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الaتتاMية

نال كر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل بجامعة امللك �شعود موؤخرًا عددًا من 
اجلوائز املحلية والإقليمية والدولية عن اإجنازاته لتطوير �شناعة النحل يف اململكة، بو�شفها 

م�شدرًا من م�شادر الدخل الوطني.
فيه  والعاملني  الكر�شي  يحمل  اأنه  اإل  لل�شعادة  مبعث  التكرمي  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  ناأمل  كبريًا،  الدائم، مما ميثل حتديًا  والتطوير  التجديد  عليهم  كبرية، حتتم  م�شوؤولية 
نكون جميعًا قادرين على جتاوزه بالعزم والإ�شرار، وموا�شلة اجلهد والعمل املتوا�شل بالروح 

نف�شها.
ويقت�شي الوفاء اأن نقّر باأن هذه البتكارات اجلديدة للكر�شي لي�شت اإل ترجمة ملا يجده 
من دعم كبري من اإدارة اجلامعة، التي تهيئ للكرا�شي البحثية البيئة املواتية للعمل والإبداع 
ما يجعلها جديرة  التميز، وهذا  اأ�شباب  كل  لها  وتوفر  العلمية،  امل�شروعات  وترعى  العلمي، 

بالتقدير والمتنان. وهي خطوة اإلى الأمام يف �شبيل العرتاف الدويل والتميز الإقليمي
املهمة،  الوطنية  ال�شناعة  بهذه  املعنية  بني اجلهات  التعاون  الكر�شي  عليه  ُيعول  ما  واأول 
وتذليل ما يعرت�شها من معوقات وم�شكالت، ولهذا حتر�ص على اأن تكون �شريكة له يف ملتقياته 
العلمية ومهرجاناته ومعار�شه ومتلف الفعاليات التي ينظمها، كما يحر�ص الكر�شي على اأن 
ميثل ح�شورًا قويًا يف كل املنا�شبات ذات ال�شلة بهذا املجال املتجدد، من اأجل الإ�شهام يف رفع 
م�شتوى الوعي العام باأهمية �شناعة النحل، وتبني ق�شاياها وم�شكالتها باأ�شلوب علمي ر�شني.

جانب  اإلى  بالباحة  للع�شل  اخلام�ص  الدويل  املهرجان  لنطالق  العدة  نعد  ونحن  وناأمل 
اأو�شع من  امل�شاركات  تاأتي  اأن  بالنحل و�شناعته  واملهتمني  للنحالني  الوطني اخلام�ص  اللقاء 
�شابقاتها، واأن ياأتي التنظيم مبا يليق باهتمام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شاري بن �شعود 
بن عبدالعزيز اأمري منطقة الباحة ورعايته الكرمية، حتى يتحقق الهدف يف تعريف النحالني 
من  ولنفيد  اإنتاجها،  وتقنيات  الع�شل،  نحل  منتجات  باأهمية  و�شناعته  بالنحل  واملهتمني 
خربات الأكادمييني املتخ�ش�شني يف درا�شات علوم النحل اإلى النحالني يف حل ما يعرت�ص 

ال�شناعة من معوقات.
التنوير  يف  لي�شهم  حقيقيا  اإر�شاديا  مرجعا  ال�شعودية  النحل  جملة  تكون  باأن  ناأمل  كما 
والتوعية وزيادة الهتمام ب�شناعة النحل، ونتطلع دائمًا اأن تكون ملتقى للخرباء واملخت�شني، 
النظر  ووجهات  املتخ�ش�شة  باملقالت  مرحبني  املتجدد،  املجال  بهذا  املهتمني  لكل  ونافذة 

والآراء التي من دونها ل ميكن حتقيق ما ن�شبو اإليه من اأهداف يف التطور وال�شتمرارية.
واهلل املوفق،،

ملتقى اخلرباء واملخت�سني

اأ.د. اأحمد بن عبداهلل اخلازم الغامدي

امل�سرف على كر�سي املهند�ش عبداهلل بق�سان 

لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود



ول ُت�شري التعديالت الوراثية اإلى تعديل واحد 
عادة اأو حتى ب�شعة اأنواع من التعديالت النباتية، 
واإمنا اإلى العملية برمتهــــا، التي ُت�شتخدم لإدراج 
مّورثات جديدة قد تختلف عن بع�شها بع�شًا على 
نطــــاق وا�شع من حيث الآثار البيئية التي ُتخلفها. 
وعنــــد و�شع ذلك يف احل�شبان، يت�شح �شبب عدم 

وجــــود اإجابــــة ب�شيطــــة ومبا�شرة حــــول الأ�شرار 
املحتملــــة للمحا�شيل املُعدلة وراثيًا على النحل اأو 

الكائنات احلية الأخرى. 
قــــد مت حت�شني املحا�شيل ب�شــــكل منهجي من 
خــــالل عمليــــات تربيــــة النبــــات لأكرث مــــن 150 
�شنــــًة �شابقــــة.  ومن الأهــــداف ال�شائعــــة لربامج 

تربيــــة املحا�شيــــل هــــي حت�شني قــــدرة املحا�شيل 
علــــى حتمل الآفات، وحتمــــل عوامل الإجهاد غري 
احليويــــة وحت�شــــني الإنتاجيــــة وحت�شــــني عمليات 
التجهيــــز واخل�شائ�ــــص الغذائيــــة. فعلى الرغم 
مــــن اأن اجلوع يف العامل قد يكون راجعًا اإلى �شوء 
توزيع املواد الغذائية وعــــدم امل�شاواة يف الو�شول 

املحا�سيل املُعدلة وراثيًا - الآثار ال�سلبية على النحل والتلقيح

مقالت

د. يحيى زكي العتال
كر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل

ق���د اأث���ار اإنت���اج املحا�سيل املُعدلة وراثي���اً ب�سكل جتاري قدراً كبرياً من القلق حول الآثار ال�سلبية التي قد ترتت���ب على الكائنات احلية غري املُ�ستهدفة. 
ٌل مبا�سر على اإنتاج املحا�سيل من خالل دورها كملقحات بل  والنحل هو اأحد هذه الكائنات احلية غري املُ�ستهدفة، التي لديها قيمة بيئية اأ�سيلة وله َف�سْ
يعدُّ النحل اأهم ح�سرة على الإطالق من الناحية القت�سادية، مما يجعل الت�ساوؤل عن عالقة املحا�سيل املُعدلة وراثياً بالنحل م�ساألة ذات طابع اقت�سادي 

وبيئي من خالل احلفاظ على هذه امللقحات. 
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اإليهــــا  بدرجــــة اأكــــرب من الإنتــــاج الغذائــــي بحِد 
ذاتــــه )Matson et al. 1997(، اإل ان التو�شــــع 
يف الرقعة الزراعية وحت�شــــني الأ�شناف وتكثيف 
عمليــــات الإنتاج هي و�شائل ل مفَر منها، وخا�شًة 
مــــع توقع زيادة منو �شكان العــــامل من 5،6 مليارًا 
يف الوقت احلا�شر اإلى اأكرث من 9 مليارات ن�شمة 
بحلول  �شنة 2050 )مكتب الإح�شاء يف الوليات 
املتحــــدة(. وعلى الرغم من اجلــــدل، فاإن زراعة 
املحا�شيــــل املُعدلــــة وراثيًا هو جــــزء ل يتجزاأ من 

احلا�شر وامل�شتقبل للتنمية الزراعية.
وقد بداأت يف منت�شف الثمانينيات من القرن 
املا�شــــي التجــــارب احلقليــــة بنباتــــات املحا�شيل 
املُعدلة وراثيًا. وحتى عام 2004م، كان هناك 17 

بلدًا  حول العامل تزرع على الأقل حم�شوًل واحدًا 
من املحا�شيــــل املعدلة وراثيًا. والدول الرائدة يف 
اإنتــــاج هذه املحا�شيل من حيث امل�شاحة املزروعة 
)مليــــون هكتار- الن�شبــــة املئوية( هــــي الوليات 

املتحــــدة )6¸47- 59%(، والأرجنتــــني )16،2 - 
20%( وكنــــدا )5-6%(، والربازيــــل )5- %6(، 
التحمــــل  �شمــــة  وتعــــدُّ   .)%5  -3¸7( وال�شــــني 
ملبيــــدات الأع�شاب ال�شامة الوراثيــــة الغالبة التي 
اأُدخلت على املحا�شيــــل املعدلة وراثيا )72% من 
م�شاحات النباتات املُعدلة وراثيًا(، تليها مقاومة 
احل�شرات )19% مــــن م�شاحات النباتات املُعدلة 
وراثيــــًا( )James 2005(. وحاليــــًا، ي�شعــــف 
الن�س����اط غري الر�سمي ملن����ع املزارعني من زراعة 
املحا�شيل املُعدلة وراثيــــًا، الذي يقوم به الحتاد 
الأوروبي منذ عام 1998م. وقد اأجريت التجارب 
امليدانيــــة للبنجــــر والكانول والــــذرة يف ال�شنوات 
القليلــــة املا�شيــــة يف اململكــــة املتحــــدة، و�شمحت 

يوجد نوعان رئي�سان 
لآثار املحا�سيل املُعدلة 
وراثيًا  على النحل، 

وهي اآثار �سامة مبا�سرة 
واآثار غري مبا�سرة متعلقة 
بالنظام البيئي الزراعي



بريطانيــــا بزراعــــة الــــذرة املُعدلة وراثيــــًا لتحمل 
لالإنتــــاج  2004م  �شنــــة  يف  الأع�شــــاب  مبيــــدات 

التجاري.
وي�شــــكل نحــــل الع�شــــل اأكرث امللقحــــات املرباة 
مــــن ناحية الأهمية القت�شاديــــه، ولذلك  ركزت 
درا�شات اآثــــار الربوتينات القاتلــــة لالآفات �شواء 
املُعدلــــة وراثيــــًا اأو التقليديــــة اإلى حــــد كبري على 
نحل الع�شــــل. وميكن ملبيدات الآفات واملمار�شات 
الزراعيــــة اأن يكون لها تاأثــــريات ُمتلفة يف نحل 
الع�شل واأنواع النحل الأخــــرى. على �شبيل املثال، 
ميكــــن اتخاذ و�شائل حلمايــــة خاليا  نحل الع�شل 
مــــن التعر�ص والتلــــوث باملبيــــدات احل�شرية عن 

طريق اإغــــالق اخلاليا اأو نقلهــــا ملحا�شيل اأخرى 
اأثنــــاء الر�ــــص. ويــــوؤدي احلجــــم ومــــدى ال�شروح 
والجتماعيــــة  الف�شيولوجيــــة  والختالفــــات 
وال�شلوكية بني اأنــــواع النحل الربي اأي�شًا دورًا يف 
حتديــــد ما قد تقــــود اإليه تقنية النباتــــات املُعدلة 

وراثيًا.
التقنيــــة  ُتعتمــــد  مــــا  غالبــــًا  احلــــظ،  ل�شــــوء 
اجلديدة قبل فهــــم تاأثرياتها البيئية فهما جيدًا. 
ويهــــدد اإهمال الآثــــار البيئيــــة للزراعــــة بتعطيل 
خدمــــات النظــــام البيئــــي مثــــل التلقيــــح، ورمبا 
احلد مــــن اأو الق�شاء على اأي فائــــدة للمح�شول 
مــــن الزراعة املكثفــــة والتو�شــــع الزراعي. ويجب 

التعر�ــــص  مل�شاألتني اأ�شا�شيتني فيما يتعلق بالنحل 
واملحا�شيل املُعدلة وراثيًا هما:

 )1( هــــل توؤثــــر املحا�شيل املُعدلــــة وراثيًا يف 
النحل وجمتمعاته، �شلبًا اأو اإيجابًا.

 )2(  اإذا كان للمحا�شيل املُعدلة وراثيًا تاأثريا 
يف  النحــــل، هل �شيوؤثر هــــذا يف  تلقيح املحا�شيل 

واإنتاجيتها؟.

املُعدلة  للمحا�شيل  املحتملة  الآث���ار 
وراثيًا على النحل:

يوجد نوعان رئي�شــــان لآثار املحا�شيل املُعدلة 
وراثيًا  يف النحــــل، وهي اآثار �شامة مبا�شرة واآثار 
غري مبا�شــــرة متعلقة بالنظــــام البيئي الزراعي. 

مقالت
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وميكــــن للتعديل الوراثي للنباتــــات اأن يوؤثر ب�شكٍل 
غري مبا�شر يف جمتمعات النحل من خالل تغيري 
البيئــــة التي يعي�ــــص بها النحــــل. وتنطــــوي الآثار 
املبا�شرة يف �شمّيــــة الربوتني امُلنتج ب�شبب املّورث 
املنقول، يف حني تنطوي الآثار غري املبا�شرة على 
التغيــــري غــــري املق�شود للنبــــات املُعــــدل وراثيًا اأو 
الختالفات يف املمار�شات الزراعية املرتبطة مع 

الأ�شناف املُعدلة وراثيًا. 
بالوليــــات  البيئــــة  حمايــــة  وكالــــة  وتتطلــــب 
املتحــــدة )وكالــــة حمايــــة البيئــــة( بــــاأن ُتخَتــــرب 
�شالمة املحا�شيل املعدلة وراثيًا على نحل الع�شل 
با�شتخــــدام اختبــــارات ميدانيــــة جزئيــــة  ُتقاَرن 
فيها �شحــــة اخلاليا التي تــــزور النباتات املُعدلة 
وراثيًا باخلاليا التي تــــزور وتعي�ص على النباتات 
بــــع الإحتــــاد الأوروبي  غــــري املُعدلــــة وراثيــــًا. ويتَّ
القواعد الدوليــــة الواردة يف بروتوكول قرطاجنة 
ب�شاأن ال�شالمــــة الإحيائية )2000(، التي تن�ص 
علــــى اأن تّقيــــم املخاطر جتري مــــن اأجل »حتديد 
وتقييم الآثار ال�شــــارة املحتملة للكائنات املُعدلة 
وراثيًا )احلية( يف احلفظ وال�شتعمال املُ�شتدام 
للتنــــوع احليوي يف البيئــــة امل�شتقبلة » )بروتوكول 
 :2000 قرطاجنــــة لل�شالمــــة الإحيائيــــة ل�شنــــة 

�شفحة 28(.
ولــــدى اإدراج املــــّورث الذي مينــــح املحا�شيل 
القدرة علــــى مقاومــــة احل�شرات، فــــاإن ذلك قد 
يوؤدي اإلــــى اإحداث اأ�شــــرار باحل�شــــرات النافعة 
الأخــــرى، مثــــل النحــــل. وي�شتهلك النحــــل ب�شكل 
رئي�ــــص الرحيق وحبوب اللقــــاح. ويحتوي الرحيق 
علــــى كميــــات �شئيلــــة مــــن الربوتــــني، ولي�ص من 
املرجــــح اأن يحتوي على منتجات الربوتني املُعدلة 
وراثيًا، ولكن حبــــوب اللقاح حتتوي على 8- %40 
من الربوتني وهو الطريق الأكرث احتماًل لتعر�ص 

النحل للربوتني املُعدل وراثيًا. 

ومن غري املرجح اأن ت�شر منتجات املحا�شيل 
املُعدل وراثيًا  )بهدف حتمل مبيدات الأع�شاب( 
احل�شــــرات املفيدة غــــري املُ�شتهدفــــة مثل النحل، 
وقــــد ُدعم هــــذا الفرتا�ص بعدٍد مــــن الدرا�شات 
باإ�شتخــــدام  التغذيــــة املبا�شــــرة للربوتني املنقول 
وراثيًا، وتنفيذ التجــــارب احلقلية و�شبه احلقلية 
 Pierre et al, 2003 and Huang et al.,(
2004(. ومن املرجع اأن تكون منتجات املحا�شيل 
املُعدلــــة وراثيــــًا بهــــدف مقاومة احل�شــــرات اأكرث 
�شــــررًا  على احل�شــــرات املفيدة ب�شبــــب الت�شابة 

الن�شبي يف ف�شيولوجية احل�شرات.  

للنباتات  امل��ب��ا���ش��رة  ال�شامة  الآث����ار 
املُعدلة وراثيًا ملقاومة الآفات:

 Bt-( الع�شويــــة  البكترييــــا  بروتينــــات 
:)Bacillus thuringiensis

ُحــــورت اأكرث من 99% من املحا�شيل التجارية 
املعدلــــة وراثيــــًا ملقاومــــة احل�شــــرات با�شتخــــدام 
مّورثــــات ت�شفــــري لربوتينــــات بلوريــــة )Cry( مت 
 Bacillus احل�شول عليهــــا من بكترييا الرتبــــة
 .)thuringiensis (Bt، James, 2005

وهــــي بكترييا موجبــــة ال�شبغة وُتنتــــج بروتينات 
بلوريــــة خــــالل عمليــــة اإنتــــاج الأبــــواغ ال�شبوريــــة 
)Simpson et al., 1997( وتظهــــر �شــــاللت 
ُمتلفــــة منها القــــدرة على قتل اأفــــراد حر�شفية 
الأجنحــــة، ثنائيــــة الأجنحــــة، غمديــــة الأجنحة 
 and Hofmann Luthy،( وغ�شائية الأجنحة
Benz Joeressen، 1994(. وتــــذوب  1986؛ 
الربوتينات البلورية يف القناة اله�شمية الو�شطى 
لبع�ص اأنــــواع احل�شرات، مفرزًة �شمومًا حُمتملة. 
اأو قد حُتلل هــــذه الربوتينات بوا�شطة الأنزميات 
اله�شميــــة،  القنــــاة  يف  للربوتينــــات  الها�شمــــة 
موؤديــــًة اإلى �شموٍم ن�شطــــة ترتبط بخاليا غ�شائية 
حمددة تعمل على اإحداث ثقوب يف جدار اجلهاز 
اله�شمــــي؛ مما يــــوؤدي اإلــــى وقف فــــوري للتغذية 
 .)Gill، et al., 1992( تقريبــــًا، تليها الوفــــاة
وقــــد َتْنُتج خ�شو�شية �شمــــوم البكترييا الع�شوية 
)Bt( لنــــوٍع اأو جمموعٍة حمددٍة مــــن الأنواع من 
نزعة �سموم معينة للبكتريي����ا بالإرتباط باأن�سجة 
التجويــــف املعوي يف هذه الأنواع بالتحديد، ولكن 
ل يزال الغمو�ص يكتنف كيفية وخ�شو�شية تاأثري 
 Simpson et al.,( البكترييــــا  هــــذه  �شمــــوم 

.)1997
 )Bt( وقــــد ا�شتخدمت جتهيزات من بكترييا
منذ ع�شرينيــــات القرن املا�شي للتطبيق بطريقة 
الر�ص ال�شطحي منخف�ص املخاطر كاأنها معاملة 
مــــن معامالت املكافحــــة الع�شويــــة لالآفات، ومل 
يكن هناك اأي تاأثريات �شلبية ملحوظة يف النحل. 
اأواخــــر الثمانينيــــات واأوائــــل الت�شعينيــــات،  ويف 
اأدرجــــت املّورثات التي ت�شفر للربوتينات البلورية 
نباتــــات  اأول  زرع  وقــــد  النباتــــات،  يف  الن�شطــــة 
املحا�شيل املُعدلة وراثيــــا Bt-plantً  جتاريًا يف 
�شنــــة 1996م. وَت�شَتخــــدم التطبيقــــات التقليدية 
لبكترييا )Bt( بر�ــــص النباتات بالبكترييا كاملًة 

وقد بداأت يف منت�سف 
الثمانينيات من القرن 

املا�سي التجارب احلقلية 
بنباتات املحا�سيل 

املُعدلة وراثيًا. وحتى 
عام 2004م، كان 
هناك 17 بلدًا  حول 

العامل تزرع على الأقل 
حم�سولً واحدًا من 

املحا�سيل املعدلة وراثيًا



هــــذه  للبكترييــــا، ويف  ال�شبوريــــة  اأو باجلراثيــــم 
احلالــــة، يجب اأن يتم حتليــــل الربوتني يف القناة 
اله�شمية الو�شطى للح�شــــرة لإنتاج �شّمية فّعالة. 
ولكــــن، النباتــــات املُعدلــــة وراثيــــًا )Bt( حتتوي 
علــــى املّورثــــات التي ُت�شفــــر ل�شمّيــــة ن�شطة ب�شكل 
مبا�شــــر، ورمبــــا يوؤدي ذلــــك اإلى اآثــــار �شلبية من 
الأ�شنــــاف املُعدلة وراثيًا التــــي مل ُيعرث عليها مع 
تطبيقات )Bt( التقليدية. واعتمادًا على احلاّث 
املُ�شتخــــدم وخط التعديل الوراثــــي فاإن الربوتني 
البلــــوري الن�شــــط )Cry( ومنتجــــات بروتينيــــة 
اأخــــرى منقولــــة وراثيًا ميكــــن اأن توجد يف حبوب 
 Wilkinson et( لقاح النباتات املعدلــــة وراثيًا
ث املنقول  al., 1997(. ويتباين التعبري عن املورِّ
)Cry1Ab( �شمن حبوب اللقاح اختالفًا كبريًا 

 Promotor( تبعــــًا للمّورث احلــــاّث امل�شتخــــدم
Gene( بــــدءًا من 1.7حتى 0،09 ميكروغرام/ 
.)Sears et al, 2001( غرام من حبوب اللقاح
وقـــد اجريـــت بحوث علـــى احل�شـــرات الأخرى 
غـــري املُ�شتهدفـــة، وخا�شة نحـــل الع�شـــل. وخّل�ص 
Malone and Pham-Delegue 2001 نتائج 
اآثـــار )Bt( علـــى ا�شتهـــالك الغـــذاء يف الريقـــات 
واحل�سرات الكاملة لنح���ل الع�سل، ن�ساط الطريان 
وطـــول العمر. ومل يجد الباحثـــون اأي دليل على اأن 
اأيًا مـــن بروتينات )Bt( النقية التـــي مت اختبارها 
الجنحـــة   حر�شفيـــة  رتبـــة  علـــى  )املتخ�ش�شـــة 
  Cry9Cو  Cry1Ac، Cry1Ab، Cry1Ba
 Cry3A( واملتخ�ش�شة على رتبة غمدية الجنحة
وCry3B( قـــد يكـــون لهـــا تاأثـــريًا �شلبيـــًا يف نحل 

الع�شل، وحتى عند تعر�ص النحل جلرعات مرتفعة 
 Malone and Pham-Delegue، للغاية )اأنظر
2001، للمراجعـــة(، علـــى الرغم من عدم اختبار 
الربوتينات املتخ�ش�شـــة يف مكافحة رتبة غ�شائية 
 Joeressen،و Benz( الأجنحـــة على نحل الع�شل

