن يومًا من تاريخ اإبالغ من 

�سدر �سده القرار.

المادة الخامسة عشرة:
ي�سدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام بعد التن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة ، وذلك خالل ت�سعن يومًا من تاريخ ن�سرة .

المادة السادسة عشرة:
ين�سر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد ت�سعن 

يومًا من تاريخ ن�سرة.
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�صكر وتقدير من جمعية النحالني التعاونية
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ت��ت��ق��دم ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ح��ال��ن ال��ت��ع��اون��ي��ة ب��ج��زي��ل ال�سكر 

والتقدير ملعايل الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، على 

دعمه وجهوده يف تذليل كثري من املعوقات لت�سجيل جمعية 

الن التعاونية. النحَّ

ٌر يف  كما تت�سكر من�سوبي الوزارة، الذين كان لهم دوٌر ُمَقدَّ

كانوا من اإدارة التنمية، اأم اإدارة الإر�ساد، اأم اإدارة 
َ
ذلك، �سواء اأ

املوارد الطبيعية، اأم من اأي اإدارات اأخرى .

ال�سوؤون الجتماعية  وزارة  الن  النحَّ ت�سكر جمعيُة  كما 

اأحمد  ب����ن  ي���و����س���ف  ال����دك����ت����ور  ال�����وزي�����ر  مم���ث���ل���ة يف م����ع����ايل 

الجتماعية  للتنمية  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  العثيمن، و�سعادة 

اجلمعيات  اإدارة  مدير  و�سعادة  الهدلق،  عبدالعزيز  الأ�ستاذ 

عبداهلل  الأ�ستاذ  ونائبه  ال�سايقي،  �سعد  الأ�ستاذ  التعاونية 

ب��ب��ل��ج��ر���س��ي، ع��ل��ى كل  ال�����س��ام��ل  ال��ت��اأه��ي��ل  واإدارة  ال�����س��ه��ري، 

اجلمعية  ت��اأ���س��ي�����س  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  الت�سهيالت 

وت�سجيلها..

الن ُكلَّ َمْن كان له دوٌر من �سندوق  وت�سكر جمعيُة النحَّ

التنمية الزراعية يف اإجناز طلباتها، وتخ�س بال�سكر �سعادة 

رئي�س جمل�س الإدارة املهند�س عبداهلل بن �سليمان الربيعان، 

وامل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��وي��ن امل��دي��ر العام  

مو�سى  الأ�ستاذ  �سعادة  وكذلك  وتوجيهاتهما،  دعمهما  على 

القحطاين نائب مدير اإدارة البحوث، والأ�ستاذ عبدالرحمن 

العنقري مدير اإدارة اجلمعيات.

الن لتفخر باأنها تعمل مع اجلهات ذات  اإنَّ جمعية النحَّ

ُل على اجلمعيات اجلديدة  العالقة بو�سِع الأ�س�س التي ُت�سهِّ

اأعمالها، وت�سعد بدوام التوا�سل معها .
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     �سهدت تربية النحل يف اململكة العربية ال�سعودية تطورًا كبريًا، 

وجهودًا دوؤوب��ة غري عادية، وحركًة ن�سطًة منذ تويل معايل وزير الزراعة 

الدكتور فهد بالغنيم من�سب وزير الزراعة.

     �ساأكتب هنا وبتجرد عن خربتي مع معايل الدكتور الغنيم، فقد 

كنت م�ست�سارًا ملعالية ملدة خم�س �سنوات، وخالل هذه ال�سنوات جمعتني 

به معاليه  عامة. ومما متيز  اجتماعات  وكذلك  فردية،  لقاءات  مبعاليه 

من ح�سن ال�ستماع، ومناق�سته الدقيقة للمقرتحات التي ُتعر�س عليه، 

حيالها.  ي��ل��زم  م��ا  ب��اإج��راء  املخت�سة  الإدارة  وتوجيهه  ملعظمها،  وتبنيه 