.(1994
وا�شتنادًا اإلى عدٍد من الدرا�شات، ومدى طرق 
 )Bt( الختبار املختلفــــة، وجمموعة الربوتينات
التــــي مت تقّيمهــــا، ميكــــن ا�شتنتــــاج اأن بروتينات 
)Bt( التي ُيعرّب عنها يف املحا�شيل املُعدلة وراثيًا 
لي�ص مــــن املرجح اأن ت�شر نحــــل الع�شل اأو النحل 
الطّنان ول تتاثرا �شلبيًا بربوتينات )Bt( النقية 
عنــــد م�شتويات تقارب الرتكيزات التي وجدت يف 
حبوب اللقاح املُعدلة وراثيًا اأو بطريقة املحا�شيل 

مقالت
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املعدلة وراثيًا التــــي تعرب عن الربوتينات املُ�شتقة 
.)Bt( من البكترييا الع�شوية

مثبطات اإنزمي ه�شم الربوتينات:
وراثيــــًا  املُعدلــــة  املحا�شيــــل  تعــــدُّ  حاليــــًا، 
بربوتينــــات )Bt( الوحيدة من حيث ال�شتخدام 
التجــــاري للنباتــــات املقاومــــة للح�شــــرات، ولكن 
يجــــري تطوير اأنــــواع كثرية للربوتينــــات املنقولة 
وراثيــــًا بهــــدف مكافحــــة احل�شــــرات. ومثبطات 
اأنــــزمي ه�شــــم الربوتينــــات هــــي جمموعــــة مــــن 
الربوتينات يتــــم عزلها من النباتات واحليوانات 

والأحياء الدقيقة وتعمل كمبيد ح�شري. 
وترتبــــط مثبطــــات اأنــــزمي ه�شــــم الربوتــــني 
بالأنزميــــات الها�شمــــة للربوتينــــات، مما يعطل 
ه�شــــم الربوتني يف معدة احل�شــــرة، ويوؤدي ذلك 
اإلى تباطوؤ النمــــو  و/اأو موت احل�شرة. ومثبطات 
الأنــــزمي هــــذه فعالــــة يف مكافحــــة اأفــــراد رتبــــة 
غمديــــة الأجنحة، حر�شفيــــة الأجنحة وم�شتقيمة 
وقــــد   ،)Malone et al., 2004( الأجنحــــة 
اأظهــــرت النباتات التي ُتعرّب عــــن مثبطات اإنزمي 
ه�شــــم الربوتينــــات القدرة علــــى مقاومة الآفات 
Malone and Pham- )انظــــر  احل�شريــــة 
Delegue، 2001، واملراجــــع فيها(. ومثبطات 
اإنــــزمي ه�شــــم الربوتــــني لي�شــــت متخ�ش�شة كما 
هو احلــــال بالربوتني ال�شــــام املنقــــول وراثيًا من 
البكترييــــا الع�شويــــة )Bt(، مــــن ثم، فــــاإن نحل 
الع�شل والنحل الطّنــــان ومن املحتمل اأنوع النحل 
الأخــــرى حتتوي علــــى اأنزميات ه�شــــم الربوتني 
يف جهازهــــا اله�شمي ممــــا يجعلها ح�شا�شة لهذه 
 Malone et al., 2004 and( املثبطــــات 
 Dechaume – Moncharmont et al,
Malone and Pham- ا�شتعر�ــــص   .)2005
Delegue (2005( النتائج على تاأثري مثبطات 
اأنــــزمي ه�شــــم الربوتينــــات املختلفــــة علــــى نحل 

الع�شــــل والنحل الطنّان، ووجد اأن لبع�شها تاأثريًا 
�شلبيًا والأخرى مل يظهــــر لها اأي تاأثري. وا�شتنتج  
اأن تنــــاول جرعــــات عاليــــة من مثبطــــات الأنزمي 
بوا�سط����ة النحل قد ُيخف�ض ن�س����اط اإنزمي ه�سم 
الربوتــــني يف القنــــاة اله�شميــــة، مما يــــوؤدي اإلى 

تناق�ص عمر النحلة. 

للمحا�شيل  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��اأث��رات 
املُعدلة وراثيًا ملقاومة الآفات:

�شموم )Bt( التي ُت�شتخدم الآن يف املحا�شيل 
املُعدلــــة وراثيًا التجارّيــــة لي�شت �شــــارة بالن�شبة 
اإلى النحــــل، ومن ثم، ميكن اأن يــــوؤدي ا�شتخدام 
حما�شيل )Bt( املعدلة وراثيًا اإلى ا�شتخدام اأقل 
ملبيــــدات الآفــــات امل�شنعة؛ ممــــا يخف�ص ال�شرر 
بالن�شبة اإلى جمتمعات النحل. فعلى �شبيل املثال، 
اأدى ا�شتخــــدام اأ�شنــــاف القطــــن )Bt( املعدلة 
وراثيــــًا اإلــــى  تقليــــل ا�شتخــــدام مبيــــدات الآفات 
اأو   )Qaim, 2003( الثلــــث بن�شبــــة  امل�شنعــــة 
 Qaim( حتى اإلى الن�شف يف الهند والأرجنتني
and De Janvry, 2005(. وميكــــن اأن يــــوؤدي 
اعتمــــاد قطن )Bt( على نطــــاًق وا�شع اإلى تقليل 

ال�شتخــــدام العاملــــي ملبيــــدات الآفــــات امل�شنعة، 
اإذ اأن حم�شــــول القطــــن هــــو امل�شتهلــــك الأكــــرب 
للمبيــــدات احل�شرية علــــى م�شتوى العــــامل، ومن 
املزايــــا املُحتملــــة الأخــــرى للمحا�شيــــل املقاومة 
)املبيــــدة( لالآفات املُعدلة وراثيــــًا هو اأن مبيدات 
الآفــــات هذه ُتنتج من قبل النبــــات، ولن تنجرف 

اإلى املناطق املحيطة بها اأو الى املياه اجلوفية.

 الآث������ار ال�����ش��ل��ب��ي��ة ال��غ��ر م��ب��ا���ش��رة 
للمحا�شيل املُعدلة وراثيًا:

اأثار التعديل الوراثي:
ميكــــن لإدخــــال جينــــات منقولــــة بالنباتــــات 
املُعدلــــة وراثيــــًا اأن ينتــــج عنهــــا تغيــــريات غــــري 
مق�شــــودة يف ال�شــــكل الظاهــــري للنبــــات املُعدل 
وراثيــــًا تــــوؤدي اإلى اإنتــــاج �شنف اإما اأقــــل جاذبية 
اأو م�شــــدر تغذيــــة اأ�شعــــف للنحــــل مقارنــــًة مــــع 
الأ�شنــــاف املكاِفَئة غــــري املُعدلة وراثيــــًا. وهناك 
نوعــــان من التغيــــريات غري املبا�شــــرة يف النمط 
الظاهــــري للنبات ناجتة عن التحــــول اأو التعديل 
 Malone الوراثــــي مت ذكرهما من قبــــل الباحث
and Pham-Delegue  (2001) اأوًل: ميكــــن 
اأن حتدث طفرة غرزية )طفرة توؤدي اإلى اإدخال 
وزيادة يف عدد املورثات( يف اأثناء عملية التعديل 
الوراثــــي، ينتــــج عنها تغيــــريات توؤدي مثــــال ً اإلى 
تخفي�ــــص كميــــة الرحيــــق بالزهــــرة اأو تغيــــري يف 

تكوين حبوب اللقاح.
 ول ُيعرف حتى الآن الكثري عن هذه التعديالت 
اخلفّية، ونفتقر اإلى املعلومات بالن�شبة اإلى معظم 
الأ�شنــــاف املُعدلة وراثيًا فيمــــا اإذا كانت ُمتلفة 
مــــن جوانب قــــد يكــــون لهــــا تاأثــــري يف جمتمعات 
النحل. واأظهرت درا�شــــة واحدة على نحل الع�شل 
ونبات اللفت املُعدل وراثيًا فرقًا يف رحيق الأزهار 
بني النباتات املعدلة وراثيًا والنباتات غري املعدلة 
وراثيــــًا، ولكن مل يوجد فرق يف �شروح نحل الع�شل 

ميكن لإدخال جينات 
منقولة بالنباتات املُعدلة 

وراثيًا اأن ينتج عنها 
تغريات غري مق�سودة يف 
ال�سكل الظاهري للنبات 
املُعدل وراثيًا توؤدي اإلى 

اإنتاج �سنف اإما اأقل 
جاذبية اأو م�سدر تغذية 

اأ�سعف للنحل



 Picard-  Nizou et al.,( يف كال املجموعتــــني
1995(. والآن، لتحديــــد فيمــــا اإذا كان هنــــاك 
اأي اأثــــار لل�شنف املعــــدل وراثيًا، ينبغــــي اأن حُتلل 
النباتات املعدلة وراثيا من حيث مكونات الرحيق 
وحبــــوب اللقاح لكل الأ�شنــــاف املعدلة وراثيًا قبل 
عمليــــة اإنتاجهــــا وت�شويقهــــا التجــــاري. ويف هــــذه 
احلال����ة، تبني الدرا�س����ات امليدانية لن�ساط النحل 
علــــى النباتــــات املُعدلة وراثيــــًا مقابــــل الأ�شناف 
التقليديــــة اأي�شــــًا فيمــــا اإذا كان لل�شاللــــة املُعدلة 
وراثيــــًا اأي تاأثــــري �شلبي يف النحــــل. و�شتكون هذه 
الدرا�شــــات مهمــــة جــــدًا للمحا�شيــــل التــــي يتــــم 

تلقيحها بوا�شطة النحل. 

تاأثرات النظام البيئي الزراعي:
يف �شنــــة 2005م، ُزرع مــــا يقــــرب مــــن %71 
مــــن م�شاحة املحا�شيل املُعدلــــة وراثيًا مبحا�شيل 
قــــادرة على حتمل مبيدات الأع�شــــاب، بالإ�شافة 
اإلى 11% زرعت مبحا�شيــــل معدلة وراثيًا لتحمل 
 ،James( مبيدات الأع�شــــاب ومقاومة الآفات
2005(. وُت�شوق املحا�شيــــل التي تتحمل مبيدات 
الأع�شاب اإلــــى املزارعني بو�شفهــــا التقنية للحد 
من وفرة الأع�شاب ال�شارة يف احلقول مما يوؤدي 

اإلى زيادة الأنتاج. 
ومـــن غري املرجـــح اأن املحا�شيل املعدلـــة وراثيًا 
لتحمـــل مبيـــدات الأع�شـــاب ت�شر مبا�شـــرة بالنحل 
 Huang, et( الربي اأو النحل املربى كنحل الع�شل
al., 2004(، ولكـــن �شمن مناطـــق ا�شتخدام هذه 
النباتات،تنخف�ـــص وفـــرة وتنوع الأع�شـــاب ال�شارة 
مما يقلل من وفرة امل�شادر الغذائية للنحل الربي.

وينبع معظم القلق فيما يتعلق بعواقب املحا�شيل 
املعدلة وراثيـــاً ملبيدات الأع�شاب على النحل الربي 
مـــن اأدلة ت�شري اإلى اأن النحـــل اأكرث وفرة وتنوعًا يف 
املناطـــق ذات التنوع النباتـــي الأوفر والأكرب، ولكن 
ت�شري بع�ص الدرا�شات احلديثة اإلى اأن التغريات يف 

املمار�شـــات الزراعية املُرتبطـــة باملحا�شيل املُعدلة 
وراثيًا لتحمل مبيـــدات الأع�شاب لديها بالفعل اآثار 
�شلبيًة كبريًة يف جمتمعات النحل من خالل التاأثري 

يف النظام البيئي على هذا امل�شتوى. 
وقد اأُجريت تقّييمات حقلية لثالث �شنوات يف 
اململكة املتحدة بغر�ــــص تقيّيم الآثار على احلياة 
الربيــــة الناجمــــة عــــن طريقــــة اإدارة املحا�شيل 
املُعدلــــة وراثيًا لتحمل مبيــــدات الأع�شاب مقارنة 
مــــع الأ�شنــــاف التقليديــــة غــــري املُعدلــــة وراثيــــًا 
الكتلــــة  وكانــــت   .)Squire et al., 2003(
احليوية لالأع�شاب ال�شارة اأقل يف حقول البنجر 
واللفــــت املُعدلة وراثيًا لتحمــــل مبيدات الأع�شاب 

)Hawes, et al., 2003(، وكانت كثافة النحل 
كذلــــك اأقــــل يف حقــــول املحا�شيل املعدلــــة وراثيًا 
 Haughton et( .عنهــــا يف املحا�شيل التقليدية
al., 2003(.ول يعني انخفا�ص وجود النحل يف 
حقــــول النباتات املُعدلــــة وراثيًا لتحمــــل مبيدات 
الأع�شــــاب بال�شرورة انخفا�ــــص الكثافة النحلية 
يف جمتمعــــات النحل يف املنطقــــة ولكن ميكن اأن 
تعك�ص خيــــارات ال�شــــروح التي تقوم بهــــا النحلة 

.)Hawes, et al., 2003(
يف  ال�شغــــرية  النحــــل  ملجتمعــــات  وميكــــن 
املحا�شيل املُعدلة وراثيًا لتحمل مبيدات الأع�شاب 
اأن توؤدي لي�ص فقــــط اإلى زيادة تفاقم النخفا�ص 
احلــــايل علــــى املــــدى الطويــــل ملجتمعــــات النحل 
الربيــــة يف النظم البيئية الزراعية ولكن اأي�شًا يف 

غلة وعوائد اإقت�شادية فقرية للمحا�شيل. 
 Morandin and Winston وجــــد 
2005)( اأن ن�شبــــة عقــــد البــــذور يف النباتــــات 
املعدلــــة وراثيــــًا كانــــت 78% فقط مــــن جمموعة 
البــــذور الإجماليــــة املُحتملــــة، وفقــــدان نحو �شتة 
بذور يف القرن الثمري الواحد ب�شبب عدم وجود 
نقل كايف حلبوب اللقاح، يف حني كان عقد البذور 
يف احلقــــول الع�شويــــة يعــــادل 99%.  يف املقابل، 
زادت كثافة النحــــل مبا يقرب من ثالثة اأ�شعاف 
يف احلقــــول الع�شويــــة للكانول مقارنــــة مع حقول 

النباتات املعدلة وراثيًا. 
ولــــدى احلقول التقليدية كثافــــة نحلية ون�شبة 
عقد بــــذور متو�شطــــة مقارنة باملعــــدلت بحقول 
الكانــــول املُعدلة وراثيًا والع�شويــــة. وعلى الرغم 
م����ن اأن بع�����ض الدلئ����ل ت�س����ري اإل����ى اأن ارتب����اط 
املحا�شيل املعدلة وراثيًا لتحمل مبيدات الأع�شاب 
مــــع كثافــــة نحليــــة منخف�شــــة ون�شبة عقــــد بذور 
اأكرث انخفا�شــــًا، اإل اأن اإ�شرتاتيجيات اإدارة هذه 
امل�شكلة البيئيــــة والإقت�شاديــــة املحتملة ممكنة. 

مقالت
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وانخفا�ــــص وفــــرة الأع�شاب ال�شــــارة يف احلقول 
واحــــد مــــن الفوائــــد املُحتملــــة لأنــــواع املحا�شيل 
املعدلــــة وراثيًا لتحمل مبيــــدات الأع�شاب املُعدلة 
 Howatt,(  اإلــــى زيــــادة الإنتــــاج التــــي تــــوؤدي 
2006(.، ومــــع ذلك، اإذا ت�شبب غطاء الأع�شاب 
ال�شارة املُنخف�ص للغاية يف تدين وفرة النحل يف 
احلقول قد ل يــــوؤدي ا�شتخدام املحا�شيل املعدلة 
وراثيــــًا لتحمل مبيــــدات الأع�شاب اإلــــى اأي زيادة 
يف املح�شــــول مقارنة باحلقول التــــي تنت�شر فيها 
الأع�شاب ال�شارة ب�شكٍل اأكرب. وبدًل من العتماد 
علــــى الأ�شاليــــب التي قد تــــوؤدي اإلــــى كثافة اأعلى 
لالأع�شــــاب ال�شــــارة يف احلقــــول، ميكــــن ت�شجيع 
وحت�شني وفــــرة وكثافة النحل باحلقول منخف�شة 
احل�شائ�ــــص ال�شــــارة مــــن خــــالل اإدارة املناطــــق 
املحيطة لقطعــــة الأر�ص، وهــــي اإ�شرتاتيجية من 
غري املرجح اأن تكون ماألوفة لكثري من املزارعني.
اإن تغيري وفرة الأع�شــــاب ال�شارة يف احلقول 
وحولهــــا قد يكون له اآثــــار متباينة يف اأنواع النحل 
الربيــــة املُختلفــــة، وعلــــى الرغم من عــــدم توافر 
قاعدة بيانات عن اأنواع متلفة من النحل الربي 
واآثــــار النظــــام البيئــــي الزراعــــي غــــري املبا�شرة 
مبيــــدات  لتحمــــل  وراثيــــًا  املُعدلــــة  للمحا�شيــــل 
الأع�شــــاب فيها يف الوقت احلا�شــــر، اإل اأن بع�ص 
التكهنــــات ممكــــن،  فالنحــــل الأكرب حجمــــًا مثل 
النحل الطّنان يقــــوم بال�شروح مل�شافات اأكرب من 
اأنواع النحل الأخرى، وهو قادر على ال�شروح على 
جمموعة وا�شعة من اأنواع الزهور؛ ولذلك، احلد 
من ال�شروح على املدى الطويل يف احلقول املُعدلة 
وراثيــــًا لتحمل مبيــــدات الأع�شاب قــــد ل توؤثر يف 
ع�شائــــر النحل الطّنان بالقــــدر الذي توؤثر فيه يف 
اأنواع النحل ال�شغرية التي ل تتمكن من ال�شروح 

مل�شافات اأطول للح�شول على الغذاء.
وحتــــى الآن ل يزال هناك ت�شــــارب يف الآراء 

حــــول اعتماد املحا�شيــــل املعدلة وراثيــــًا يف كثري 
مــــن دول العامل ول �شيمــــا دول الحتاد الأوروبي، 
ولكــــن ما يت�شح جليــــا اأن زراعة هــــذة الأ�شناف 
من النباتات تــــزداد وب�شكل م�شتمر ول بد يف كل 
مرة من تقييــــم اآثار هذة النباتــــات يف امللقحات 

والنظام البيئي قبل اعتمادها.
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الرحيق  جمع  على  غذائه  يف  النحل  يعتمد 
منها  لي�شنع  الأزهار؛  من  اللقاح  وحبوب 
احل�شنة  به  تتغذى  الذي  النحل؛  وخبز  الع�شل 
ال�شغالت  تقوم  كما  والذكور،  وال�شغالت 
لتغذية احل�شنة احلديثة  امللكي  الغذاء  باإفراز 

وامللكات.
اللقاح  حبوب  على  الع�شل  نحل  ويعتمد 
م�شدرًا للربوتني واملكونات الغذائية ال�شرورية، 
والفيتامينات  وال�شتريولت  الليبيدات  مثل: 
كما  الكربوهيدرات.  وبع�ص  املعدنية  والأمالح 
يعدُّ الغذاء امللكي ناجت عمليات ه�شم الربوتني 
وذلك يف  ملكي،  اإلى غذاء  النحلة، وحتوله  يف 
يف  املوجودة  البلعومية  حتت  الغدد  من  زوج 
املنطقة الأمامية من راأ�ص ال�شغالة، التي تتكون 
املفرزة،  الف�شو�ص  من  كبرية  جمموعة  من 
احلا�شنة  ال�شغالت  يف  تطورًا  اأكرث  تكون  التي 
الع�شل  نحل  طوائف  يلزم  كما  ال�شن  حديثة 
قريبة  منطقة  يف  النقية  للمياه  م�شادر  وجود 
من املنحل، اإذ يعدُّ املاء �شروريًا حلياة الطائفة 
وخبز  الع�شل،  من  للريقات  الغذاء  واإعداد 

النحل، كما ت�شتخدمه يف تلطيف جو اخللية.
ت�شمل  الع�شل  نحل  يف  الإنتاج  وعنا�شر 
التي  الغذاء  وم�شادر  والنحال  النحل  طوائف 
النحلية    املراعي  يف  النباتية  الأنواع  ت�شكلها 
الأمطار  وهطول  اجلوية  الظروف  وتوؤثر 
اأوقات  من  كثري  يف  الأر�شي  املاء  وم�شتوي 

ويف  املزهرة،  النحل  نباتات  م�شاحة  يف  ال�شنة 
عدد الأزهار، كما اأن ارتفاع احلرارة نهارًا مع 
ب�شكل عك�شي  يوؤثر  الن�شبية  الرطوبة  انخفا�ص 
اللقاح؛  اإفراز الرحيق، وتكّون حبوب  يف معدل 
طوائف  حياة  يف  عك�شيًا  اأثرًا  لها  يجعل  مما 

النحل. 

م�شدر  فيها  ين�شب  التي  الأوقات  تلك  يف 
الغذاء، ويقل مزون الطائفة من هذا الغذاء، 
لطوائف  متاحة  غري  اللقاح  حبوب  وت�شبح 
الطوائف  اإعطاء  اإلى  النحال  يلجاأ  النحل 
خلطات  اأم  �شكرية  حماليل  �شواء  بديلة  تغذية 
بروتينية؛ بغر�ص منع هالك النحل من اجلوع، 
واإنتاج  البي�ص  و�شع  على  امللكة  ولت�شجيع 
ا�شتخدام  اإلى  النحالون  يلجا  قد  اأو  احل�شنة، 
وذلك  املتنقلة،  اأو  املرحتلة  النحالة  اأ�شلوب 
نباتات مزهرة  بها  اإلى مناطق  بنقل طوائفهم 
بدًل من تركها يف مناطقها، مع حتمل تكاليف 

اإجراء التغذية ال�شناعية.
من  الع�شل  جمع  يف  النحل  كفاءة  وتعتمد   
امل�شادر النباتية املتوافرة على منطقة الطريان 
املثمر للنحل، التي تكون يف نطاق 2-3 كيلو مرت 
من موقع املنحل، وت�شمى منطقة املرعى. ومن 
من  الغذائي  امل�شدر  قرب  كلما  اأنه  املعروف 
موقع املنحل، كلما اأمكن احل�شول على اإنتاجية 
املزهرة  النباتات  م�شافة  بعدت  وكلما  عالية، 
احل�شبان  يف  الأخذ  مع  الطوائف  اإنتاجية  قّلت 
اأعداد كبرية من املناحل يف منطقة  اأن جتميع 
مناطق  يف  التداخل  من  نوعًا  توجد  جماورة 

مرعى النحل، وتقلل من معدل الإنتاج. 
الأ�شا�شي  امل�شدر  هي  اللقاح  حبوب  وتعدُّ 
والفيتامينات  بالربوتني  الطائفة  لإمداد 
ت�شتطيع  ل  دونها  ومن  املعدنية،  والأمالح 

غياب املراعي النحلية وتاأثري التغذية ال�سناعية
يف منو طوائف نحل الع�سل

تقارير

اأ.د/ حممد عمر حممد عمر - اأ�شتاذ تربية النحل بجامعة امللك �شعود

كلما قرب امل�سدر 
الغذائي من موقع 

املنحل، كلما اأمكن 
احل�سول علي اإنتاجية 

عالية، وكلما بعدت 
م�سافة النباتات املزهرة 
قّلت اإنتاجية الطوائف

عنا�سر الإنتاج يف نحل 
الع�سل ت�سمل طوائف 

النحل والنحال وم�سادر 
الغذاء التي ت�سكلها 
الأنواع النباتية يف 

املراعي النحلية
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ويوؤدي  احل�شنة،  تربية  يف  ال�شتمرار  الطائفة 
اإعطاء  اإلى  اللقاح  حبوب  من  الكايف  املخزون 
يوؤدي  كما  مثالية،  حياة  فرتة  طول  ال�شغالت 
اللقاح  حبوب  من  املخزونة  امل�شاحة  نق�ص 
داخل الطائفة اإلى حتول ال�شغالت من ن�شاطها 
عمر  يف  جامعة  �شغالت  اإلى  حا�شنة  ك�شغالت 
اأ�شغر من فرتة حياتها، وهذا يوؤثر ب�شكل مبا�شر 
يف طول عمر ال�شغالة، اإذا بداأت عملها ك�شغالت 
جامعة يف فرتة مبكرة من بداية حياتها عن التي 

ت�شتمر لفرتة يف اأداء وظائفها داخل اخللية. 

منو  يف  الغذاء  توافر  تاأثري  اإلى  وبالإ�شافة 
هو  الربوتيني  الغذاء  توافر  فاإن  الطائفة؛ 
اأفراد  لدى  املناعة  تكوين  يف  الأهم  العامل 
الطائفة �شد امل�شببات املر�شية، كما اأن غيابه 
يوؤثر يف ال�شتجابة املناعية يف الطوائف، ورمبا 
ي�شرع يف انت�شار الأمرا�ص بني النحل، ويختزل 
طول عمر ال�شغالة، ويوؤدي اإلى �شعف اخلاليا، 
يكون  قد  الربوتينية  التغذية  نق�ص  فاإن  ولذا 
فقدان  لظاهرة  امل�شببة  املهمة  العوامل  اأحد 

النحل يف اململكة.

توافر الغذاء الربوتيني 
هو العامل الأهم يف 

تكوين املناعة لدى اأفراد 
الطائفة �سد امل�سببات 
املر�سية، كما اأن غيابه 

يوؤثر يف ال�ستجابة 
املناعية يف الطوائف



تاأثري ازدحام طوائف نحل الع�سل يف املنحل 
على اإنتاجية الع�سل

مقالت

د: نورو اأدجابا حممد
باحث بكر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل

�شعيــــًا اإلى حت�شني اإنتاجيــــة طوائف النحل 
يجــــب اأن ناأخذ يف احل�شبان احلمولة الرعوية 
للمنطقــــة التــــي يتواجــــد فيهــــا املنحــــل وعدد 
الطوائــــف املوجــــودة فيه. كما يجــــب اأن يكون 
احلد الأدنــــى للم�شافة الفا�شلــــة بني منحلني 

متجاورين اأكرث من 2 كيلو مرت.
 اإن وجــــود عــــدد كبــــري مــــن الطوائــــف يف 

املنحــــل نف�شه مــــع وجود مناحــــل متقاربة من 
بع�شهــــا البع�ــــص يف املنطقــــة نف�شهــــا، �شوف 
يــــوؤدي بالتاأكيد الى ازدحام �شديــــد، وتناف�ص 
على املــــوارد بني الطوائف املوجودة يف املنحل 

نف�شه اأو املناحل املتقاربة. 
يحــــدث التناف�ــــص علــــى املــــوارد؛ لأن كمية 
الرحيــــق وحبوب اللقــــاح التي ميكن احل�شول 

عليهــــا لــــكل خلية ت�شبــــح حمدودة بنــــاًء على 
الغطــــاء النباتي يف املنطقــــة، وكذلك احتمال 

توافر غذاء النحل.
 حتتـــاج كل طائفـــة وكذلك حتتـــاج كل نحلة - 
بالإ�شافـــة اإلى الأطوار غري الكاملة يف كل طائفة- 
اإلى كمية كافية من حبوب اللقاح والرحيق لتغطية 

حاجتها من الطاقة، وكذلك لنموها الطبيعي.
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 تبـــنّي الدرا�شـــات اأن نحـــو 163 جمم من 
الع�شل هي الكمية املطلوبة ل�شمان منو مثايل 
للريقة من فق�ص البي�شة حتى مرحلة العذراء 
Harbo، 1993. م�شاعفة تلك الكمية ح�شب 
العدد الإجمايل مل�شاحة احل�شنة يف الطائفة. 
كمـــا اأن ال�شغـــالت حتتاج اإلـــى الطاقة للقيام 
بجمـــع الرحيق وحبـــوب اللقـــاح، اإ�شافة اإلى 
متابعة تغذية احل�شنة؛ لذلك تتطلب الطائفة 

كمية كبرية من الغذاء. 
ي�شعــــى النحــــل اإلــــى تخزيــــن الع�شل فقط 
عندمــــا ي�شتطيــــع جمــــع كميــــة اإ�شافيــــة مــــن 
لرتبيــــة  املطلوبــــة  الكميــــة  تتعــــدى  الرحيــــق 
احل�شنــــة، واملحافظــــة علــــى تــــوازن الطاقة؛ 
لذلك فاإن تربية عدد كبري من طوائف النحل 
داخــــل منحل واحــــد �شوف يــــوؤدي اإلــــى عدم 
كفاية م�شادر الغذاء التي يعتمد عليها النحل 
لبناء طائفة ذات حجم مثايل، وتخزين كمية 

كافية من الع�شل. 
وللعلم، فـــاإن عدم كفاية غذاء النحل يف 
اإحدى املناطق يجعل القيـــام باإدارة املنحل 
لتح�شني اإنتاجيـــة الطوائف غري كافية. ويف 
الغالـــب يكون احلد الأق�شى لعدد الطوائف 
داخل منحل واحد هو )150-200 طائفة( 
والـــذي تو�شي به كثري من املناحل التجارية 

حول العامل تت�شف بالقوة والفعالية.
اإن تكدي�ـــص كثـــري مـــن طوائـــف النحـــل 
قدرتهـــا  يفـــوق  حتـــى  واحـــدة  منطقـــة  يف 
ال�شتيعابيـــة وحالـــة الغطـــاء النباتي للنحل 
فيهـــا ل يقلل ب�شـــدة كمية الرحيـــق وحبوب 
اللقـــاح التي جُتمع مـــن كل طائفة فقط، بل 
يجعل الطوائف يف حالة �شعف �شديد اأي�شًا. 
وقـــد اأثبتـــت كثـــري مـــن الدرا�شـــات اأن 
الطائفة القوية تنتج ع�شاًل اأكرث من جمموع 

مـــا تنتجه اثنـــني اأو ثالث طوائـــف �شعيفة. 
كما اأن اإدارة كثري من الطوائف ال�شعيفة قد 
يكلف املزيد عند مقارنته باإدارة القليل من 
الطوائـــف القوية؛ لذلك فـــاإن امتالك عدد 
قليل من الطوائف القوية يدر ربحًا اأكرث من 

امتالك عدد من الطوائف ال�شعيفة. 
علــــى �شبيل املثال يوجد يف اململكة العربية 
ال�شعوديــــة اجتــــاه متزايد مــــن النحالني نحو 
تربيــــة عدد كبري مــــن طوائــــف النحل )500 
الواحــــد، حتى  – 800 طائفــــة( يف املنحــــل 
للمنطقــــة.  ال�شتيعابيــــة  الطاقــــة  تتخطــــى 
اإ�شافــــة اإلى اأن امل�شافــــة الفا�شلة بني املناحل 
ل توؤخــــذ يف احل�شبان. ونتيجــــة لذلك ينت�شر 
تكد�ــــص الطوائف املوجودة يف املنحل نف�شه اأو 

املوجودة يف مناحل متقاربة.
 يف هــــذا ال�شدد وح�شــــب الدرا�شات التي 
قــــام بهــــا خنب�ــــص وزمــــالوؤه )2008( فــــاإن 
اإنتاجيــــة الطوائــــف التي تعاين مــــن التكد�ص 
انخف�شت من 6-12 كجم/طائفة اإلى 0.8-

1.5 كجم/طائفة. وطبقًا لبع�ص الدرا�شات، 
فــــاإن توزيع الطوائــــف على �شجــــر “ال�شدر” 
يتخطــــى 3-4 طوائف لــــكل �شجرة، وهو عدد 
كبري جدًا يفوق القــــدرة ال�شتيعابية لل�شجرة 

الواحدة. 
اأحد املوؤثرات الأ�شا�شيــــة يف الإنتاجية هو 
اأن اإدارة القليــــل مــــن الطوائف القوية ل �شك 
اأف�شل من تربية كثري من الطوائف ال�شعيفة 
لوجــــود عالقــــة تنا�شــــب مبا�شــــرة بــــني اإنتاج 
الع�شل وحجم تعداد )قوة( النحل يف الطائفة 
 Szabo and Lefkovitch، الواحــــدة 

 .1989

لذلــــك و�شعيــــًا اإلــــى حتقيــــق ربــــح اأف�شل 
ملزرعــــة النحــــل واإنتاجية الطوائــــف النحلية 
يو�شى ب�شدة تربية العدد الأمثل من الطوائف 
ذات القــــوة والفعاليــــة داخــــل كل منحل بدًل 
من تربيــــة كثري من الطوائــــف ال�شعيفة غري 

املنتجة داخل املنحل الواحد.



اأثر املبيدات احل�سرية يف طوائف نحل الع�سل
اأ. د. اأحمد بن عبداهلل اخلازم 
د. يحيى  زكي العتال - كر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل

ي�سكل نحل الع�سل عالقة منفعة متبادلة مع الإن�سان والنبات، ويعدُّ نحل الع�سل من اأهم احل�سرات التي ت�ساهم م�ساهمة فعالة يف احلفاظ على البيئة 
والتنوع احليوي  ورمبا تعدُّ اأهم احل�سرات على الإطالق يف هذا املجال. وينتج النحل الع�سل لالإن�سان، ويقوم بتلقيح ما يقرب من 80% من النباتات.ال اأن 
طوائ���ف النح���ل م���ا زالت تتعر�ش للموت ب�سبب ال�ستخدام غري املنظم للمبيدات. فغالبي���ة املبيدات احل�سرية ت�سكل خطراً كبرياً على النحل، حيث متوت 
اأع���داد كب���رية م���ن النح���ل يف اأثناء ر�ش املبي���دات يف املناطق التي يوجد فيها نح���ل الع�سل؛ وخا�سة عند الر����ش ملكافحة الآفات املهاج���رة، والأوبئة كاجلراد 

والهامو�ش والبعو�ش وغريها، مما يوؤثر �سلباً يف مربي النحل من جهة ويف اإنتاجية املحا�سيل وجودتها من جهة اأخر.

مقالت
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 ولذلـــك �شوف نتناول يف هذه الورقـــة  اأثر املبيدات على 
طوائـــف نحل الع�شـــل و�شبل تخفيف الأ�شـــرار الناجمة عن 

ا�شتخدامها.

طرق ت�شمم النحل باملبيدات:
التعر�س املبا�شر:

يحدث الت�شمـــم املبا�شر عند تعر�ص النحل لرذاذ املبيد 
املحمـــول بالريـــاح مبا�شـــرة وذلـــك يف اأثناء ر�ـــص احلقول 
اأو الر�ـــص اجلـــوي بالطائـــرات، وذلـــك يف حالـــة مكافحـــة 
احل�شـــرات املهاجرة كاجلراد اأو مكافحـــة بع�ص احل�شرات 

واآفات ال�شحة العامة كالبعو�ص والذباب.
 يعدُّ ر�ص املبيـــدات بالطائرات اأكرث احلالت �شمية على 
النحـــل، فقد وجد اأن م�شاحة اجنراف املبيد يف حالة الر�ص 
بالطائرات ت�شل اإلى اأكرث من 2 كم، وخا�شة يف حالة وجود 
رياح يف اأثنـــاء عملية الر�ص، ويف هـــذه احلالة يحدث �شرر 
وموت كبـــري يف النحل ال�شارح، وقد ميـــوت قبل و�شولة اإلى 
اخلليـــة  ويـــزداد ال�شرر يف حالة ا�شتخـــدام مبيدات بطيئة 
التاثـــري، اإذ يوؤدي تخزين حبوب اللقـــاح والرحيق امللوث يف 
اخلليـــة، ومن ثـــم التاأثري يف باقـــي اأفراد اخلليـــة. وي�شتدل 
علـــى ذلك بوجـــود نحل ويرقـــات ميته اأمام اخلليـــة واأ�شفل 
الإطارات . وقد وجد حديثا اأن تعر�ص النحل جلرعات غري 
قاتلة من بع�ـــص املبيدات احلديثة يوؤثر علـــى ذاكرة النحل 

وعلى �شلوكه وقد ل ي�شتطيع متييز خليته والعودة اإليها.

التعر�س الغر  مبا�شر: 
وهو نـــاجت عن تعر�ـــص النحـــل للمبيد من خـــالل رحيق 
وحبوب لقاح النباتات امللوثة باملبيدات، وتكون ن�شبة ال�شرر 
الناجت عـــن هذة احلالة اأقل من التعر�ـــص املبا�شر، ولكن ل 
ميكـــن اإغفالها، وحتـــدث اخل�شارة  اإذا متت زيـــارة النحلة 
للنبـــات بعد فرتة ق�شرية من عملية الر�ـــص، ويقل الأثر مع 

مرور الوقت.

اأعرا�س ت�شمم النحل باملبيدات
مـــن اأهـــم اأعرا�ص ت�شمـــم النحـــل باملبيدات وجـــود اأعداد 
كبرية من النحل امليت اأمام مداخل اخلاليا وحولها، بالإ�شافة 



اإلى وجود ح�سنه مهمل���ة، و�سقوط بع�سها من 
العيـــون ال�شدا�شية ب�شبب عـــدم توافر الرعاية 
الالزمة. كمـــا ك�شفت الدرا�شـــات احلديثة اأن 
التعر�ـــص لبع�ـــص املبيدات احل�شريـــة، وبكمية 
ب�شيطة جدًا، تفقد النحـــل القدرة على العودة 
الـــى اخللية؛ مما يـــوؤدى اإيل انخفا�ـــص اأعداد 

النحل.

كيف ميكن حماية النحل من الت�شمم 
باملبيدات:

ت�شـــكل اجلمعيـــات التعاونيـــة يف جمـــال 
تربيـــة النحـــل اأهـــم الو�شائـــل الناحجـــة يف 
التن�شيق مـــع اجلهـــات ذات العالقة لتفادي 

�شـــرر الر�ص باملبيـــدات، اإذ تقـــوم اجلهات 
القائمـــة بالر�ص بتنبيـــه النحالني من خالل 
هـــذه اجلمعيـــات. وتعلن اجلهـــات الر�شمية 
عادة عـــن عمليـــة الر�ص هذه قبـــل تنفيذها 
مما يت�شنـــى للنحالني القيام برتحيل النحل 

الى مناطق اأخرى.
ومن الإجــــراءات املتبعة يف اململكة العربية 
ال�شعوديــــة يف حالة الر�ص اجلــــوي اأو الأر�شي 
ملكافحــــة اجلــــراد اأو البعو�ــــص ترحيل طوائف 

تقارير

 التعر�س غري املبا�سر ناجت 
عن تعر�س النحل للمبيد 
من خالل رحيق وحبوب 

لقاح النباتات امللوثة 
باملبيدات

ت�سكل اجلمعيات 
التعاونية يف جمال 

تربية النحل اأهم 
الو�سائل الناحجة يف 

التن�سيق مع اجلهات ذات 
العالقة لتفادي �سرر 

الر�س باملبيدات
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غالبية املبيدات 
احل�سرية ت�سكل خطرًا 

كبريًا على النحل، حيث 
متوت اأعداد كبرية من 
النحل يف اأثناء ر�س 

املبيدات

النحــــل بعيدًا عــــن مواقع الر�ــــص مل�شافة ل تقل 
عــــن 5 كيلومرتات، اإ�شافة اإلــــى و�شع عالمة اأو 
اإ�شــــارة على ارتفــــاع منا�شب دليــــاًل على وجود 

مناحل يف هذا املكان.
اأما اإذا كان النحـــال لي�شتطيع نقل نحله، 
فيجـــب عليـــه اإغـــالق اخلليـــة يف الليلـــة التي 
ت�شبـــق الر�ـــص، اإمـــا يف ال�شبـــاح الباكر قبل 
�شروح النحل اأو بعـــد عودة النحل الى اخللية 
م�شاًء، مـــع تاأمني تهوية وغذاء منا�شب خالل 
فرتة اإغالق اخلاليا، وميكن و�شع غطاء على 
�شـــكل خيمة علـــى كل جمموعه مـــن اخلاليا 
ي�شاعـــد على  عـــدم تعر�ص اخلاليـــا املبا�شر 

للمبيد.
اأمـــا بالن�شبة اإلى الر�ـــص الأر�شي من قبل 
املزارعـــني فيمكـــن التخفيف مـــن ذلك الثر 
عـــن طريـــق تعـــاون املزارعني مـــع النحالني، 
حتـــى ل يتـــم ر�ص املبيـــدات يف اأثنـــاء فرتات 
وجـــود النحل اأو اإ�شعار مربـــي النحل قبل 24 
�شاعة من عملية الر�ص حتى يتم اإبعاد النحل 
موؤقتًا من الأماكـــن املر�شو�شة. كما اأن الر�ص 
بعـــد مغيب ال�شم�ص قد ي�شاهم ب�شكل كبري يف 
تقليل الأثر ال�شار للمبيد يف النحل. كما يجب 
على املزارع مراعاة ا�شتخدام املبيدات الآمنة 

على النحل عند توافرها بـــدًل من ا�شتخدام 
املبيـــدات �شديدة ال�شميـــة. وب�شكل عام يجب 
عـــدم و�شع النحل بالقرب مـــن الأماكن التي 

يتكرر فيها ر�ص املبيد.

تعر�شت  التى  النحل  طوائف    رعاية 
للت�شمم:

تنقـــل الطوائـــف التـــي تعر�شـــت للت�شمم 
الى مـــكان اأكرث اأمنا يف حالـــة ا�شتمرار الأثر 
ال�شـــام للمبيـــد مع تغذيتها بحبـــوب اللقاح اأو 
بدائلهـــا واملحاليـــل ال�شكريـــة لتن�شيط عملية 
و�شع البي�ص. اأما اإذا تاأثرت احل�شنه والنحل 
احلا�شـــن، فاإن الطوائف حتتاج لإزالة حبوب 
اللقـــاح امللوثـــة باملبيـــد، وتنقل مـــن مكانها. 

وميكن اإ�شافة نحل اإلى الطائفه التى �شعفت 
نتيجـــة موت النحـــل ال�شارح اخلا�ـــص بها، اأو 

�شم الطوائف معًا.
املبيـــدات  ا�شتخـــدام  فـــاإن  اخلتـــام،  ويف 
قـــد يكـــون �شروريًا يف بع�ص احلـــالت، ولكن 
اتخاذ القرار بعمليـــة الر�ص وتنفيذها يحتاج 
الـــى عمليـــات تن�شيـــق م�شبقـــة مـــع النحالني 
وجمعيات مربي النحل، بالإ�شافة الى اختيار 
املبيدات الأقل �شررًا على النحل والبيئة. كما 
اأن على النحـــال تزويد جمعيات مربي النحل 
اأو مكاتـــب مديريات وزارة الزراعـــة بعنوانه 
واأماكـــن تواجـــده حتى يتم التن�شيـــق امل�شتمر 

معهم.



الحتياجات املائية لطائفة نحل الع�سل

جت��م��ع ����س���غ���الت ن��ح��ل ال��ع�����س��ل 
ال�سارحة الرحيق، وحبوب اللقاح، 
وال��ربوب��ول��ي�����ش وامل����اء. وي��ع��دُّ امل��اء 
���س��روري��اً حل��ي��اة النحل،  ع��ن�����س��راً 
ف���م���ن دون�������ه ت���ت���وق���ف ال��ع��م��ل��ي��ات 
احل��ي��وي��ة حل�����س��رة ن��ح��ل ال��ع�����س��ل. 
وي����ح����دث ت��ق�����س��ي��م ل���ه���ذا ال��ع��م��ل، 
فى  الكبري  ال�سارح  النحل  ليقوم 
ال�سن بجمع املاء، بينما يقوم نحل 
ال��ط��ائ��ف��ة الأ���س��غ��ر ���س��ن��اً )ال��ن��ح��ل 
اأف��راد  امل��اء على  احلا�سن( بتوزيع 

الطائفة. 

د. عمرو اأحمد طه
كر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل

تقارير
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ا�شتخدامات املاء بخلية نحل الع�شل :
تخفيــــف الع�شــــل املخزن بالعيــــون ال�شدا�شية 

وتقدميه غذاَء للريقات والنحل البالغ:
عندمــــا يتحول الرحيــــق اإلى ع�شــــل تنخف�ص 
ن�شبــــة الرطوبة به مــــن نحو 60% اإلــــى نحو %18 
لتخزنــــه ال�شغالت داخل العيــــون، وعند احتياج 
النحــــل للتغذية على الع�شــــل. يتم تخفيف الع�شل 
املخــــزن باملــــاء لي�شــــل حمتــــوى املــــاء يف الع�شل 
املخفــــف اإلى 50 %، ثم يتــــم امت�شا�شه بوا�شطة 

ال�شغالت. 

اجلاف  وال�شكر  املتبلور  الع�شل  اإذاب��ة 
عند تقدميه لتغذية النحل:

قد يلجــــاأ بع�ــــص النحالني اإلــــى تغذية النحل 
علــــى ال�شكر اجلــــاف، ولأن اأجزاء فم النحل من 
النــــوع القار�ــــص الالعق؛ فــــاإن ال�شغــــالت تقوم 
باإذابة ال�شكر بوا�شطة املاء، وحتويله اإلى حملول 

ي�شهل امت�شا�شه، وال�شتفادة منه.