اعتقدُت بداية الأمر اأن ذلك يعود اإىل حب معاليه لرتبية النحل، حيث 

اإنه من املهتمن برتبية النحل حتى قبل اأن ي�سبح وزيرًا للزراعة ؛ ولكن 

اأ�سلوب  وذل��ك  ه��ذه طبيعته،  اأن  العامة  الجتماعات  خ��الل  م��ن  ب��دا يل 

اأحد  اأث��ن��اء  ���ه يف  اأنَّ معاليه وجَّ اأذك����ر  ك��اف��ة.  ال�����وزارة  ق��ط��اع��ات  نقا�سه يف 

الجتماعات مع امل�ست�سارين اأْن ُتقدَم له املقرتحات مبا�سرة، ، وقد قوبل 

املبا�سر  التوا�سل  امل�ست�سارين، وذلك لت�سهيل  توجيهه هذا بالرتياح من 

معه. هذا اخللق الرفيع من معاليه واحلنكة الإدارية والتوا�سل الل�سيق 

واملبا�سر معنا كم�ست�سارين، جعلنا نقرتب منه اأكر، فالباب ظل مفتوحًا 

لنا لنقرتح ونناق�س.

      واأذكُر بع�سًا من املقرتحات التي تقدمت بها ملعايل وزير الزراعة 

ه الإدارات املخت�سة بعمل الالزم حيالها، منها درا�سة  وتفاعل معها، ووجَّ

حتليلة ومقرتح للحد من فقد النحل يف اأثناء ر�س املبيدات، خا�سة  يف 

واآلية  النحلية،  امل��راع��ي  وكذلك مقرتح حلماية  اجل���راد.  مكافحة  اأث��ن��اء 

اآلية  عن  ملعاليه  ثالث  مقرتح  اإىل  بالإ�سافة  وتنميتها،  عليها  للحفاظ 

لتفعيل امل��ن��اح��ل الإر����س���ادي���ة، واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل ال��ف��ن��ي��ن؛ ل��ي��ق��وم��وا بالدور 

الإر�سادي املطلوب. 

َزْت  جْنِ
ُ
     ومن املقرتحات التي قدمُتها اأي�سًا وتبناها معايل الوزير واأ

- بحمد اهلل – مقرتح بو�سع نظام ملهنة تربية النحل يف اململكة، يهدف 

ودور   ، وواجباتهم  النحالن  وتو�سيح حقوق  الة،  النحَّ تنظيم مهنة  اإىل 

وم�ساعدتهم  مهنيًا  كفايتهم  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  واجل��ه��ات  ال���زراع���ة  وزارة 

��ه معاليه بت�سكيلها  )التي �سمت يف  َع��دت اللجنُة التي وجَّ
َ
واأ تنظيميًا. 

اإدارة  ع�سويتها م�ست�ساري اجلامعة املتخ�س�سن يف النحل، وفريقًا من 

 ، التنفيذية  اأول��ي��ة من الالئحة  النظام ون�سخة  م��واد  ب��ال��وزارة(  الإر���س��اد 

واأخ��ذت تبا�سر الإج���راءات حتى متت املوافقة عليه من جمل�س ال�سورى 

بالإجماع واعتمد يف نهاية ال�سهر املا�سي من جمل�س ال��وزراء، وناأمل اأن 

ُيبداأ العمل فيه باأ�سرع ما ميكن، حيث اإن هذا النظام �سيحل كثريًا من 

الون وي�ساعد الوزارة يف عملها. امل�سكالت التي يعاين منها النحَّ

     كما رحب معاليه باملقرتح الذي قدمته لعمل اإ�سرتاتيجية لرتبية 

املهند�س عبداهلل  كر�سي  يتوىل  اأن  وواف��ق معاليه على  اململكة،  النحل يف 

بق�سان لأبحاث النحل يف جامعة امللك �سعود اإعدادها بالتن�سيق مع وزارة 

الزراعة، و�ُسكلت جلنة عليا لذلك ت�سم خمت�سن يف جمال علوم النحل 

والتخطيط الإ�سرتاتيجي، وناأمل اأن يتم النتهاء منها خالل عام واحد. 