تربيد الطائفة وترطيبها من الداخل 
يف ف�شل ال�شيف:

يتم تكييف هواء الطائفة بالتهوية بالأجنحة 
مع �شبط حرارة الطائفة يف الوقت نف�شه، حيث 
يقوم النحــــل بتبخري املاء مــــن الرحيق بوا�شطة 

التهويــــة بالأجنحة، ون�شــــر الرحيق علــــى األ�شنة 
ال�شغــــالت بالطائفــــة. تتــــم عمليــــة التهوية على 
�شطــــح الأقرا�ص ال�شمعية وعنــــد مدخل اخللية، 
ويزيــــد عــــدد النحــــل القائــــم بالتهويــــة بزيــــادة 
كمية املاء املراد التخل�ــــص منه. تقوم ال�شغالت 
باإحــــداث اأ�شــــوات عاليــــة يف امل�شــــاء يف اأثنــــاء 

التهوية.  

داخ��ل  الن�شبية  ال��رط��وب��ة  ت��ع��دي��ل 
الطائفة:

ترتاوح ن�شبة الرطوبة داخل الطائفة اأو داخل 
الكتلــــة النحلية مــــن 40- 50%. ويوؤدي انخفا�ص 
الرطوبــــة داخــــل الطائفــــة اإلــــى جفــــاف البي�ص 
والريقــــات وموتهــــا، ويوؤدى ارتفــــاع الرطوبة اإلى 
اأكرث من 70% ب�شبب �شيق مدخل الطوائف، عدم 
تهويــــة الطوائف تهوية جيــــدة، واإنتاج ماء ب�شبب 
التمثيل الغذائــــي وا�شتهالك الع�شل اإلى الإ�شابة 
بالأمرا�ــــص الفطرية والبكترييــــة، فيتكاثف املاء 
علــــى الغطاء الداخلــــي فتبدو الطائفــــة رطبة اأو 

مندية. 

ج�شم  م��ن  يفقد  ال��ذي  امل��اء  تعوي�س 
النحلة:

ت�شل كمية املــــاء التي حتتــــاج اإليها الطائفة 
باملناطــــق املعتدلــــة يف اأثنــــاء تربيــــة احل�شنة يف 
الربيــــع، اإلى 150- 200 جم ماء/ يوم. بينما يف 
اجلــــو احلار واجلــــاف ت�شل اإلى لــــرت ماء/ يوم. 
ويف املناطــــق القاحلــــة التي ت�شــــل فيها احلرارة 

اإلــــى 43°م ميكــــن اأن حتتاج الطائفــــة اإلى 4 لرت 
ماء يوميًا. 

لي�شهل  الإخ��راج��ي��ة  امل���واد  تخفيف 
تخل�س النحل منها:

الإخراجيــــة  املــــواد  مــــن  النحــــل  يتخل�ــــص 
ال�شلبــــة )حم�ص اليوريــــك، اأك�شالت وكربونات 
الكال�شيــــوم( عن طريق امل�شتقيــــم، والذي يت�شع 
لنحــــو 40- 50 ملليجرام من نواجت عملية ه�شم 
الغــــذاء، التي ي�شهــــل التخل�ص منهــــا الى خارج 

الطائفة  بوجود املاء.

كيف يتفاعل النحل مع ظروف احلرارة 
املرتفعة والرطوبة املنخف�شة؟

-  ي�شع النحل املاء علــــى قمة الأقرا�ص ال�شمعية 
فيما ي�شبه العيون ال�شغرية، التي ي�شنعها من 

ال�شمع والربوبولي�ص.
-  ي�شــــع النحــــل املــــاء علــــى اأغطيــــة احل�شنــــة 
القر�ــــص  فيبــــدو   ،cappings of brood

ال�شمعي كاأنه ين�شح باملاء.
-  اأي�شــــًا ي�شع النحل قطــــريات �شغرية جدًا من 
املاء داخــــل العيــــون ال�شدا�شيــــة وخا�شة التي 
حتتــــوى علــــى بي�ــــص ويرقــــات، فيقــــوم النحل 
احلا�شــــن بتبخــــريه لتوفري الرطوبــــة الالزمة 

حلفظ الريقات من اجلفاف.
-  تب�شط ال�شغــــالت احلا�شنه خراطيمها املبتلة 
باملاء، وتقوم بالتهوية بالأجنحة؛ فيتبخر املاء 

م�شببًا تربيد الطائفة.

حقائق علمية عن جمع �شغالت نحل 
الع�شل للماء!!:

علــــى  للمــــاء  ال�شــــارح  النحــــل  جمــــع  -  يعتمــــد 
احتياجات الطائفة، التي تختلف من وقت اإلى 

اآخر.
املــــاء حتــــى يف درجــــات حــــرارة  -  يتــــم جمــــع 

يعدُّ املاء عن�سرًا �سروريًا 
حلياة النحل، فمن دونه 
تتوقف العمليات احليوية 

حل�سرة نحل الع�سل

يتم تكييف هواء الطائفة 
بالتهوية بالأجنحة مع 
�سبط حرارة الطائفة 

فى الوقت نف�سه، حيث 
يقوم النحل بتبخري 

املاء من الرحيق بوا�سطة 
التهوية بالأجنحة



منخف�شة جدًا، حيــــث يرجع النحل اإلى خليته 
بعــــد جمع املاء مبا�شــــرة، وذلك حلفظ حرارة 
اجل�شــــم مرتفعة، والنحل الــــذي ل يتمكن من 

العودة �شريعًا، فاإنه ُيفقد اأو ميوت.
-  ميكــــن للنحــــال معرفة حالــــة مو�شــــم الفي�ص، 
مبراقبــــة النحل ال�شارح عند م�شدر املاء، كلما 
زاد النحل اجلامع للماء يف اأثناء مو�شم الفي�ص 

دّل ذلك على نق�ص في�ص الرحيق وكثافته.
-  عنــــد ارتفاع درجــــة احلرارة عــــن 38°م، فاإن 
طائفــــة النحل جتمع وتبخر اأكرث من 4 لرت ماء 

يف اليوم الواحد لتربيد الطائفة.
-  عنــــد عدم توافر م�شدر ماء قريب من املنحل 
يقوم النحــــل بجمع املاء من  الآبار، اأو م�شاقي 

احليوانات وغريها.

-  وجــــد اأن كل 5 �شغــــالت حاملــــة للمــــاء خالل 
�شروحها طوال اليوم ت�شتطيع اإمداد 100 يرقة 

باحتياجاتها من املاء. 
-  يتوق����ف ن�س����اط النح����ل اجلامع للم����اء ح�سب 
�شرعــــة �شحب حمولة املــــاء بوا�شطة ال�شغالت 

املنزلية. 
-  اإذا مّت تفريــــغ حمولة املــــاء يف خالل دقيقتني، 
فاإن عملية جمع املاء ت�شتمر من دون انقطاع.

-  اأما اإذا مّت تفريغ حمولة املاء يف خالل من 3-2 
دقيقة، فاإن النحلة ت�شتمر يف جمع املاء بعد اأن 

تق�شى وقتًا ق�شريًا خاملة داخل اخللية.
-  اأمــــا اإذا ا�شتغرقــــت عملية تفريــــغ حمولة املاء 
وقتــــًا اأطــــول مــــن ذلك فتــــزداد الفــــرتات بني 

رحالت ال�شروح.

تقارير
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-  تتوقــــف ال�شغالت احلاملة للمــــاء متامًا اإذا مل 
ت�شتطع اإفراغ حمولتها خالل نحو 10 دقائق.

-  ي�شتغرق جمع حمولة واحدة من املاء )الرحلة 
الواحدة( دقيقة اأو اأكرث.

-  النحلة اجلامعة للماء ميكن اأن تقوم بعمل 50 
رحلة يف اليوم الواحد جلمع املاء.

-  متو�شــــط احلمولــــة الواحدة من املــــاء هي 25 
ملليجرام.

-  متو�شط ما ت�شتهلكه الطائفة الواحدة من املاء 
200 جرام ماء يف اليوم الواحد.

-  وجــــد اأن ا�شتهــــالك نحــــل الع�شل للمــــاء يتاأثر 
باإفراز الهرمونات.    

كيف يجمع النحل املاء؟: 
عندما حت�شر ال�شغالـــة حمولتها من املاء 
اإلى داخل اخللية؛ فاإنهـــا تت�شلق على القر�ص 
ال�سمعي، وتب���داأ يف اأداء رق�سة قوية بن�ساط. 

ويف العـــادة فاإنه من 4 اإلـــى 5 نحالت تتبع كل 
نحلـــة راق�شـــة. وعلى فرتات متكـــررة تتوقف 
النحلـــة الراق�شـــة مبا فيـــه الكفايـــة وتعطي 
ر�شفـــة مـــن املـــاء اإلى واحـــدة مـــن ال�شغالت 
القريبـــة منهـــا. ومـــن حـــني اإلـــى اآخـــر، فاإن 
رق�شـــات النحلـــة احلاملـــة للمـــاء ت�شتغـــرق 
دقيقة كاملـــة قبل اأن تتخل�ص مـــن حمولتها. 
واأحيانًا، فاإن ال�شغـــالت احلاملة للماء تدخل 
اخللية وتـــوؤدي رق�شة ق�شرية وعندئذ تتقدم 
ب�شرعة للتخل�ص من حمولتها. واأحيانًا تعطي 
كميـــة �شغـــرية مـــن حمولتهـــا اإلـــى 6 نحالت 
ب�شرعة، وبالتوالى نحلة بعد نحلة قبل اأن تبداأ 

رق�شتها. 
وعندئذ فاإنها بعد الرق�ص بلحظة تنقل باقي 
حمولتها اإلــــى �شغالة اأو �شغالتــــني. قد يتم توزيع 
حمولة واحدة من املاء على نحو 18 �شغالة. وعند 
تفريغ ال�شغالة حمولتهــــا من املاء، فاإنها تبداأ يف 
جتهيز نف�شها لرحلة حقلية تالية، وذلك بتناولها 
كميــــة �شغرية من الغذاء، الذي متدها به �شغالة 
منزلية اأو اأكرث اأو قد تذهب هي بنف�شها وتتناول 
الع�شــــل مــــن العيــــون ال�شدا�شية. وعندئــــذ فاإنها 
ت�شــــرب بل�شانهــــا بــــني اأرجلها الأماميــــة وتفرك 
عيونها وتنظف قرون ا�شت�شعارها وتغادر اخللية 

ب�شرعة.

هل يخزن النحل املاء؟ 
يقــــوم النحل بتخزيــــن كمية من املــــاء تكفيه 
ملدة يوم، وخا�شة يف اأثنــــاء فرتة تربية احل�شنة 
يف اأوائل الربيع، حيث ميكن اأن يتم تخزين املاء 
يف معــــدة الع�شل لكثري مــــن ال�شغالت بالطائفة. 
وي�شمــــى هــــذا النحــــل )النحــــل اخلــــازن للمــــاء 
reservoir bees(، وهو يكون هادئًا غري ن�شط 
ويوجد حــــول م�شاحة احل�شنــــة، وبطونه ممتلئة 

كبرية احلجم لمتالئها باملاء. 

التو�شيات
-  يجـــب توفـــري م�شدر ماء نظيـــف وقريب 

ل�شهولة ح�شول النحل على املاء.     
-  يجب و�شع عوامات من اخل�شب اأو الفلني 
ليقف عليها النحل.                                                 

-  يجـــب و�شع الرباميـــل اأو الأوانى اململوءة 
باملـــاء فى ال�شم�ص وذلـــك لتدفئة املاء يف 

بداية ف�شل الربيع.
-  ميكن تنقيـــط املياه مـــن الرباميل خالل 
ال�شنبـــور )احلنفيـــة( على لوحـــة مائلة 
من اخل�شـــب لت�شهيل ح�شول النحل على 

املاء.
-  يف�شـــل زراعة النباتـــات املحبة للماء فى 

الوعاء املعد لي�شرب النحل منه املاء.   
-  يجب توفري م�شدر ماء للطرود امل�شدرة 
اأو يكـــون املحلـــول ال�شكـــري املقـــدم بهـــا 

مففًا.
-  يجب تظليل الطوائف عند ارتفاع درجات 
احلرارة للتقليل مـــن الحتياجات املائية 

للطائفة.
ممـــا �شبـــق يت�شح مـــدى اأهميـــة توافر 
م�شـــدر مـــاء م�شتمـــر ونظيـــف للنحـــل فى 
جميـــع ف�شـــول ال�شنـــة، اإذ طـــورت طائفـــة 
نحل الع�شل نظامـــًا للمياه بالطائفة ل�شبط 
حيـــاة  علـــى  واحلفـــاظ  احلـــرارة  درجـــة 
الأفـــراد داخلها،عن طريق تكييـــف الهواء 
فـــى الطائفة، وجمع املاء مـــن اخلارج عند 
احلاجة اإليه. ف�شبحان اخلالق الذى اأعطى 

كل �شيء خلقه ثم هدى.

عند ارتفاع درجة 
احلرارة عن 38°م، 
فاإن طائفة النحل جتمع 

وتبخر اأكرث من 4 لرت ماء 
فى اليوم الواحد لتربيد 

الطائفة

يقوم النحل بتخزين 
كمية من املاء تكفيه ملدة 
يوم، وخا�سة يف اأثناء 
فرتة تربية احل�سنة فى 

اأوائل الربيع،



اأوًل:  �شوء اختيار موقع املنحل:- 
 اإن اختيار موقع املنحل من اأهم العوامل التي 
توؤثر يف طوائف النحــــل واإنتاجيتها، وهناك كثري 
مــــن الأخطاء التــــي يقع فيها النحــــال، مثل و�شع 
املنحــــل يف منطقــــة بعيدة عن م�شــــادر الرحيق، 
وغــــري قريبــــة مــــن الطريق  ممــــا يــــوؤدي اإلى قلة 
الإنتاج، وزيادة تكاليف التغذية، والتنقالت، وقد 

ي�شع املنحــــل يف مهب الريــــاح ال�شديدة مع عدم 
وجــــود م�شدات ريــــاح طبيعيــــة اأو �شناعية؛ مما 
يعر�ــــص النحل لتقلبات جويــــة �شديدة، وقد يزيد 
النحــــال من عدد الطوائــــف بالن�شبة اإلى م�شاحة 
املرعى مما قد يوؤثر ب�شكل �شيء يف منو الطوائف 
واإنتاج  املنحل، واأي�شًا قد ل تراعى م�شافة كافية 
بني منحلــــه واملناحل الأخرى؛ ممــــا يقلل الإنتاج 

وي�شبــــب ال�شرقــــة، ويقــــوم بع�ص النحالــــني بنقل 
املنحــــل من مكان اإلــــى اآخر مــــرات عديدة وعلى 
فرتات ق�شرية مما يــــوؤدي اإلى فقدان عدد كبري 
مــــن اأفراد الطائفة، ونقــــل الأمرا�ص من املناحل 
الأخــــرى، واأي�شــــًا قــــد ل يهتــــم النحالــــون بو�شع 
تعري�شة )مظلة( �شيفًا �شواء يف املناحل الثابتة اأو 
احلافالت املتنقلــــة، فيتفرغ النحل للتهوية وجمع 

اأخطاء يجب اأن يتالفاها النحالون

ه������ن������اك ك�����ث�����ري م���ن 
الأخ��������ط��������اء ال�����ت�����ي ق��د 
ي���ق���ع ف���ي���ه���ا ال���ن���ح���ال���ون 
اأن��ه��ا غري  ي��ع��ت��ق��دون  اأو 
م��������وؤث��������رة، وال������ت������ي ق��د 
تت�سبب يف �سعف اأو فقد 
عدد كبري من الطوائف 
تت�سبب  قد  بل  باملنحل، 
بالكامل،  املنحل  فقد  يف 
بتو�سيح  اأق�����وم  و����س���وف 
ه��ذة الأخ��ط��اء لتالفيها 
ح�����ت�����ى ن�����ح�����اف�����ظ ع���ل���ى 
امل����ن����اح����ل، ون�����زي�����د م��ن 

اإنتاجيتها.  
وت�����ت�����ل�����خ�����������ش ه������ذه 
ال���ن���ق���اط  يف  الأخ������ط������اء 

الآتية: 

م. حممد �شمر حممد يون�س
باحث متفرغ بكر�شي املهند�س عبد اهلل بق�شان لأبحاث النحل

مقالت
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املاء مما يق�شر من عمره، وي�شتهلك من مزون 
الع�شل، وتن�شرف امللكة عن و�شع البي�ص؛ ب�شبب 
احلر ال�شديــــد، وقد ي�شبب هجرة النحل، اإ�شافة 
اإلــــى اإذابة �شمــــع الرباويز، اأمــــا يف ال�شتاء فعدم 
تعر�ص النحل لل�شم�ــــص املبا�شرة يقلل من �شروح 
النحل، فال ي�شتفيد من دفء ال�شم�ص، وعادة ما 
يوؤدي اإلى زيادة الإ�شابة بالأمرا�ص مثل النوزميا 
والأميبا وغريهــــا. ومن هذة الأخطاء اأي�شا عدم 
توافــــر م�شدر مياه نظيفــــة لطوائف النحل؛ مما 
يــــوؤدي اإلــــى اإ�شابة النحــــل بالأمرا�ــــص املختلفة، 
مثل: النوزميــــا والأميبا وبع�ــــص الت�شممات، وقد 
ل تتوافــــر املياه اأ�شاًل ممــــا ي�شغل النحل بالبحث 
عــــن املــــاء، وين�شرف عن جمــــع الرحيق وحبوب 

اللقاح.

عن  الناجتة  الأخطاء  بع�س  ثانيًا: 
اإهمال النحال: 

قد يهمل النحال بع�ص الأ�شياء التي قد يعّدها 
غـــري ذات اأهمية، بينما قد تت�شبب يف م�شكالت 
كثـــرية للنحـــل، مثل اإلقـــاء الأقرا�ـــص ال�شمعية 
يف اأر�شيـــة املنحل، اأو يف مـــكان التخزين؛ مما 
يعر�شهـــا لالإ�شابة بديدان ال�شمع، وتعفن بقايا 

احل�شنة، وف�شاد الع�شل، وحبوب اللقاح، وتكون 
م�شـــدرًا لنقـــل الأمرا�ـــص للنحـــل، واأي�شًا من 
�شمـــن الأخطاء ترك خاليا بهـــا �شقوق، وعدم 
اإحـــكام الأغطية، وعدم وجود باب للخلية؛ مما 
يوؤدي الى �شهولة مهاجمـــة الدبابري، وال�شرقة، 
وتعر�ـــص اخلاليـــا للهـــواء البـــارد وال�شاخـــن، 
واإجهـــاد النحـــل يف �شد الفتحـــات، واأي�شًا عدم 
اهتمـــام النحـــال بوجـــود مظاهـــر مر�شية مثل 
م�شاهدة نحل ميت اأو زاحف يف اأر�شية املنحل، 
والـــذي يـــدل علـــى الإ�شابـــة بالأمرا�ـــص مثـــل 
النوزميا اأو الأميبـــا اأو الأكارين، وكذلك اأحيانًا 
الفـــاروا ال�شديـــدة اأو عـــدم جـــودة الت�شتيـــة اأو 
نتيجة الت�شمـــم باملبيدات. كما اأن وجود يرقات 
باأحجـــام متلفـــة ملقاة اأمـــام مداخل اخلاليا 

من الأخطاء التي يقع 
فيها النحال، و�سع 

املنحل يف منطقة بعيدة 
عن م�سادر الرحيق، 
وغري قريبة من الطريق



ب�شبب املجاعة ال�شديدة، اأو عقب حدوث �شرقة، 
اأو مهاجمة اأعداء طبيعيـــة، اأو تعر�ص احل�شنة 
للربد، واأي�شًا وجود خاليا قوية واأخرى �شعيفة 
مـــع القيام بالتغذية اخلارجيـــة؛ مما يوؤدي الى 
عـــدم التكافـــوؤ يف التغذية، ويت�شبـــب يف حدوث 
ال�شرقة، ومن �شمن الأخطاء اأي�شًا عمل تغذية 
داخلية مع ا�شتعمـــال غذايات غري نظيفة؛ مما 
ينقل الأمرا�ص اأو عـــدم و�شع عوامات بها مما 

يت�شبب يف غرق النحل. 

العمليات  يف  الأخطاء  بع�س  ثالثًا: 
النحلية:

 ومنهـــا عدم النتظـــام يف مواعيد الفح�ص 
الـــدوري للطوائف، التي يجـــب اأن تكون مبعدل 
مـــرة كل اأ�شبوع على الأقـــل، ويف اأثناء الفح�ص 
قد يقوم النحال باأعمال توؤدي اإلى هياج النحل، 
وا�شطرابـــه، وقـــد ت�شبـــب حـــدوث �شرقـــة مثل 
الوقوف اأمام مدخـــل اخللية، واأي�شًا قد يك�شف 
النحـــال الغطـــاء مـــن فـــوق الإطـــارات )قطعة 

اخلي�ص( ب�شدة، ومرة واحدة، والواجب هنا هو 
رفع الغطاء تدريجيـــًا كل اإطار اأو اإطارين وبعد 
فح�شهمـــا يتم الك�شف عـــن الإطارين اَلخرين 
وهكـــذا، وقـــد ياأخذ النحـــال الإطـــار بعيدًا عن 
اخلليـــة ويطيـــل مـــدة الفح�ـــص في�شبـــب هياج 
النحـــل اأي�شًا وقـــد ت�شقط امللكة علـــى الأر�ص؛ 
ممـــا يعر�شهـــا للفقـــد، ومـــن �شمـــن الأخطاء 
ا�شتعمـــال املدخـــن ب�شدة، الـــذي ي�شبب حدوث 
�شـــوت مزعـــج م�شببًا هياجـــًا للنحـــل بدل من 
تهدئتـــه، ومن الأخطـــاء ال�شائعة عدم الدقة يف 
ترتيب الإطـــارات باخللية، وعـــدم تنا�شق عدد 
الإطارات مـــع قوة الطائفة، ممايت�شبب يف فقد 
ن�شبـــة من احل�شنـــة، واأي�شًا هنـــاك الكثري من 
املظاهـــر الناجمة عن غيـــاب اأو �شوء امللكات اأو 
وجـــود اإ�شابـــة ميكانيكيـــة بها مثل كـــرثة وجود 
بيـــوت ملكية بـــدون داٍع، لوجود حـــالت اإحالل 
اأو ا�شتعـــداد للتطريـــد اأو اليتـــم، واأي�شـــًا كرثة 
وجـــود الذكور باخلليـــة، وكرثة ح�شنـــة الذكور 
لوجـــود ملكات كبـــرية يف ال�شـــن، اأو غري جيدة 
التلقيح، مما يوؤدي اإلى ا�شتنزاف الغذاء وت�شوه 
الإطارات لكرثة عيون الذكور، مما يقلل ح�شنة 
ال�شغـــالت، ومن ثـــم، ت�شعف الطائفـــة واأي�شًا 
مـــن عالمات �شعف امللكات عدم انتظام اأعمار 
احل�شنة يف القر�ص نف�شه، بالإ�شافة اإلى وجود 
ح�شنـــة مبقعـــة Spotted brood )اأي وجود 
عيون فارغة كثـــرية يف ع�ص احل�شنة( حلدوث 
تربيـــة داخليـــة �شديدة باملنحـــل اأدت ايل جتمع 
 )Fatal genes( عوامل وراثية مميتة بامللكات
فعنـــد ظهور اأي من هـــذه الأعرا�ص يجب تغيري 
امللـــكات، واأي�شـــًا وجـــود الأمهـــات الكاذبة )يف 
وجود امللكة اأو عدمه(، ففي وجود امللكة معناها 
اأن ال�شاللة رديئة جدًا، ويف عدم وجودها يكون 

نتيجة لفقد امللكة ملدة طويلة من دون متابعة.
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اإلقاء الأقرا�س ال�سمعية 
يف اأر�سية املنحل، 

اأو يف مكان التخزين 
يعر�سها لالإ�سابة بديدان 

ال�سمع، وتعفن بقايا 
احل�سنة، وف�ساد الع�سل، 

وحبوب اللقاح

- قد يزيد النحال عدد 
الطوائف بالن�سبة اإلى 
م�ساحة املرعى مما قد 

يوؤثر ب�سكل �سيء يف منو 
الطوائف واإنتاج  املنحل

 واأي�شـــًا من �شمن الأخطـــاء ال�شائعة وجود 
اإطـــارات قدميـــة جدًا �شـــوداء اللـــون من كرثة 
ال�شتعمال واإطارات م�شوهة غري منتظمة؛ مما 
يـــوؤدي اإيل خروج نحل �شغـــري احلجم، وكذلك 
تكون عر�شة لالإ�شابة بديـــدان ال�شمع، واأي�شًا 
من الأخطاء ال�شائعة عدم الهتمام برتكيزات 
التغذية ال�سكرية )يف غ���ري موا�سم الن�ساط(،  

وبن�شب تركيـــز 1ماء :1 �شكر يف ال�شيف، و1 : 
2 يف الربيع واخلريف، وميكن اأن ت�شل اإلى 1 : 
3 يف ال�شتاء ؛ م�شببًا بذلك عدم ال�شتفادة من 
التغذيـــة، اأو عدم اإقبـــال النحل عليها فتتخمر، 

وتكون م�شدرًا لالأمرا�ص.
 وقـــد يوجد نحـــل ميت بكـــرثة يف الغذايات 
يكـــون  قـــد  اأو  عوامـــات  وجـــود  عـــدم  نتيجـــة 
موؤ�شـــر لإ�شابـــة مر�شية، واأي�شًا مـــن الأخطاء 
ال�شائعـــة عدم الهتمـــام بالتغذيـــة الربوتينية 
ب�شفـــة عامـــة، التـــي يحتـــاج اإليهـــا النحل يف 
بع�ـــص الأوقات، التي قد تختفـــي فيها م�شادر 
حبـــوب اللقـــاح يف ال�شنة، وهـــذا يوؤثر ب�شدة يف 
ق���وة الطائف���ة ون�س���اط امللكة يف و�س���ع البي�ض 
وتربيـــة احل�شنـــة، وكذلك يجب علـــى النحال 
مالحظة ظهور الأمرا�ـــص املتنوعة واَلفات يف 
الطائفة مثل القمل الأعمي والفاروا والنيوزميا 
والأكاريـــن واأمرا�ـــص احل�شنـــة وكذلك ديدان 

ال�شمـــع ومتابعتهـــا وعالجهـــا، وقـــد تتعر�ـــص 
اخلاليا لالأعداء الطبيعية ب�شدة مثل الدبابري 
مـــن دون مكافحتهـــا؛ ممـــا يوؤدي اإلـــى دخولها 
داخل اخللية واأحيانًا ت�شل اإلى التهام احل�شنة 

والغذاء وقتل امللكة.
ومـــن الأخطـــاء ال�شائعـــة يف اأثنـــاء الفرز، 
فعنـــد فرز اإطارات بها ح�شنة مفتوحة تتعر�ص 
الطوائـــف لل�شعف عقب عملية الفـــرز، واأي�شًا 
ت�شغيل الفراز ب�شدة يوؤدي اإلى تك�شري الأقرا�ص 
ال�شمعية، فيقوم النحل باإ�شالحها، وبناء عدد 
كبري مـــن عيون الذكور بها؛ م�شببًا بذلك ت�شوه 

الإطارات، وقلة ال�شغالت بالطائفة. 
ومن الأخطـــاء ال�شائعة يف تق�شيم الطرود 
عـــدم اإدخال ملكات ملقحـــة عليها، والتي من 
املفرت�ـــص اأن توفـــر قبيـــل التق�شيـــم، ويعمـــل 
النحال علي تـــرك الطرود املق�شمة لكي تقوم 
برتبية امللكات بنف�شها؛ مما يوؤدي اإلى تدهور 
الطوائف، واأي�سًا عدم اتباع ال�سروط ال�سليمة 
يف تق�شيم الطرد، بـــاأن ياأخذ النحل من اأكرث 
من خلية، ويكون الطـــرد بهذه الطريقة، مما 
يجعل هنـــاك تنافرًا بـــني النحل، وقـــد يوؤدي 
ذلك اإلى موت كثري من النحل،  وبتاليف هذة 
الأخطـــاء ميكن للنحال تقويـــة خالياه وزيادة 

اإنتاجيتها.



تدهور اأ�سجار املراعي النحلية يف العديد من مناطق اململكة

مـــن خـــالل زيارة النحـــال لكثري من اأوديـــة مراعي النحـــل يف مناطق 
اململكـــة املختلفـــة يجـــد اأن هناك عـــددًا كبريًا مـــن الأ�شجـــار احلراجية 
واخلا�شـــة مبراعـــي النحل تتدهـــور عامًا بعد عـــام ، ول جتد مـــن يغيثها 
اأو يلتفـــت اإليهـــا ويرعاها ، يف حـــني اأن النحال ل يزور تلـــك الأودية اإل يف 
اأثنـــاء مو�شم املرعـــى، ول يتمكن من اإيجاد اأي حـــل، وعليه وجدت جمعية 
النحالـــني اأن من واجبها البحث عمـــن يكون بيده احلل، واأن تبنّي للجهات 
املخت�شـــة حجم امل�شكلة والآثار املرتتبة عليهـــا يف حال الت�شاهل والتهاون 

بها، كما اأنها �شت�شاهم معه يف حلها بكل ما متلك من امكانات، ومن خالل 
البحـــث والتدقيق وجدت اأن امل�شكلة كانت نتيجة للعديد من الأ�شباب التي 

ميكن تلخي�شها يف الآتي: 
عند عدم تقليم الأ�شجار يظهر الكثري من التفرعات لل�شيقان، ويزداد 
طولهـــا؛ ممـــا يت�شبب يف زيـــادة الثقل على ال�شـــاق الرئي�ص، وهـــذا بدوره 
ي�شبب ت�شرخها، وجفاف القمم العلوية منها، بالإ�شافة اإلى جفاف الأفرع 
العلوية لعدم قدرة النبات على تغذية ال�شيقان الكثيفة نتيجة �شح الأمطار 

يف بع�ص فرتات العام.  
-  منـــو بع�ص النباتـــات املتطفلة عليها، لتـــي ت�شارك ال�شجـــرة يف غذائها 

ال�شحيح. 

اإعداد: حممد بن �شالح ال�شدوي  - نائب رئي�س جمعية النحالني التعاونية بالباحة  
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-  ت�شلـــق بع�ـــص النباتات علـــى الأ�شجار؛ ممـــا تت�شبب يف تغطيـــة اأفرعها 
واأوراقها.

-  اجنـــراف الرتبة عن جذور بع�ص الأ�شجار نتيجة ال�شيول؛ مما اأدى اإلى 
تعري جذورها، بالإ�شافة اإلى �شقوطها وموتها.

-  حتـــول مياه ال�شيـــول عن مواقع بع�ص الأ�شجار؛  ممـــا اأدى اإلى اجلفاف 
واملوت.

- الرعي اجلائر من املا�شية، وخا�شة الإبل.
- الحتطاب اجلائر.

-  اجتث���اث الأ�سج���ار نتيجة �سق اخلطوط  اجلدي���دة اأو ا�ستحداث املباين 
واملن�شاآت.

احللول املقرتحة:
املتابعة بجدية لتطبيق اأنظمة الرعي والحتطاب اجلائرين، والبدء يف 

فر�ص الغرامات على املخالفني ومعاقبتهم.  

تفعيــــل دور حرا�ــــص الأودية، وتكليفهم باأن يقومــــوا بتحديد جمموعة من 
الأ�شجــــار لكل اأ�شرة قاطنة يف الوادي، لتقوم تلك الأ�شرة بحمايتها وتقليمها 
مقابــــل ال�شتفادة مــــن ثمارها واأوراقهــــا وال�شيقان اجلافة فيهــــا، كما يقوم 
احلرا�ــــص مبتابعة الأ�شجار ال�شغــــرية، والإ�شراف على قطــــع الأ�شجار عند 
ا�شتحــــداث طرق اأو مبان يف اأوديتهم؛ بالإ�شافة اإلى حمايتها من عبث بع�ص 
امل�شطافــــني، ومنع اإ�شعال النريان حولها، وكذلك تفوي�شهم بالإ�شراف على 

املحتطبني، وال�شماح لهم بقطع الأجزاء الياب�شة من الأ�شجار.
تكليف وزارة الزراعة �شركات متخ�ش�شة يف حماية الغابات، 
واإعــــادة تاأهيلهــــا، ولتقوم بتقليــــم األأ�شجــــار كل 3 – 5 �شنوات، 
واإزالة الأ�شجار املت�شلقة، بالإ�شافة اإلى اإزالة الأ�شجار الطفيلية، 
وكذلــــك عمــــل م�شــــدات مــــن ال�شخــــور حــــول جــــذور الأ�شجار 
و�شيقانهــــا، كمــــا ميكنهــــم زراعــــة اأ�شجــــار ال�شــــدر يف الأماكــــن 
املنا�شبــــة، وعمل �شبــــك اأو اأ�شالك �شائكة حولهــــا ورعايتها حتى 

ت�شل اإلى مرحلة من العمر.



مالحظات حول اإدارة نحل الع�سل يف ظروف اجلفاف

يع���اين كث���ري م���ن النحال���ن يف هذا العام م���ن ظروف جف���اف ا�ستثنائية يف مناط���ق تربية النحل املختلف���ة باململكة، م���ع اإنح�سار كميات 
المط���ار املت�ساقط���ة. وت���وؤدي حالة اجلفاف هذه اإلى انخفا�ش كمية الرحيق وحب���وب اللقاح التي تنتجها النباتات، ويتغذى عليها النحل؛ 
مما يوؤثر بدرجة كبرية يف حياة طوائف النحل واإنتاجيتها، وقد ينتج عنها �سعف وفقدان كثري من اخلاليا. ولذلك يرتتب على النحال 

مواجهة هذه احلالة للتاأكد من احل�سول على اإنتاجية جيدة، وجتنب فقدان عدد كبري من خالياه. 

د. يحيى زكي العتال 
  م. حممد حم�شن ال�شرحي - كر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل 

مقالت
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و�شنذكر يف هذه الورقة بع�ص الأمور املهمة؛ 
التـــي يجـــب اتباعهـــا، والعناية بهـــا يف ظروف 

اجلفاف، وخا�شة فيما يتعلق بالتغذية.

التغذية:
ت�شتهلــــك طائفــــة النحــــل كميات كبــــرية من 
الرحيــــق وحبــــوب اللقــــاح خــــالل العــــام، وعنــــد 
انخفا�ص هذه الكميات يف خلية النحل، فاإن كمية 
احل�شنــــة املتوافرة تنخف�ص ب�شــــكل كبري، ورمبا 
يــــوؤدي ذلك اإلــــى توقف امللكة عن و�شــــع البي�ص، 
ومن ثم، موت اخللية، ولذلك يجب احلفاظ على 
م�شتــــوى جيد مــــن الرحيق وحبــــوب اللقاح داخل 
اخللية  من خالل التغذية ال�شكرية والربوتينية. 

ويجـــب اأن تتم عملية التغذيـــة على مراحل، 
باإ�شافـــة كميـــات قليلة من التغذيـــة يف كل مرة 

لتجنـــب اإهـــدار كميـــات التغذيـــة نتيجـــة لعدم 
ا�شتهالكهـــا. ولعـــل بع�ـــص النحالـــني ميتنعـــون 
عـــن تغذيـــة اخلاليـــا ب�شـــكل عام مبـــا يف ذلك  
حـــالت اجلفاف ظنًا منهم اأن ذلك قد يوثر يف 

نوعيـــة الع�شل املنتـــج فال يقوم بعمليـــة التغذية 
الربوتينيـــة وال�شكريـــة الالزمـــة عنـــد حاجـــة 
اخلاليـــا اإلى ذلك. ولكن يجـــب على النحال اأن 
يعلـــم اأن التغذية الربوتينيـــة وال�شكرية ال�شلبة 
ل تدخـــل اأبـــدًا يف تركيـــب الع�شـــل املنتـــج،  اأما 
بالن�شبة اإلـــى التغذيـــة ال�شكريـــة ال�شائلة، فاإن 
وقت ا�شتخدامها وطريقتها هما اللتان حتددان 
دخولهـــا يف تركيبة الع�شل.  فاإن ظن النحال اأن 
التغذية ال�شكرية ال�شائلة قد توؤثر يف اإنتاجه من 
الع�شل، فعليه وقـــف التغذية باملحاليل ال�شكرية 

يف بداية التزهري لفرتة اأ�شبوعني على الأقل.

احلفاظ على ال�شاللة اليمنية:
وجــــد الباحثــــون يف كثــــري مــــن الدرا�شــــات 
اأن �شاللــــة النحــــل اليمنــــي املحلية اأقــــدر على 

ت�ستهلك خلية النحل 
كميات كبرية من الرحيق 

وحبوب اللقاح خالل 
العام، وعند انخفا�سها، 

فاإن كمية احل�سنة 
املتوافرة تنخف�س ب�سكل 

كبري



حتمــــل الإجهاد مــــن ال�شاللت الأخــــرى. فقد 
وجــــد بــــاأن النحل اليمنــــي اأقدر علــــى ال�شروح 
وجمــــع الرحيق يف ظــــروف احلــــرارة املرتفعة 
مــــن النحل الإيطايل اأو النحــــل الكرنيويل فال 
عجــــب يف ذلــــك؛ لأن اأ�شــــل ال�شاللــــة اليمنية 
مــــن ال�شــــاللت الإفريقية التي تقــــاوم ظروف 
احلــــرارة واجلفاف. كمــــا اأن ن�شبة فقد خاليا 
ال�شــــاللت الأخرى اأعلى بكثــــري من ن�شبة فقد 
خاليا ال�شاللــــة اليمنية يف ظل هذه الظروف. 
ومن ثم، يف�شــــل باأن يحتفظ النحال بال�شاللة 
املحليــــة واأن يبتعــــد عــــن ا�شتخــــدام ال�شاللت 
الأخرى اإن اأمكن ،وخا�شة يف ظروف اجلفاف 

وارتفاع درجات احلرارة.

الك�شف املبكر عن الأمرا�س:
باأمرا�ـــص  الإ�شابـــة  عـــن  املبكـــر  الك�شـــف  اإن 
النحـــل واآفاته ي�شاعـــد على جتنب انت�شـــار املر�ص 
وتف�شيـــه باخلاليا ال�شليمـــة، كما اأنـــه ي�شاعد على 
جتنـــب و�شـــول ن�شبـــة الإ�شابـــة اإلى حـــد اخل�شارة 
القت�شادية، ومن ثم، �شعوبة املكافحة. ولذك يعدُّ 
الك�شـــف الدوري عن اخلاليا مرة واحدة كل اأ�شبوع 
من العمليات املهمة التي ت�شاعد على احلفاظ على 

املنحل خاليًا من الأمرا�ص والآفات. 

احل��م��ول��ة ال��رع��وي��ة )ال��ن��ح��ل��ي��ة( 
الزائدة:

يجـــب جتنـــب و�شـــع عـــدد كبري مـــن خاليا 
النحـــل يف موقـــع واحـــد؛ لأن ذلك يوؤثـــر ب�شكل 

كبـــري يف الإنتاجية، ورمبا يوؤدي يف الوقت نف�شه 
اإلى �شعف عدد كبري من اخلاليا. وعلى الرغم 
مـــن اأن النحـــال يف�شـــل و�شع خاليـــاه يف موقع 
واحد لتجنب عمليـــات النقل وبع�ص امل�شاريف 
الإ�شافيـــة يف اإدارة املنحل اإل اأن هذا الت�شرف 
يعـــدُّ ت�شرفًا خاطئًا، ويوؤدي اإلى خف�ص اإنتاجية 
املنحل الى اأكرث من الن�شف، كما اأنه يوؤدي اإلى 
�شياع جـــزء كبري من جهـــد النحـــال املتوا�شل 

خالل العام لإنتاج الع�شل. 
ونن�شح دائما باأن يحتوي املوقع الواحد على 
خم�شـــني الى مئة خلية  جيـــدة اأو اأكرث بقليل يف 
حالة املرعى اجليد، واأل نقوم بو�شع خم�شمائة 
اأو األـــف خليـــة معـــًا يف موقـــع واحـــد، واخلليـــة 
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اجليـــدة تتكون من نحو ع�شـــرة اإطارات مغطاة 
بالنحل ب�شكٍل كامل.  

التغذية اخلارجية:
يف�شـــل البتعـــاد عـــن التغذيـــة اخلارجيـــة 
باملحاليـــل ال�شكريـــة، وذلـــك لتجنـــب ظاهـــرة 
ال�شرقات بني خاليا نحل الع�شل. وعدم ح�شول 
بع�ـــص اخلاليـــا ال�شعيفـــة علـــى كميـــات كافية 
مـــن التغذية، بالإ�شافـــة اإلى احتماليـــة اإنت�شار 

الأمرا�ص.

تق�شيم اخلاليا واإنتاج الطرود:
يف حـــالت اجلفـــاف جتنب ق�شمـــة اخلاليا 
اأو اإنتـــاج الطرود ؛لأن ذلـــك ي�شكل عامل اإجهاد 
اإ�شـــايف علـــى النحـــل، كمـــا ي�شعـــب ا�شتقبال 

امللـــكات يف الطـــرود يف حالت اجلفـــاف؛ مما 
يوؤدي اإلـــى عمليات اإدخال ملـــكات متكررة قبل 
فقدان الطـــرد املنتج اأو اخلليـــة اجلديدة. كما 
ل ين�شـــح يف هذه احلالت بزيادة عدد اخلاليا 

عـــن طريـــق ال�شـــراء؛ لأن ذلـــك ي�شـــكل عبئـــًا 
اإ�شافيًا على النحال، وقد ل يجدي من الناحية 

القت�شادية .

�شّم اخلاليا:
يعـــدُّ �شـــّم اخلاليا مـــن العمليـــات النحلية 
التـــي ين�شح بهـــا النحال يف ظـــروف اجلفاف، 
و�شعف املو�شم ب�شكل عام. واأظهرت الدرا�شات 
والتجارب اأن اإنتـــاج اخللية القوية الواحدة من 
الع�شل يفوق اإنتاج خليتني �شعيفتني اأو اأكرث. فما 
يحدد الإنتاجية لي�ص عدد اخلاليا التي ميتلكها 
النحال ولكن قوة هذه اخلاليا ون�شاطها. فع�شر 
خاليا جيدة قـــد تنتج ما يفوق اإنتاج ع�شرين اأو 

ثالثني خلية �شعيفة.

يف�سل البتعاد عن 
التغذية اخلارجية 

باملحاليل ال�سكرية، 
وذلك لتجنب ظاهرة 

ال�سرقات بني خاليا نحل 
الع�سل



م�شادر املياه:
يحتاج النحل اإلى املاء حتى ي�شتمر باحلياة. 
ول ي�شتخـــدم املـــاء فقـــط للحفـــاظ علـــى نحل 
الع�شل مـــن اجلفاف، ولكن ي�شتخـــدم اأي�شًا يف 
حالة تربيـــد اخلاليا، ولـــه ا�شتخدامات اأخرى 
كثـــرية. وميكـــن للخليـــة اأن ت�شتهلـــك ربـــع ليرت 
مـــن املاء يوميًا يف احلـــالت العتيادية، ولكنها 
ت�شتهلك كميات اأكرب بكثري يف حالت اجلفاف، 
وعليـــه يجب توفري كميات كافيـــة وم�شتمرة من 

املياه بالقرب من اخللية.

تظليل اخلاليا:
تعــــدُّ عمليــــة تظليــــل اخلاليا مــــن العوامل 
املهمــــة جــــدًا وال�شروريــــة عنــــد بــــدء ارتفــــاع 
درجات احلــــرارة، وخا�شة يف ف�شل ال�شيف، 
وترك اخلاليا بدون تظليل يهدر طاقة اخللية 
بجمــــع املــــاء، وال�شتمــــرار يف عمليــــات تربيد 
اخلليــــة بدًل من جمع الرحيــــق وحبوب اللقاح 
وتربيــــة احل�شنة؛ ممــــا يــــوؤدي يف النهاية اإلى 
اإ�شعاف خاليــــا النحل ب�شكل كبري، وقد يوؤدي 
اإلــــى هجرتها اأو موتها. لذلــــك ين�شح النحال 
بتظليل خالياه باأي و�شيلة من الو�شائل املتاحة 

لديه.

ويف النهايـــة  فيجـــب الإ�شارة اإلـــى اأن نحلة 
الع�شل اأهـــم ح�شرة على الإطـــالق من الناحية 
القت�شادية لي�ص فقـــط لإنتاجها الع�شل، ولكن 
وقبـــل كل �شيء للقيام بتلقيح الأزهار. والعالقة 
بني الإن�شان والنحل والأزهار هي عالقة منفعة 
متبادلة فـــال يجوز باأي حال من الأحوال جتويع 

واإهمال خاليا النحل، وتركها عر�شة لالأمرا�ص 
مـــن قبـــل النحـــال. فاإمـــا اأن يرتك هـــذه املهنة 
الكرمية لغريه اأو اأن يقوم بها باأكمل وجه. علما 
باأن كر�شـــي املهند�ص عبداهلل بق�شـــان لأبحاث 
النحـــل  بجامعة امللـــك �شعود م�شتعـــد لعقد اأي 

دورات تدريبة واإر�شادية يف هذا املجال.