اأول جمعية تعاونية  اإن�����س��اء  ال��وزي��ر كان له دور كبري يف  م��ع��ايل       

وتقدمي  لدعمها  وت��اأك��ي��ده   للجمعية  معاليه  حلما�س  وك���ان  الن،  للنحَّ

الت�سهيالت لها الدافع الأول على اإقدامي على القيام بدور املوؤ�س�س لهذه 

تكتنف  ال��ت��ي  والعقبات  بال�سعوبات  امل�سبقة  معرفتي  ب��رغ��م  اجلمعية، 

م�سروعًا كهذا. لقد كان معاليه كما عهدناه، وكان حل�سن توجيهاته الأثر 

اإنه وجه واأعتمد منح  اإج��راءات ت�سجيل اجلمعية. بل  الكبري يف ت�سهيل 

اجلمعية قطعة اأر�س بالإيجار يف اأرا�سي وزارة الزراعة مبنطقة الباحة، 

لتكون مقرًا لها، كما ح�سلت اجلمعية على دعٍم من الوزارة لإن�ساء منحل 

اإر�سادي بخم�سن خلية، واجلمعية على اأمل اأن حت�سل يف هذا العام على 

خط لتعبئة الع�سل وخمترب للجودة .

��ال��ن، ف��ق��د ل يعرفها  ب��ال��ن��حَّ ال���وزي���ر  اأم���ا بالن�سبة ل��ع��الق��ة م��ع��ايل      

ب��اأنَّ معاليه يقف دائمًا يف  ُتقال يف حقه  الكثريون منهم، ولكن كلمة ح��ٍق 

لهم اخلدمات  وُتقدم  اأمورهم،  ُت�سهل  اأْن  دائمًا  وتوجيهاته  الن،  النحَّ �سف 

التي ت�ساعدهم يف مهنتهم، وكان اآخر اجتماع يل مع معاليه عندما طلب منا 

الن،  نحن واملدير العام لإدارة الإر�ساد الزراعي مقابلته ملناق�سة طلبات النحَّ

الن  التي اأعدوها يف اأثناء م�ساركتهم يف املوؤمتر الدويل ال�ساد�س لحتاد النحَّ

وناق�س طلباتهم معنا،  ال��ذي ُعقد مبنطقة ع�سري، فاجتمعنا معه  العرب، 

التي جتاوزت الأربعن طلبًا ومقرتحًا، مت�سمنًة بع�س التذمرات وال�سكاوي، 

ال�ساعتن م�ستعر�سًا  يقارب  ما  ذل��ك مكث  كل  وبالرغم من  اأن معاليه  اإل 

جميع النقاط، الواحدة تلو الأخرى، وكان يناق�سها معنا، وي�سمع راأينا فيها، 

ويوجه معاليه ب�ساأنها لعدد من مديري الإدارات. 

    اأننا نقف عاجزين عن �سياغة عبارة �سكر تليق مبا قدمه معايل 

اأع��م��ال جليلة  ال��زراع��ة من  وزي��ر  بالغنيم  الرحمن  الدكتور فهد بن عبد 

اآيات  اأ�سمى  منا  فلمعاليه  والنحالن،  النحل  لقطاع  وا�سحة  وب�سمات 

ال�سكر والتقدير وعظيم المتنان، كما ل يفوتنا تقدمي التقدير وال�سكر 

لكافة الزمالء بوزارة الزراعة على التعاون البناء يف �سبيل الرتقاء مبهنة 

تربية النحل واإنتاج الع�سل، واهلل املوفق.

�صكرًا معايل الوزير
اأ.د. اأحمد بن عبد اهلل اخلازم الغامدي
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