يجب اأن تتم عملية 
التغذية على مراحل، 
باإ�سافة كميات قليلة 

من التغذية يف كل مرة 
لتجنب اإهدار كميات 
التغذية نتيجة لعدم 

ا�ستهالكها

وجد الباحثون يف كثري 
من الدرا�سات اأن �ساللة 
النحل اليمني املحلية 

اأقدر على حتمل الإجهاد 
من ال�ساللت الأخرى

يعّد �سّم اخلاليا من 
العمليات النحلية التي 
ين�سح بها النحال يف 

ظروف اجلفاف، و�سعف 
املو�سم ب�سكل عام
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مـــا تاأثـــري امل�شروعـــات التنموية علـــى تربية 
نحـــل الع�شل؟ هل هذا التاأثري اإيجابي اأم �شلبي؟ 
واإذا كانـــت هنـــاك جوانـــب �شلبيـــة... فمـــا هي 
احللـــول املنا�شبة لت�شبح تاأثرياتها اإيجابية قدر 

الإمكان..
من الفقرة ال�شابقة �شاأنطلق يف عر�ص بع�ص 
الأفـــكار حول مدى تاأثـــر تربية نحـــل الع�شل يف 
اململكـــة بامل�شروعات والبنـــى التحتية املنفذة يف 

بع�ـــص مناطق  اململكـــة، و�شاأتطرق الـــى التاأثري 
اليجابـــي لتلـــك امل�شروعات،  وكذلـــك تاأثريها 
ال�شلبي، حماوًل من خالل هذه املقالة اأن اأتطرق 
اإلى اأهـــم التو�شيات املنا�شبة، التـــي اأعتقد اأنها 
�شت�شاعد على التخفيف من التاأثري ال�شلبي لتلك 

امل�شروعات يف تربية نحل الع�شل يف اململكة.
مـــن خـــالل جتوالـــك يف مناطـــق اململكـــة، 
�شت�شاهـــد البنـــى التحتيـــة الرائعـــة والعمالقة، 

التي توحي للرائي مبدى التزام قيادة هذا البلد 
بخدمة املواطن ب�شتى الو�شائل املمكنة. 

وتاأتـــي م�شروعات الطـــرق يف قمة تلك 
امل�شروعـــات، وهـــذا مـــن وجهـــة نظـــري 
مل يـــاأت جزافـــًا، بـــل وفق تخطيـــط دقيق 
للرقي بهذا البلد اإلى الأمام، فم�شروعات 
الطـــرق تعـــدُّ �شريـــان احليـــاة لكثـــري من 

الأن�شطة التنموية.

روؤية حول ال�ستدامة وتربية نحل الع�سل يف اململكة

تقارير

م. حممد ح�شن املداين - باحث بكر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل
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�شاركـــز يف هذا املقـــال علـــى املتاأثرين �شلبًا 
مـــن هذه امل�شروعـــات، وبالذات فئـــة النحالني، 
الثابتني واملرحتلـــني. و�شاأو�شح الأ�شباب املوؤدية 

اإلى هذا التاثري ال�شلبي، وكيفية جتنبها.
يف العـــادة يخطط املهند�شـــون يف مكاتبهم، 
وعند ال�شـــرورة يقومون بزيارات خاطفة ملواقع 
العمل، يلتقون خاللهـــا باملقاولني، كما يركزون 
على اجلوانب املادية يف م�شروعاتهم، وهذا من 
دون �شـــك مهـــم للغاية من اأجـــل احل�شول على 
م�شـــروع مكتمل يف نهايـــة فرتة التنفيـــذ. ولكن 
ال�شـــوؤال املثار هنا: هل تنفيذ م�شروع طريق يعدُّ 
الهدف اأو الغايـــة النهائية من هذا امل�شروع؟... 
اأم اأن تنفيـــذ هـــذا الطريـــق كان بغر�ص حتقيق 
غايات اأهم ؟... بكلمـــات اأخرى... هل امل�شروع 

و�شيلة ام غاية ؟
يف العـــادة ياأتـــي الطريـــق بغر�ـــص ت�شهيـــل 
النتقـــال للم�شتفيديـــن، وت�شهيـــل النتقال لي�ص 
غايـــة بحـــد ذاتـــه، ولكنه �شبـــب لت�شهيـــل مرور 
الب�شائـــع واحلركـــة التجاريـــة والزراعيـــة وبيع 
املنتجـــات وجلـــب الدخل، ويف النهايـــة الو�شول 
الى الغاية املهمة، وهي اإحداث تنمية اقت�شادية 
اجتماعيـــة يف منطقة عبـــور الطريق... لكن هل 

هذا يحدث دائمًا؟
من خالل الأمثلة الآتية �شنعرف ماذا يحدث 

عادة خالل تنفيذ م�شروعات الطرق.. 
ي�شعـــى بع�ـــص املهند�شـــني لو�شـــع ت�شميـــم 

امل�شافريـــن  و�شـــول  لي�شمنـــوا  الطريـــق، 
)امل�شتفيدين( يف اأقل وقت، كما يعمل املقاولون 
علـــى تنفيـــذ م�شـــروع الطريـــق باأقـــل التكاليف 
املاديـــة.. ويف الأخري نح�شل علـــى طريق �شهل 
علـــى امل�شافرين.. ومل يكلـــف املقاول الكثري من 

املال. 
مـــن الوهلـــة الأولـــى يبـــدو هـــذا منطقيـــًا.. 
ولكنهـــم ين�شـــون اأن هنـــاك اآخريـــن يعي�شون يف 
منطقة امل�شروع.. يتاأثرون �شلبًا بهذه امل�شروعات 
من دون ان يح�ص بهم اأحد؛ لذلك  دعونا نتعمق 

اكرث لنالحظ ماذا يحدث.
يعرب الطريق ليزيل كثريًا من املراعي املهمة 
للعاملني يف جمـــال تربية نحـــل الع�شل، وكذلك 
رعاة الأغنام، كما اأنه يدمر احلياة الربية ب�شكل 
ع�شوائـــي، كمـــا يوؤثر �شلبًا يف حقـــول املزارعني، 
ويعبـــث بالأنظمـــة التقليدية للـــري واملتبعة لدى 

املزارعـــني يف منطقة الطريـــق... وهذا يحدث 
بكرثة يف املناطق ذات الكثافة الزراعية العالية. 
)هذا ل يحـــدث دائمًا(، وامل�شكلة يف اأ�شا�شها ل 
تكمن يف الطريق.. ولكن تكمن يف الطريقة التي 
يفكر بها املهند�شـــون واملقاولون. فمن اأ�شهر ما 
يالحظه الرائي املـــار مب�شروعات اإن�شاء الطرق 

�ساهدت يف مناطق 
اململكة البنى التحتية 
الرائعة والعمالقة، 

التي توحي للرائي مبدى 
التزام قيادة هذا البلد 
بخدمة املواطن ب�ستى 

الو�سائل املمكنة

ال�سوؤال املثار: هل تنفيذ 
م�سروع طريق يعدُّ الهدف 
اأو الغاية النهائية من هذا 
امل�سروع؟ اأم اأن تنفيذ 
هذا الطريق كان بغر�س 

حتقيق غايات اأهم



هو اجلرف الع�شوائي للرتبة الرملية املوجودة يف 
بطون الأودية، بغر�ـــص توفري احل�شى املنا�شب 
مل�شروع الطريـــق، الذي يتم احل�شول عليه باأقل 
التكاليف القت�شادية.. ولكـــن تكاليفها البيئية 
والجتماعية تكون باهظة الثمن؛ اإذ يوؤدي ذلك 
اإلـــى تعرية جـــذور الأ�شجار، ومن ثـــم جفافها، 
واأحيانًا يـــوؤدي اإلى جرف تلـــك الأ�شجار عندما 
جتـــري الأودية بعد هطول الأمطـــار، وهذا يخل 
بالنظام البيئـــي يف املنطقة، كما يوؤدي الى فقد 
مـــوارد حملية مهمـــة لفئات متلفـــة من �شكان 

املنطقة.
اإن التفكـــري يف التنمية من جانب واحد، وهو 
اجلانـــب القت�شادي ي�شنـــع يف اأح�شن الأحوال 
تنمية م�شلولة.. اإذا مل توؤد اإلى قتل معنى التنمية 
احلقيقـــي. اإن التنميـــة يف ع�شرنـــا الراهـــن - 
وب�شبـــب تراكـــم كثـــري مـــن التجـــارب التنموية 
ال�شابقة - قد حتولت من تنمية اقت�شادية بحته 

اإلـــى تنمية اقت�شادية اجتماعية... وهي التنمية 
التـــي جتعل الإن�شان و�شيلتهـــا وهدفها يف الوقت 

نف�شه، ومنها ن�شاأ مفهوم التنمية الب�شرية. 
وعلى هذا يتوجب على العاملني يف مثل هذه 
امل�شروعـــات األ يكون هدفهم توفري املال فقط.. 
ولكـــن يجب اأن يكون هدفهـــم تنمية الإن�شان يف 
منطقـــة امل�شـــروع،  اإ�شافـــة اإلى احلفـــاظ على 

حقوق الأجيال القادمة يف هذه املوارد الطبيعية، 
وهو ما ن�شميه بالتنمية امل�شتدامة. 

ولكـــن كيـــف ميكـــن للمهند�شـــني واملقاولني 
التنبـــه اإلـــى احتياجـــات الفئـــات املوجـــودة يف 
منطقـــة امل�شـــروع ؟.. ميكـــن ذلـــك مـــن خالل 
اإ�شـــراك هـــذه الفئـــات يف التخطيـــط والتنفيذ 
والإ�شراف والتقييم ملثل هذه امل�شروعات، وذلك 
من خـــالل منظمـــات املجتمع املـــدين املوجودة 
مثـــل اجلمعيـــات  امل�شـــروع،  عمـــل  منطقـــة  يف 
واملوؤ�ش�شات، وكذلك اللجـــان املجتمعية امل�شكلة 

حديثًا، اأو التقليدية.
الفئـــات يف دورة حيـــاة  اإ�شـــراك هـــذه  اإن   
امل�شروع ي�شمـــن اأن ي�شاعد امل�شروع على حتقيق 
احتياجاتهـــا، كمـــا ي�شمن تقليل �شـــرر امل�شروع 
علـــى مواردهـــم املحليـــة.. اإذا مل ي�شاعـــد على 
تدعيمهـــا وتطويرهـــا، يف النهايـــة ن�شمن تبني 
اأبنـــاء تلـــك املناطق لهـــذه امل�شروعـــات.. وهذا 

تقارير

ين�سى بع�س املهند�سني 
واملقاولني اأن هناك 

اأنا�سًا يعي�سون يف منطقة 
امل�سروع.. يتاأثرون �سلبًا 

بهذه امل�سروعات من 
دون اأن يح�س بهم اأحد
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مـــا ن�شميه بالتملك، الذي ينتـــج عنه حماية له، 
وي�شمن  ا�شتدامته.

اإن ا�شــــراك الفئــــات املجتمعيــــة املوجــــودة يف 
منطقة امل�شــــروع يتم من خالل اإجــــراء درا�شات 
اجتماعيــــة علــــى تلــــك الفئــــات، وذلك مــــن اأجل 
معرفة نقاط القوة وال�سعف يف تلك املجتمعات.. 
وكذلــــك املهــــددات والفر�ــــص التــــي حتيــــط بها، 
كما يجــــب علينا معرفة اأدوار تلــــك الفئات. تلك 
الأدوار التــــي تختلــــف ب�شبب اختــــالف نوع العمل 
اخلا�ــــص بــــكل فئة، فمثــــاًل النحــــال يقــــوم بدور 
الرعــــي على مراعــــي النحل، وكذلــــك دور النقل 
مــــن منطقة اإلى اأخرى، وعلى �شــــوء تلك الأدوار 
نعرف الحتياجــــات الآنية )العملية( وامل�شتقبلية 
)ال�شرتاتيجية( لهذه الفئة من النا�ص، فاحتياج 
النحال الآين هــــو مراعي طبيعيــــة كافية لنحله. 
بينمــــا تكــــون احتياجاته امل�شتقبليــــة اإيجاد لوائح 
او تفعيل اأعراف ت�شاعــــد على احلفاظ على تلك 

املراعي.
و�شـــع  يف  امل�شـــروع  دور  ياأتـــي  بعدهـــا   
تلـــك  حتقيـــق  علـــى  ت�شاعـــد  ا�شرتاجتيـــات 

الأهـــداف.. فال�شرتاتيجيـــة املنا�شبـــة مل�شـــروع 
طريـــق يف جانـــب فئـــة النحالني تكـــون يف عدم 
تدمري املراعي النحلية يف الأودية او املرتفعات، 
وذلـــك من خـــالل تغيري م�شـــارات الطرق لتعرب 
يف املناطـــق اخلاليـــة مـــن النباتـــات الرعوية.. 
اإ�شافـــة اإلى اإعـــادة ا�شتزراع مـــا مت قلعة ب�شبب 

مـــرور الطريق.. وكذلك اإعادة تنظيم م�شارف 
املياه ليعمل الطريق بو�شفه و�شيلة حل�شاد مياه 
الأمطـــار من اأجـــل ال�شتفادة منهـــا يف ري تلك 

املراعي النحلية.
اإذا ا�شتطـــاع املنفـــذون مل�شروعـــات الطـــرق 
اأو اأي م�شروعـــات اأخـــرى مـــن اأن يفكـــروا بتلك 
الطريقـــة؛ فاإنهـــم يكونـــون قـــد �شمنـــوا تنميـــة 
اقت�شاديـــة واجتماعيـــة ت�شمـــن حـــدوث عدالة 
للم�شتفيديـــن، وعدم الإ�شرار بهم اأو مبواردهم 

الطبيعية واملحدودة بطبيعة احلال.
وعلـــى كل حال، فـــاإن م�شروعـــات الطرق 
تعـــدُّ مـــن اأهـــم امل�شروعـــات لتن�شيـــط مهنـــة 
تربيـــة النحل؛  اإذ ت�شاعـــد على ت�شهيل و�شول 
النحالـــني اإلـــى مناطـــق رعويـــة كان ي�شعـــب 
الو�شول اإليها؛ لذلك اأتوقع مع الزخم احلايل 
يف م�شروعـــات الطرق اأن تتو�شع وتتطور مهنة 
تربيـــة النحـــل يف اململكـــة؛ لذلـــك اأحببت اأن 
اأ�شارك بهذه الأفكار مع زمالئي املنفذين ملثل 
هذه امل�شروعات، من اأجل تنفيذ طرق بكفاءة 

وفعالية عاليتني.

اإن اإ�سراك منظمات 
املجتمع املدين يف دورة 

حياة امل�سروع ي�سمن 
اأن ي�ساعد امل�سروع على 

حتقيق احتياجاتها، 
كما ي�سمن تقليل �سرر 
امل�سروع على مواردهم 

املحلية.. اإذا مل ي�ساعد 
على تدعيمها وتطويرها



تربية النحل يف اثيوبيا

تقارير

د. نورو اأدجابا حممد 
باحث بكر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل

تع���دُّ ممار�س���ة تربي���ة نحل الع�سل تقليداً قدمياً يف املجتمعات الريفي���ة الزراعية يف اأثيوبيا. ومن الوا�سح اأن ممار�سة تربية نحل الع�سل 
قدمي���ة وه���ي ج���زء ل يتجزاأ من اأ�سل���وب احلياة الزراعية يف اأثيوبيا با�ستثن���اء بع�ش املناطق الفريدة والقليلة، ويوج���د  نحو مليون مزارع 

ميار�سون تربية النحل يف اأثيوبيا.

وتنــــوع  املنا�شبــــة  املناخيــــة  الظــــروف  اإن 
امل�شــــادر الزهرية  اأديا الى وجود نحو  ع�شرة 
ماليــــني طائفة نحل ع�شــــل يف اأثيوبيــــا، منها 
�شبعة ماليــــني خلية يقوم برتبيتهــــا النحالون 
يف خاليا، وثالثة ماليني طائفة تعي�ص معي�شة 
بريــــة يف الغابات )EMA، 1981(. وهذا ما 
يجعــــل اأثيوبيا اأكرث البالد الإفريقية من حيث 

الكثافة النحلية. 
ويقدر اإنتاج الع�شل ال�شنـــوي يف اأثيوبيا بنحو 
43 األف طن؛ مما يجعل اأثيوبيا اأحد اأكرب ع�شرة 

منتجني للع�شل بالعامل،  بالإ�شافة اإلى ذلك ينتج 
البلد نحو 3.658   طنًا من �شمع النحل.

كما توجـــد م�شتويات عدة لرتبية نحل الع�شل 
يف اأثيوبيـــا بداأ من النظـــام التقليدي يف الغابات 

اإلى الإنتاج التجاري املتطور. 
اإن ا�شتخـــدام اخلاليـــا التقليديـــة يف اثيوبيا 
مثـــل ) ال�شـــالل، جـــذوع الأ�شجـــار ، والطـــني ، 
وغريهـــا ( هو الكـــرث �شيوعًا، حيـــث يُربى اكرث 
من 85% من اخلاليا بهذا ال�شلوب، ولكن توجد 
م�شتويـــات متلفة بني تربيـــة النحل يف الغابات 

)الطريقـــة الربية(، وطريقـــة تربية نحل الع�شل 
باملناحل من النحال الأثيوبي.

تربية النحل يف الغابات:
يف املناطـــق اجلنوبيـــة الغربيـــة للبالد  حيث 
الغطاء النباتـــي ما زال جيدًا فـــاإن تربية النحل 
بالغابـــات يتـــم  ب�شـــكل كبـــري مـــن خـــالل تعليق 
عـــدد مـــن اخلاليا على جـــذوع الأ�شجـــار ويقوم 
النحالـــون غالبا بتعليق خالياهـــم على اأغ�شان 
امل�شتوطنـــات  عـــن  بعيـــدًا  الطويلـــة  الأ�شجـــار 
ال�شكانيـــة، وعملية تعليق اخلاليـــا وكذلك جمع 
الع�شـــل يعـــدان ن�شاطني ممتلئـــني باملخاطر ويف 
هـــذه املناطق يربـــي اأكرث من 50% مـــن ال�شكان 
النحل، ويعتمدعليه الكثريون ب�شكل كامل كدخل 

لالأ�شرة. 
ويف اأ�شلـــوب تربية النحـــل يف الغابات، يعتمد 
على و�شـــع خاليا النحل الفارغـــة وتعليقها على 
الأغ�شـــان من اأجل جـــذب وا�شطيـــاد الطرود، 
ول يقـــوم النحال باأي عمـــل اآخر بعد ذلك، �شوى 
قطـــف الع�شل، وعنـــد ذلك يقوم النحـــال باإزالة 
جميع حمتويـــات اخللية، والتخل�ص منها ول يتم 
ال�شتفـــادة من طائفـــة النحل لأكـــرث من مو�شم 
واحد، وقد ي�شتغـــرق جمع الع�شل اأيام عدة يقوم 
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فيهـــا النحال بالعمل ليل نهار حتى يقوم بعملية 
اجلمع من كل اخلاليا، ويف املو�شم التايل يقوم 
النحـــال باإعادة الكـــرة من خـــالل و�شع خاليا 

جديدة ل�شطياد طرود نحل جديدة. 
ومعظم ع�شل الغابات يتم ت�شجيله واعتماده 
كع�شل ع�شـــوي، ويح�شل النحالون عند عر�شه 
للبيـــع على �شعر ممتـــاز  مقابل هـــذا النوع من 
الع�شـــل، ويح�شلـــون على ت�شجيـــع من�شف من 
الأ�شـــواق التجارية لقيامهم باحلفاظ على هذه 

الغابات.

تربية النحل املنزلية:
بالإ�شافة اإلى اأ�شلوب تربية النحل بالغابات، 
فـــاإن تربية النحل املنزلية تنت�شر ب�شكل كبري يف 
اأثيوبيا، حيث يتم الحتفاظ بخاليا النحل حول 
املنازل، وميكن اأن يتم تعليق اخلاليا على جدار 
املنزل اأو يف مالجىء خا�شة، ويف هذا الأ�شلوب 
مـــن الرتبيـــة يتم حمايـــة اخلاليا مـــن الأعداء 
وتوفـــري امللجاأ واإ�شافـــة املاء اإليهـــا. ويتم ترك 
بع�ـــص براويـــز الع�شل داخل اخلليـــة بعد عملية 
فرز الع�شل، وبـــدون التاأثري يف احل�شنة، وتنتج 
اخلليـــة التقليديـــة نحـــو 5-8 كجـــم يف العـــام، 

بالإ�شافة اإلى اأنها تنتج كمية جيدة من ال�شمع.

النحالة املتنقلة:
بالإ�شافـــة اإلى تربية النحـــل التقليدية، فاإن 
حالـــة و�شطيـــة مـــن تربيـــة النحـــل يف اخلاليا 
املتنقلـــة امل�شنوعة من اخل�شـــب اأو مواد اأخرى 
متوافـــرة حمليـــًا  ت�شتخـــدم ب�شكل وا�شـــع.  وقد 
لقت اخلاليـــا امل�شنوعـــة من املـــواد املتوافرة 
حمليـــًا قبـــوًل وا�شعـــًا مـــن النحالـــني  ل�شهولـــة 
اإنتاجها. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن اخلاليا املتنقلة 

تنتج ع�شـــاًل بكميات اأكرب حيـــث ي�شل اإنتاجها 
ال�شنوي ما بني  10-15 كجم يف العام.

تربية النحل بال�شناديق:
وت�شتخدم هـــذة الطريقة على م�شتوى �شيق 
حتـــى الآن يف اأثيوبيـــا، غـــري اأن ادارة املناحـــل 
مازالـــت غـــري متطـــورة ، ويقـــدر معـــدل اإنتاج 

الطائفة بنحو 20-25 كجم يف العام.

معاجلة منتجات اخللية وت�شويقها:
على الرغم من املمار�شات النحلية الوا�شعة، 
اإل اأن الإ�شتفـــادة مـــن طوائـــف النحل تتمثل يف 
الع�شل وال�شمع فقط.  ومعظم اإنتاج ال�شمع ياأتي 
من اخلاليا التقليدية، وي�شتخدم معظمه حمليًا 

ب�شكله اخلام. 
 كمـــا اأن نحـــو 80% من الع�شـــل ي�شتخدم يف 
اإنتاج امل�شروبات املختلفـــة واملعامالت الوا�شعة  
لتعبئـــة الع�شل وعمليـــات الت�شديـــر مل تبداأ يف 
اأثيوبيـــا اإل حديثًا، ولكنها تنمـــو ب�شكل متوا�شل 
حيث يتم الآن ت�شدير الع�شل اإلى اأوروبا وبع�ص 
دول ال�شـــرق الأو�شـــط. ويوجـــد الآن اأكـــرث من 
ع�شـــرة من�شاآت �شناعية ملعاجلـــة وتعبئة الع�شل 
يف البـــالد. ومـــن املعـــروف اأن اأثيوبيـــا ت�شـــدر 



ال�شمـــع لل�شوق العاملية، منذ قـــرون، وتعترب من 
اأهم اأربعة م�شـــادر لل�شمع على م�شتوى العامل، 
وت�شـــدر ال�شمـــع حاليًا اإلـــى اأوروبـــا والوليات 

املتحدة واليابان.

الإر�شادية  واخلدمات  النحل  معاهد 
والدعم البحثي:

يوجــــد كثري مــــن املعاهد واملراكــــز احلكومية 
وغــــري احلكومية التــــي تدعم قطــــاع تربية النحل 
يف اأثيوبيــــا، اأما بالن�شبة اإلى اخلدمات الإر�شادية 
فتقــــوم وزارة الزراعــــة يف معظــــم مناطق البالد 
بتعيــــني فني نحــــل اأو مر�شدين لدعــــم النحالني.  
وكان لإدخال نحــــل الع�شل تاأثري ملحوظ للحفاظ 
على الــــرثوات الطبيعية واإعادة تاأهيــــل الأرا�شي 
املتدهورة، ويف هذا املجال وزعت م�شاحات وا�شعة 
من الغابات والأرا�شي املتدهورة على جمموعات 
�شباببة منظمــــة لالإفادة من الأر�ص، مع احلفاظ 

على الرثوات الطبيعية ب�شكل م�شتمر.  
ويتوافر باحـــث متخ�ش�ص يف جمال النحل 

يف كل مركـــز بحثـــي زراعـــي، وذلـــك يف معظم 
ارجاء البالد لإجـــراء الأبحاث وحل امل�شكالت 

املتعلقة برتبية النحل يف منطقته.

اجلمعيات:
يوجد يف البلد كثري من اجلمعيات املرتبطة 
مبظلـــة جمعية النحالـــني الأثيوبيـــة، اأو جمعية 

م�شـــدري الع�شـــل و�شمع النحـــل الثيوبيـــة، اأو 
احتـــادات وتعاونيـــات مربـــي النحـــل وجمل�ـــص 
النحل الأثيوبـــي. وتعمل الحتادات والتعاونيات 
من خالل تنظيمها على اإيجاد اأ�شواق ملنتجاتها 
من خـــالل املعاجلة اجلماعية لهـــذه املنتجات، 
بالإ�شافـــة اإلـــى منظمـــات العمل الأهلـــي التي 

تدعم هذا القطاع.

تقارير
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عندمـــا تعرب بك ال�شيارة نزوًل من عقبـــة البناء ال�شيقة.. واملخيفة.. 
واملمتعـــة يف نف�ـــص الوقـــت، يظهـــر لـــك يف الأ�شفل اأمـــري الأوديـــة.. وادي 
اخليطـــان..، من الوهلة الأولى ي�شتقبلـــك الوادي باأ�شجار ال�شهيانة  ذات 
الأزهـــار البي�شاء.. وال�شاق الأ�شفـــر.. والأوراق الري�شية املركبة..، والتي 

يزورها النحل منتجًا منها ع�شل ال�شهيانة..  الأبي�ص اللون.

تظهر اأ�شجار ال�شهيانـــة كاأنها حار�ص ذلك الوادي يف جوانبه العالية، 
وتظل تلك الأ�شجار ترافقك اثنـــاء نزولك من عقبة الأبناء.. والتي جتعل 
ذهنـــك مت�شتتًا بني اخلوف من منعطفاتها ال�شيقة، والبهجة التي تت�شابق 
الـــى قلبك بروؤيـــة �شفوف اأ�شجـــار ال�شهيانـــة، والتي تلقي عليـــك التحية 

مبت�شمة يف كل منعطف متر به.

اأمري الأودية وادي اخليطان
معامل من اجلمال..  وعامل من اخليال

تقارير

م. حممد ح�شن املداين 
باحث متفرغ بكر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل
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ول تـــكاد تهبط حتى تودعك اأ�شجار ال�شهيانة 
لت�شتقبلك يف املنخف�شات اأ�شجار ال�شلم وال�شمرة، 
والتي متتاز باأفرعها املمتدة للخارج... فيخيل لك 
انهـــا حتاول م�شافحتـــك.. اأو مل�شك خالل �شريك 
علـــى الطريـــق..، تـــزدان اأ�شجـــار ال�شلـــم باأزهار 
�شفـــراء جذابـــة، بينمـــا تـــزدان اأ�شجـــار ال�شمرة 
باأزهـــار بي�شاء نا�شعة مع مل�شة �شاحرة من حبوب 
اللقاح ال�شفـــراء الفاحتة يف حميطها اخلارجي. 
عندمـــا تقرتب من هاتـــني ال�شجرتني حماوًل �شم 
رائحـــة اأزهارها.. فاإنـــك ت�شعـــر وكاأن اأيٍد حتاول 
جذبك اإليها.. حماولـــة احت�شانك.. ومتنعك من 
مفارقتهـــا اإل ب�شـــدة.. وذلـــك لتواجـــد جمموعـــة 

كبرية من الأ�شواك على تلك الأغ�شان.
بعد م�شـــريك مل�شافـــة ب�شيطـــة ودخولك بطن 
الـــوادي ) املجـــرى الرئي�شـــي لل�شيـــل( تظهر لك 
اأ�شجـــار ال�شـــدر، والتـــي تبـــدو لك ك�شيـــخ طاعن 
يف ال�شـــن.. يجل�ـــص يف وقـــار.. با�شطـــًا اأفرعه يف 
جميع الجتاهـــات، ورغم الهيبة التي تعرتيك من 
�شخامـــة تلك الأ�شجـــار، وقدمهـــا، اإل اأنك ت�شعر 
باحلـــزن على ترهـــل كثري من اأفرعهـــا وجفافها. 
ورغـــم كل ذلك تظـــل هذه ال�شجرة متلـــك �شحرًا 
متلفًا عن بقية الأ�شجار، وكاأنها مليكتها.. بينما 

تلتف حولها بقية الأ�شجار وكاأنهن و�شيفاتها.
تنت�شـــر اأ�شجـــار ال�شـــدر علـــى طول الـــوادي، 
وينت�شر بينها اأ�شجار ال�شيال ذات القامة الطويلة 
وال�شاق النحيلـــة واملل�شاء. واأجمل ما ي�شدك اإليها 
هو بيا�ـــص اأزهارها، والتي تلمع مـــن بعيد وكاأنها 
تغازلـــك، ومـــا تلبـــث اأن ت�شتجيب لذلـــك النداء، 
ولكنـــك ما تلبث اأن تفقـــد اع�شابك عندما ت�شعر 
اأنه من ال�شعب عليك احل�شول على تلك الأزهار، 
لعلو قامة تلك الأ�شجار، فتعود خائبًا، ولكنك تظل 
تتذكرها، متمنيًا اأن حت�شل على مبتغاك يوما ما.
عندما تلتفت ميينـــًا و�شماًل يف جانبي جمرى 
الأوراق  املـــظ، ذات  ت�شاهـــد �شجـــريات  الـــوادي 
الناعمـــة، وذات الأزهـــار احلمـــراء... تظهر تلك 
الأ�شجـــار للرائـــي وكاأنهـــن فتيات انتهـــني للحظة 
مـــن و�شع احمـــر ال�شفاه على  ثغورهـــن، وكم هي 
ده�شتـــك عندمـــا تتلم�ـــص تلـــك الأزهـــار لتتفاجاأ 

بغزارة رحيقها.. وحالوته.
ي�شيـــل يف الـــوادي غيـــل جميل تتجمـــع مياهه 
اأ�شفل الـــوادي.. حيث ي�شبح ذلـــك املكان ملتقى 
ال�شدقـــاء والأخـــالء.. والذيـــن ينتظـــرون نهاية 
الأ�شبـــوع، لي�شتمتعوا بطهي الطعام على �شفافه.. 
وجتهيـــز فناجني ال�شاي على جمر غ�شون اأ�شجار 

ال�شلم اجلافـــة، والتي تنتقل رائحتها اجلميلة اإلى 
ذلك امل�شروب. 

الـــوادي متـــر مب�شيـــق  عندمـــا تعـــرب نهايـــة 
�شغـــري لتلتف بك الطريـــق مينة وي�شـــرة، �شعودًا 
وهبوطـــًا.. وت�شعـــر عندهـــا وكاأن الـــوادي يحاول 
ان ي�شـــدك ميينًا وي�شـــارًا ليمنعك مـــن الرحيل.. 
ويف نهايـــة الوادي تودعك اأ�شجـــار القتاد ق�شرية 
القامة والتي تزهـــر بعد هطول المطار مبا�شرة، 
وتظهـــر وكاأنها تهديك اكلياًل من الزهور البي�شاء 
اجلميلة، والتي تت�شف بفرتة ازهارها الق�شرية، 
وكاأنهـــا تودعـــك، ولكنها مع ذلـــك تختفي ب�شرعة 

وكاأنها تعاتبك.
كمـــا ت�شاهـــد �شجـــريات العرفـــط والتي يحب 
النحل ازهارها.. رغـــم عبريها غري امل�شتحب... 
هـــذه الرائحـــة جعلـــت النا�ـــص يعتقـــدون اأن تلك 
ال�شجـــرة تطـــرد اجلن..لذلك فهـــم ي�شتخدمون 
اأغ�شانهـــا يف ابعـــاد اجلن عنهم. خـــالل مرورك 
بالـــوادي حت�ص باأن الوادي يحظـــى بحماية كاملة 
مـــن قبل اجلهات امل�شئولة ومن قبل �شاكنيه.. كما 
ت�شاركهم اأ�شجار العرفـــط يف حمايته من الرواح 

ال�شريرة.
�شـــكان الوادي انا�ص ودوديـــن، ويعود تاريخ 
�شكناهـــم لهذه املنطقة اإلى قبيلة الأزد.. والتي 
هاجرت اإلى هـــذه املنطقة بعد هالك اجلنتني 
يف جنـــوب اجلزيـــرة العربيـــة. يـــروي �شـــكان 
الـــوادي العديد من الق�ش�ـــص والأ�شاطري عن 
الوادي والحداث التي مرت به.. ومما يروونه 
من ا�شاطـــري، اأن هذا الـــوادي كان مقر حلياة 
العديد من ال�شخ�شيات التي ترويها احلكايات 
العربيـــة القدميـــة.. وكان �شاحـــة للعديـــد من 

معاركهم.
هذا هو وادي اخليطان.. اأمري الودية..�شيظل 

يحوي معامل من اجلمال... وعامل من اخليال.



�شمو اأمر منطقة الباحة: اأبناء املنطقة �شواعد النه�شة

املهرجان الدويل الرابع للع�سل بالباحة..
تاأكيد الهوية ال�سياحية للمنطقة

تقارير
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وعقــــب ذلك بداأ احلفل اخلطابــــي بتالوة اآيات من 
القران الكرمي، ثم األقى الدكتور حممد بن جمعان دادا 
حمافــــظ بلجر�شي نائــــب رئي�ص اللجنــــة العليا املنظمة 
للمهرجــــان كلمة رحب فيها ب�شمــــو اأمري املنطقة و�شكر 
لــــه افتتاحــــه فعاليات املهرجــــان؛ موؤكــــدًا اأن املهرجان 
ياأتــــي امتــــدادًا جلهــــود �شمو اأمــــري املنطقــــة وروؤيته يف 
اإيجــــاد فعاليــــات متميــــزة ت�شهــــم يف جنــــاح �شناعــــة 
ال�شياحة باملنطقة لقناعته الرا�شخة بالهوية ال�شياحية 
والقت�شادية لها ،وقدم �شعادته اآيات ال�شكر والتقدير 
لــــكل الذين ي�شهمون يف اإجنــــاح فعاليات املهرجان من 

جهات حكومية واأهلية وو�شائل اأعالم .
واألقى الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي رئي�ص اللجنة 
املنظمة للمهرجان ورئي�ص جمعيــــة النحالني التعاونية 
امل�شــــرف على كر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث 
النحــــل كلمــــة اللجنــــة املنظمــــة اأبــــرز فيهــــا الفعاليات 
امل�شاحبــــة للمهرجــــان، مثمنــــًا جهــــود الهيئــــة العامة 
لل�شياحــــة والآثار وجامعتي امللك �شعود والباحة ووزارة 
الزراعة علــــى م�شاركتها الفاعلــــة يف متلف فعاليات 

املهرجان .
واألقــــى الدكتــــور حممــــد �شعيد خنب�ص نائــــب رئي�ص 
جامعــــة ح�شرمــــوت باجلمهوريــــة اليمنيــــة كلمــــة اأكد 
فيهــــا اأن النــــدوة الدوليــــة امل�شرتكة الثانيــــة امل�شاحبة 
للمهرجان جاءت تتويجا للعالقات الوطيدة بني جامعة 
ح�شر مــــوت وكر�شي املهند�ــــص بق�شــــان بجامعة امللك 

�شعود.

افتت���ح �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري م�س���اري ب���ن �سعود ب���ن عبد العزي���ز اأمري منطق���ة الباحة املهرج���ان ال���دويل الرابع للع�س���ل بالباحة 
والفعالي���ات امل�ساحب���ة ل���ه، والذي نظمته جمعية النحالن التعاونية بالتعاون م���ع كر�سي املهند�ش عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة 
املل���ك �سع���ود، وبدعم من الهيئة العامة لل�سياح���ة والآثار، وذلك مبقر املهرجان يف ال�ساحة ال�سعبية مبحافظة بلجر�سي خالل الفرتة من 

12 – 19  �سعبان1432ه�.
وت�سم���ن املهرج���ان ع���دداً م���ن الأن�سط���ة والفعاليات املختلفة، حي���ث �سارك فيه نحو اكرث م���ن 50 م�ساركاً من داخل اململك���ة، واأكرث من 18 

م�ساركاً من خارج اململكة.
 وقام �سمو الأمري م�ساري بن �سعود بق�ش ال�سريط اإيذاناً بافتتاح فعاليات املهرجان، ثم جتول داخل معر�ش املهرجان .



 وقد ت�شلم �شمو اأمري منطقة الباحة هدية 
تذكارية من اللجنة املنظمة للمهرجان.

 يف ختــــام احلفل اخلطابــــي عقد �شاحب 
ال�شمــــو امللكــــي الأمــــري م�شاري بــــن �شعود بن 
عبدالعزيــــز اأمــــري منطقــــة الباحــــة موؤمتــــرًا 
�شحفيــــًا اأجاب فيــــه عن اأ�شئلــــة ال�شحفيني، 
وقــــد عــــرب عــــن �شعادتــــه بح�شــــور املهرجان 
الــــدويل الرابــــع للع�شــــل الــــذي يقــــدم فائدة 
جمــــة جلمعيــــة النحالــــني ال�شعوديــــة خا�شة 
ويف منطقة الباحة مــــن اأجل الرقي ب�شناعة 

الع�شــــل، و�شكر �شمــــوه لالإخوة الذيــــن قاموا 
علــــى هــــذا املهرجــــان مــــن �شعــــادة حمافظ 
بلجر�شــــي و�شعــــادة الدكتــــور اأحمــــد اخلازم 
رئي�ص جمعيــــة النحالني وزمالئهما ملا قدموه 
من كل الت�شهيالت املمكنة لإقامته؛ موؤماًل اأن 
ي�شم اأكرب عدد ممكن من امل�شاركني الداخل 
واخلارج، وخ�شو�شــــًا اأن مهرجان هذا العام 
�شهــــد م�شاركــــة وا�شعــــة من متلــــف مناطق 
اململكــــة واأي�شــــا مــــن بع�ــــص الــــدول العربيــــة 

ال�شقيقة.

واأو�شــــح �شموه اأن هــــذا املهرجان �شنوي، 
ول يهــــم اأين يقام، ولكن املهم اأن يكون املكان 
لئقًا ومنا�شبًا، ومتنى اأن يكون �شمن منظومة 
متكاملــــة للمعار�ص، م�شريًا اإلــــى اأن هذا من 
الأفكار امل�شتقبلية؛ اإذ �شتكون هنالك منطقة 
خا�شــــة للمعار�ــــص، بغ�ص النظر عــــن نوعية 
املنتج اأو املعرو�ص فيه، واأكد اأن من واجب كل 
حمافــــظ اأن ي�شاهم معنا يف اإثــــراء املنطقة، 
ويف موا�شمهــــا �شــــواء ال�شيفيــــة اأو ال�شتويــــة؛ 
موؤمــــاًل مــــن املحافظــــني وروؤ�شــــاء البلديــــات 

تقارير
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التفكــــري يف الو�شائل التي تــــربز حمافظاتهم 
ومراكزهم بال�شكل الالئق الذي يروق للزائر 

واملقيم اإن �شاء اهلل.
واأو�شـــح �شمـــو اأمري منطقـــة الباحة اأن ما 
هـــو معمول بـــه بالن�شبة اإلـــى املو�شم ال�شيفي 
ل ير�شي الطموحـــات، واإمنا هو جتربة اأولى، 
موؤمـــاًل اأن تتـــم الربجمـــة والتنفيـــذ باجلهود 
الذاتيـــة للمنطقة؛ لأن اأهـــل املنطقة و�شبابها 
فيهـــم اخلري والربكـــة، وميكـــن ت�شكيل ور�ص 
عمل لهم حتـــى يقوموا بالأن�شطـــة ال�شيفية؛ 

لأنـــه ل ينق�شهم �شـــيء لأنهم �شبـــاب لديهم 
اأن  فـــراغ يف ف�شـــل ال�شيـــف، وي�شتطيعـــون 
ي�شاهمـــوا يف اإجنـــاح املو�شـــم ال�شيفي ليكون 

اأف�شل.
واأمـــل �شمـــوه يف دعـــم كل حمافظـــة؛ مبا 
ميكنهـــا لتقـــوم بدورهـــا داخـــل حمافظتهـــا، 
وليكون لها ن�شاطها املختلف؛ مما يرثي احلياة 

الثقافية والفنية وال�شياحية والرتفيهية.
واأكد �شموه اأهمية الإعالم يف دعم اجلهود 
التـــي تبـــذل، وكذلـــك اأهمية م�شاهمـــة رجال 

الأعمال ل يف املجـــال ال�شياحي فح�شب واإمنا 
يف النهو�ـــص باملنطقـــة نه�شـــة �شاملـــة تنفـــع 
املواطنني، الذين هم الأ�شا�ص؛ م�شريًا اإلى اأن 
امل�شروعات اجلديدة �شت�شهم يف زيادة فر�ص 

العمل، ومن ثم زيادة رفاهية املواطن.
وتطلــــع �شمــــو اأمــــري منطقــــة الباحــــة اإلى 
تنظيــــم ملتقــــى مــــع رجــــال الأعمــــال لعر�ص 
الفر�ــــص ال�شتثماريــــة املتوافــــرة يف املنطقة 
عليهم، مبديًا التفــــاوؤل بتفاعلهم واإ�شهامهم 

الإيجابي.



تتويجًا مل�شرة علمية عنوانها التميز ونتيجة اهتمام ورعاية كبرين

كر�سي بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود
يح�سد جوائز وطنية وعربية وعاملية

تقارير
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تّوج كر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث 
النحـــل بجامعـــة امللك �شعـــود جهـــوده البحثية 
باحل�شـــول على عدد من اجلوائـــز وامليداليات 

على امل�شتوى الوطني والعربي والدويل.
فعلـــى م�شتـــوى جامعة امللك �شعـــود، ح�شل 
الكر�شـــي على جائـــزة مركز ابتـــكارات جامعة 
امللك �شعـــود يف م�شابقـــة البتـــكار الأولى لعام 
1430-1431ه، وقـــام �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي 
الأمري خالد بن �شلطان بن عبدالعزيز، بح�شور 
معـــايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل 
بـــن عبدالرحمـــن العثمـــان، ووكالء اجلامعة، 
وعـــدد من امل�شوؤولـــني بتكرمي كر�شـــي املهند�ص 

عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل.

كما نال الكر�شي جائزة معايل مدير اجلامعة 
لتميزه  يف ال�شراكــــة املجتمعية وخدمة املجتمع، 
وقد منــــح الكر�شي لوحة “امل�شمك” تعبريًا عن 
هــــذا التميز، الذي متثــــل فيما يقدمــــه الكر�شي 
خلدمة املجتمع مــــن دورات تدريبية متخ�ش�شة 
تهــــدف اإلى تنمية قــــدرات النحالــــني واإك�شابهم 
مهارات جديدة يف و�شائل اإنتاج الع�شل، وحماية 
النحــــل من الإ�شابة بالآفــــات، وكيفية الإ�شتفادة 
مــــن منتجات النحــــل الأخرى، كمــــا اأن للكر�شي 
م�شــــاركات وا�شعــــة علــــى ال�شعيديــــن الداخلــــي 
واخلارجي مــــن خالل التنظيــــم واحل�شور لعدد 
من املوؤمتــــرات الدوليــــة الداخليــــة واخلارجية، 

وور�ص العمل والندوات، وغريها من الفعاليات.

كر�شـــي  ح�شـــل  الـــدويل  امل�شتـــوى  وعلـــى 
املهند�ص عبـــداهلل بق�شان لأبحـــاث النحل على 
امليداليـــة الف�شيـــة يف معر�ـــص ماليزيا الدويل 
العا�شـــر لالبتـــكار والخـــرتاع يف ظـــل مناف�شة 

حمتدة متثلت يف م�شاركة 500 مت�شابق. 
وقـــد عقـــد  املعر�ص يف الفرتة مـــن 16-14 
ربيع الأول 1432هــــ )17-19 فرباير 2011م( 
بالعا�شمـــة كوالملبور حتت �شعـــار »نقل البتكار 

اإلى ال�شوق«.
وح�شل الكر�شي على هذه اجلائزة بتقدميه 
خلليـــة حمدثـــة لرتبيـــة النحل �شممـــت لتالئم 
البيئـــة ال�شعوديـــة، ويتـــم فيها التحكـــم بن�شبة 
الرطوبة، ودرجات احلـــرارة ب�شكل يتنا�شب مع 



الدرجـــات املثلى املنا�شبة لرتبية اأطوار نحل الع�شل ال�شغرية، ومن املتوقع 
اأن ي�شهـــم هـــذا البتكار يف تطويـــر �شناعة النحل باململكـــة، ويف كثري من 

الدول العربية التي لها طبيعة م�شابهة.
وامتـــدت جناحـــات الكر�شي مـــن اآ�شيا اإلـــى اأوروبا، فقـــد ح�شل على 
امليداليـــة الذهبية يف معر�ص جنيف العاملي للمخرتعني يف دورته التا�شعة 
والثالثـــني، التي عقدت خالل الفرتة من 2- 6 جمادى الأولى 1432هـ )6 
- 10 اأبريـــل 2011م( يف مدينة جنيـــف ب�شوي�شرا، وقدم يف املعر�ص اأكرث 
مـــن 1000 اخرتاع وابتـــكار، لعدد750 مرتعًا مـــن 45 دولة من متلف 

دول العامل. 
ويعدُّ هذا املعر�ص من اأهم املعار�ص املهتمة بالبتكارات والخرتاعات 
املقدمة من الأفراد والهيئات، وحلقة الو�شل بني املخرتعني وامل�شتثمرين، 
الذين و�شح اهتمامهم بالبتكار العربي، وعدوه اإجنازًا متميزًا يف �شناعة 
النحـــل، �شتنتقل به نقلة نوعيـــة يف املناطق احلارة واملناطق ذات الرطوبة 

املنخف�شة.
ومنح معر�ـــص بريطانيا الدويل لالبتكار والإبـــداع والتكنولوجيا الذي 

اأقيـــم يف الفـــرتة 21 – 24 ذي القعدة 1432هـ )19-22 اأكتوبر  2011م( 
بالعا�شمـــة الربيطانيـــة لندن كر�شـــي املهند�ص عبد اهلل بق�شـــان لأبحاث 
النحـــل بجامعة امللك �شعـــود امليدالية الذهبية، وذلك عـــن البتكار الذي 

قدمه الدكتور اأحمد اخلازم امل�شرف على الكر�شي.
ويعدُّ معر�ص بريطانيا الدويل لالبتكار والإبداع والتكنولوجيا من اأهم 
املعار�ص املهتمة بالبتكارات والخرتاعات املقدمة من الأفراد والهيئات.

وعلى امل�شتوى اخلليجي والعربي كان لكر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان 
ح�شـــوره القـــوي بني اجلهـــات البحثية املتميـــزة، وقد متثـــل ذلك يف منح 
املعر�ص الـــدويل الرابع لالخرتاعات يف ال�شـــرق الأو�شط الذي احت�شنته 
الكويـــت يف الفـــرتة مـــن 25- 28 ذي احلجة 1432هــــ )21 – 24 نوفمرب 
2011م( الأ�شتـــاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل اخلازم امل�شرف على كر�شي 
بق�شان لأبحاث النحل بجامعة امللك �شعود اجلائزة الذهبية عن اخرتاعه: 
»نظام متكامل للتحكم يف الرطوبة واحلرارة وثاين اأك�شيد الكربون داخل 
طوائـــف نحل الع�شل«، الذي يهيئ ظروفـــًا مثالية للنحل، للمحافظة عليه، 

وزيادة اإنتاجه خا�شة خالل ف�شل ال�شيف.

تقارير



53 العدد الثالث  - �شعبان  1433هـ - يوليو 2012م

وجمـــع هـــذا املعر�ـــص الـــذي اأقيـــم برعاية 
�شاحـــب ال�شمو ال�شيـــخ �شبـــاح الأحمد اجلابر 
ال�شبـــاح اأمري دولـــة الكويت، وافتتحـــه ال�شيخ 
حمـــد جابـــر العلـــي ال�شبـــاح وزيـــر الإعـــالم 
الكويتي 150 مرتعًا من 35 دولة، قدموا 170 
اخرتاعـــًا، مت اختيارها من بـــني 1200 اخرتاع 

تقدم بها اأ�شحابها للمعر�ص.
وقـــد ح�شل هذا الخرتاع اأي�شًا على جائزة 
مكتب بـــراءات الخرتاع لـــدول جمل�ص التعاون 

اخلليجي.
ومـــرة اأخرى عاد كر�شـــي املهند�ص عبداهلل 
بق�شان لأبحـــاث النحل اإلـــى العا�شمة املاليزية 
علـــى  بح�شولـــه  جدارتـــه،  ليوؤكـــد  كوالملبـــور 
الـــدويل  ماليزيـــا  معر�ـــص  يف  جوائـــز  ثـــالث 
لالبتـــكار والخرتاع، وهـــي امليداليتان الف�شية 
والربونزيـــة، بالإ�شافة اإلى جائـــزة التمّيز من 

املنتدى العاملي للملكية الفكرية. 
وجـــاء هـــذا التتويج عـــن ابتـــكارات جديدة 
قدمهـــا كر�شي اأبحاث النحل متثلت يف ت�شميم 
اأجهـــزة واأدوات تالئـــم تربية النحـــل يف البيئة 

املحلية.
العا�شمـــة  يف  ُعقـــد  الـــذي  املعر�ـــص  وكان 
املاليزيـــة كوالملبـــور خـــالل الفـــرتة مـــن 24-
1433/3/26هــــ  املوافـــق 16- 2012/2/18م 
حتت عنـــوان »نقـــل البتـــكار اإلى ال�شـــوق«، قد 
�شـــارك فيه نحو 580 م�شـــاركًا من متلف دول 

العامل.
و�شـــارك  كر�شـــي بق�شـــان لأبحـــاث النحـــل 
�شمـــن 23 ابتـــكارًا �شمها جنـــاح جامعة امللك 
لتقييـــم  الفنيـــة  اللجنـــة  واختـــارت  �شعـــود، 
البتكارات ابتـــكار الكر�شي �شمـــن البتكارات 
التي مت تر�شيحها للمناف�شة، وفق  معايري علمية 

حمددة، يتبعها مركز البتكار باجلامعة.

كما كان للكر�شي م�شاركة اأخرى يف معر�ص 
جنيـــف الـــدويل لالبتـــكارات والخرتاعات يف 
دورتـــه الأربعـــني، الـــذي اأُقيـــم خـــالل الفـــرتة 
مـــن 18 اإلـــى 22 مـــن اإبريـــل 2012م، وح�شل 
خاللهـــا �شعادة امل�شرف علـــى الكر�شي ال�شتاذ 
الدكتـــور احمد اخلازم الغامـــدي على اجلائزة 
الف�شيـــة وذلك عـــن اخرتاعه الـــذي ي�شهم يف 
زيادة الإنتاجية، وتقليـــل اخل�شائر التي ت�شيب 
النحالـــني يف متلـــف الظـــروف البيئيـــة التي 
تواجة النحـــال، وخ�شو�شًا بيئة اململكة العربية 

ال�شعودية. 
وعـــرب الأ�شتـــاذ الدكتور اأحمد بـــن عبداهلل 
اخلـــازم امل�شرف علـــى كر�شي بق�شـــان لأبحاث 
النحـــل بجامعـــة امللك �شعود عـــن �شعادته بهذه 
الإجنازات التي حققها الكر�شي على مدى عام، 
واأو�شح اأن هذه البتـــكارات اجلديدة لي�شت اإل 

ترجمـــة ملـــا يجـــده الكر�شي من دعـــم كبري من 
اإدارة اجلامعـــة، التـــي تظـــل ت�شجـــع الكرا�شي 
البحثيـــة، وترعـــى امل�شروعات العلميـــة، وتوفر 
لها كل اأ�شبـــاب التميز، وتهيـــئ البيئة املنا�شبة 

لالإبداع العلمي.
وتقديـــره  امتنانـــه  عـــن  اخلـــازم  واأعـــرب 
مديـــر  العثمـــان  عبـــداهلل  الدكتـــور  ملعـــايل 
وكيـــل  الغامـــدي  علـــى  والدكتـــور  اجلامعـــة، 
اجلامعة للدرا�شـــات العليا والبحث العلمي على 
اهتمامهما ورعايتهما اللذين يحفزان الكرا�شي 
البحثية لتقدم اأف�شل ما لديها، وتتلم�ص و�شائل 

حتقيق الأهداف التي اأن�شئت من اأجلها.
واأ�شاد اخلازم مبا يلقاه الكر�شي من اهتمام 
املهند�ص عبداهلل بق�شان ممول الكر�شي، الذي 
يقـــدم كل دعم ممكن لتطوير �شناعة النحل يف 
اململكـــة العربيـــة ال�شعودية، وجتـــاوز امل�شكالت 

والعقبات التي تعيقها عن التطور.
واأو�شـــح الدكتور اأحمد اخلازم اأن ابتكارات 
الكر�شـــي �شتحقـــق طفـــرة وا�شعـــة يف �شناعـــة 
النحـــل، حتى حتتـــل موقعهـــا بـــني ال�شناعات 
الوطنـــي،  الدخـــل  يف  ت�شهـــم  التـــي  املتميـــزة 

وخ�شو�شًا مع توافر البيئة املنا�شبة.
واأ�شـــاد د.اخلـــازم بجدية الباحثـــني الذين 
يعملـــون يف كر�شـــي بق�شـــان لأبحـــاث النحـــل، 
م�شريًا اإلـــى ح�شول الباحث يف الكر�شي ح�شام 
فرج اأبـــو �شعرة على املركز الثاين يف الفعاليات 
امل�شاحبة مبحور ريادة العمال يف ختام اللقاء 
العلمـــي الثالث لطالب وطالبـــات جامعة امللك 
�شعود، والـــذي انعقد يف رحاب اجلامعة يف يوم 
15 ربيـــع الأول 1433هـ، وموؤكدًا اأن هذا التميز 
نتيجة طبيعة لهتمام اإدارة اجلامعة، وتوفريها 
الت�شهيـــالت للكرا�شي البحثيـــة والباحثني، مبا 

يتيح لهم الرتقاء بالأداء. 



بجامعة  النحل  لأبحاث  بق�شان  عبداهلل  املهند�ص  كر�شي  نظم 
ح�شرموت  بجامعة  الع�شل  نحل  مركز  مع  بالتعاون  �شعود  امللك 
الثانية  الدولية  الندورة  اليمنية  باجلمهورية  والتكنولوجيا  للعلوم 
النحلية  للرثوة  الأمثل  لال�شتغالل  اليمني  ال�شعودي  التكامل  حول 
يف البلدين، وذلك بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شاري بن 

�شعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الباحة.

 وعقدت الندوة مبنطقة الباحة خالل الفرتة من  16-17 �شعبان 
1432هـ، وح�شر اإفتتاح الندوة �شعادة الدكتور حامد ال�شمري وكيل 
حمافظ  دادا  جمعان  بن  حممد  الدكتور  و�شعادة  الباحة  منطقة 
حمافظة بلجر�شي، و�شعادة الدكتور حممد �شعيد خنب�ص نائب رئي�ص 
الع�شل  نحل  مركز  ومدير  والتكنولوجيا  للعلوم  ح�شرموت  جامعة 
بجامعة ح�شرموت، وعدد من امل�شوؤولني يف البلدين، ومب�شاركة 380 
اإلى  ، بالإ�شافة  باحثًا من اليمن، وم�شر، و�شورية، والكويت وقطر 
ومراكز  ال�شعودية  اجلامعات  من  واملخت�شني  واملهتمني  الباحثني 

البحوث، وجمعيات النحالني، والتجار العاملني بهذا املجال. 
      جاء تنظيم هذه الندوة يف اإطار الأهداف امل�شرتكة بني كل 
امللك  بجامعة  النحل  لأبحاث  بق�شان  املهند�ص عبد اهلل  من كر�شي 
�شعود، ومركز نحل الع�شل بجامعة ح�شرموت للعلوم والتكنولوجيا، 
ال�شقيقني  البلدين  بني  والبحثي  العلمي  التعاون  عالقات  لتعزيز 

اجلارين، ولال�شتفادة من الإمكانات املتاحة يف البلدين.
ب�شاحب  فيها  رحب  كلمة  بلجر�شي  حمافظ  �شعادة  األقى  وقد 
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �شعود  بن  م�شاري  الأمري  امللكي  ال�شمو 
الباحة م�شيدًا برعاية �شموه الكرمية لكل الربامج وامل�شروعات التي 

ت�شهم يف تنمية املنطقة.
الغامدي  عــبــداهلل اخلـــازم  بــن  اأحــمــد  الدكتور  الأ�ــشــتــاذ  وقــدم 
امل�شرف على كر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل بجامعة 
امللك �شعود ورئي�ص اللجنة املنظمة لفعاليات الندوة الدولية امل�شرتكة 
الثانية كلمة رحب فيها ب�شاحب ال�شمو امللكي الأمري م�شاري بن �شعود 
حامد  الدكتور  الإمــارة  ووكيل  الباحة  منطقة  امري  عبدالعزيز  بن 
ال�شمري وبامل�شوؤولني واحل�شور ، وحتدث عن جزيل �شكره وامتنانه 
وتذليل  الإمــكــانــات،  توفري  اإلــى  دائما  ي�شعى  الــذي  املنطقة  لأمــري 
النحل،  �شناعة  باأهمية  الوعي  م�شتوى  رفع  يف  اإ�شهامًا  العقبات، 
م�شريًا اإلى اأن اأهداف الندوة متثلت يف زيادة الوعي باأهمية منتجات 

ل�شتغالل اأمثل للرثوة النحلية

كر�سي بق�سان لأبحاث النحل ومركز نحل الع�سل اليمني 
ينظمان الندوة الدولية الثانية للتكامل ال�سعودي اليمني
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بها،  ال�شتثمار  فر�ص  وزيــادة  الع�شل،  نحل 
واإيجاد  والعلمي  البحثي  التعاون  وتعزيز 
ت�شويق  جمـــالت  يف  ا�شتثمارية  عــالقــات 
منتجات النحل، وامللكات، والطرود، واأدوات 
تعظيم  على  ،العمل  البلدين،  يف  النحالة 
العائد املايل من تربية النحل، والإ�شهام يف 
يف  لل�شباب  جديدة  حرفية  جمــالت  اإيجاد 
حماولة ملكافحة الفقر، واحلد من البطالة، 
املختلفة  الإنتاج  بتقنيات  النحالني  وتعريف 
عالية  ومبوا�شفات  الع�شل  نحل  ملنتجات 

اجلودة ل�شد حاجة ال�شوق.
املنظمة  اللجنة  رئي�ص  نائب  وجــه  كما 
الــدكــتــور حمــمــد �شعيد  ــاذ  ــت ــش لــلــنــدوة الأ�
خنب�ص نائب رئي�ص جامعة ح�شرموت دعوة 
وذلك  الثالثة،  الدولية  الندوة  ل�شت�شافة 
والتي  العام 2012م يف مدينة دوعن  خالل 
يف  الــدوعــنــي  ال�شدر  ع�شل  بــاإنــتــاج  ت�شتهر 

اجلمهورية اليمنية.
وكان من تو�شيات هـــذه الندوة �شرورة 

و�شع اإجراءات اأولية لتوطيد عالقة التعاون 
بـــني اململكـــة واليمـــن يف ا�شتـــرياد الطـــرود 
واأدوات النحـــل، والهتمام بتوجيه النحالني 
اإلـــى تعظيـــم الفائـــدة مـــن طوائـــف النحل 
بالجتـــاه اإلـــى اإنتـــاج ال�شمع والغـــذاء امللكي 
وحبوب اللقاح و�شـــم النحل والربوبولي�شية، 
باإنتـــاج منتجـــات  والعمـــل علـــى الهتمـــام 
ع�شويـــة مـــن الع�شـــل خا�شـــة يف املناطـــق 

البعيدة عن التلوث، واإجـــراء درا�شات تهتم 
بتح�شـــني ال�شاللة املحليـــة وحماولة تربيتها 
يف خاليـــا حديثة متطورة تتنا�شب مع �شلوك 
ال�شاللة يف املنطقـــة، واإجراء درا�شات تهتم 
بالفائـــدة الغذائيـــة للطوائـــف يف املناطـــق 
املختلفـــة باململكـــة واليمـــن، ون�شـــر ثقافـــة 
وتنظيم الدورات التدريبية للعالج مبنتجات 

النحل وفقًا للقواعد العلمية ال�شليمة.



اأخبار   

ت�شلـــم موؤخرًا معـــايل الدكتور 
فهـــد بـــن عبدالرحمـــن بالغنيـــم 
الأ�شتـــاذ  مـــن  الزراعـــة  وزيـــر 
الدكتور اأحمد بن عبداهلل اخلازم 
الغامـــدي امل�شـــرف علـــى كر�شـــي 
املهند�ـــص عبداهلل بق�شان لأبحاث 
�شعـــود  امللـــك  بجامعـــة  النحـــل 
لال�شرتاتيجيـــة  الأولـــى  امل�شـــودة 
النحـــل  ل�شناعـــة  الوطنيـــة 
املهند�ـــص  باململكـــة،  يف ح�شـــور 
حممـــد عبـــداهلل ال�شيحـــة وكيـــل 
وزارة الزراعة لل�شـــوؤون الزراعية 
مناق�شـــة  الجتمـــاع  حيـــث مت يف 
ال�شرتاتيجية واأهمية الدور الذي 
�شتلعبه يف تطويـــر �شناعة النحل 
يف اململكـــة كمـــا �شلـــم د. اخلازم 
ت�شخـــة اأخرى ملدير عـــام الإر�شاد 
الزراعي بالوزارة د. بندر العتيبي 
بغر�ص اتخاذ الإجراءات الالزمة 
حتـــى  الـــوزارة  مـــن  ملراجعتهـــا 
يتـــم مناق�شـــة جميـــع املالحظات 
النهائية يف ور�شة العمل الأخرية.

اأن  د.اخلـــازم  واأ�شـــاف 
كر�شـــي املهند�ص عبداهلل بق�شان 
لأبحاث النحل قـــد بداأ العمل يف 
اإعـــداد الإ�شرتاتيجيـــة الوطنيـــة 
ل�شناعـــة النحـــل منـــذ عامـــني، 
وذلك بعـــد موافقة معـــايل وزير 
الزراعة، م�شـــريًا اإلى اعتزازهم 

يف الكر�شـــي بهذه الثقة الكبرية، 
وقـــد عقـــد الكر�شي عـــدة ور�ص 
عمـــل للمتخ�ش�شـــني واملهتمـــني 
مـــن اأجل الإفادة مـــن اآرائهم يف 

اإعداد الإ�شرتاتيجية.
واأو�شــــح  امل�شرف على كر�شي 
املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث 
النحل اأن التفكري يف اإعداد خطة 
للنهو�ــــص  وطنيــــة  اإ�شرتاتيجيــــة 
ب�شناعــــة النحــــل يف اململكة  جاء 
انطالقًا واإدراكًا من جامعة امللك 
�شعــــود ممثلــــه بالكر�شــــي لأهمية 
حتقيق �شراكة جمتمعية متزامنًا 

مــــع النه�شــــة العلميــــة والتقنيــــة 
التــــي ت�شهدهــــا اململكــــة، ومواكبًا 
لهــــا، وان�شجامــــًا مــــع التوجيهات 
ال�شامية الكرمية خلادم احلرمني 
عهــــده  ويل  ول�شمــــو  ال�شريفــــني 
الأمــــني حفظهمــــا اهلل، باعتمــــاد 
املنهــــج العلمي اأ�شلوبــــًا للتخطيط 
لقطاعــــات الدولــــة، والدعم غري 
حكومــــة  توليــــه  الــــذي  املحــــدود 
ال�شريفــــني- احلرمــــني  خــــادم 
حفظــــه اهلل- لهذا املجال، واأ�شار 
اإلــــى اأهمية قطــــاع النحل بو�شفه 
م�شدر دخل لعدد كبري من الأ�شر 

وم�شاهمتــــه يف اإيجاد فر�ص عمل 
لعــــدد وا�شع من ال�شبــــاب، وذلك 
بعــــد اأن �شهــــدت �شناعــــة النحل 
تطورًا لفتًا خالل الفرتة املا�شية 
للطلب املتزايد على الع�شل لكونه 
مادة عالجية وغذائية،والبدء يف 

ا�شتخدام منتجات النحل .
وحدد د.اأحمد اخلازم اأهداف 
ال�شرتاتيجيـــة الوطنيـــة ل�شناعة 
النحـــل يف اململكة يف ر�شم �شيا�شة 
وا�شحة ل�شناعة النحل يف اململكة 
مـــن خالل حتليـــل الو�شع الراهن 
وال�سع���ف  الق���وة  نق���اط  لإب���راز 
والتعـــرف اإلـــى الفر�ـــص املتاحـــة 
والتحديات التي ميكن مواجهتها، 
وكذلـــك تن�شيق جهـــود املوؤ�ش�شات 
العلميـــة والبحثية وجميع اجلهات 
ن�س���اط  وتوحي���د  العالق���ة  ذات 
الباحثني واملهتمني برتبية النحل،، 
والعمـــل علـــى ح�شـــد كل الطاقات 
وت�شخـــري جميع الإمكانـــات لتتبواأ 
اململكـــة مكانتهـــا املرموقة يف هذا 
اإن�شـــاء  الـــى  بال�شافـــة  املجـــال، 
القاعـــدة ال�شلبـــة التـــي يتم على 
اأ�شا�شهـــا تطوير �شناعة النحل يف 
اململكة با�شتكمال البنية الأ�شا�شية 
لهذه ال�شناعة والو�شول ب�شناعة 
النحـــل يف اململكـــة اإلـــى م�شتـــوى 

متميز اإقليميًا ودوليًا.

تهدف اإلى ر�شم �شيا�شة وا�شحة ل�شناعة النحل يف اململكة

معايل وزير الزراعة يت�سلم امل�سودة الأولى لال�سرتاتيجة الوطنية ل�سناعة النحل يف اململكة
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اللقاء الوطني الثالث للنحالني واملهتمني بالنحل و�شناعته يف اململكة

طرح الق�سايا وتلم�س احللول
بق�شان  عــبــداهلل  املهند�ص  كر�شي  نظم 
الباحة،  جامعة  مع  بالتعاون  النحل  لأبحاث 
التعاونية  النحالني  وجمعية  الزراعة،  ووزارة 
للنحالني  الــثــالــث  الــوطــنــي  الــلــقــاء  بــالــبــاحــة 
خالل  اململكة  يف  و�شناعته  بالنحل  واملهتمني 
الــفــرتة مــن 17-18�ــشــعــبــان 1432هــــ، وذلــك 
الأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رعــايــة  حتــت 
م�شاري بن �شعود بن عبد العزيز اأمري منطقة 

الباحة.
هدف اللقاء اإلى تعريف النحالني واملهتمني 
بالنحل و�شناعته باأهمية منتجات نحل الع�شل، 
يوم  بعد  يــومــًا  تتطور  التي  اإنتاجها  وتقنيات 
�شناعة  ركــب  عــن  النحالون  يتخلف  ل  حتى 
النحل، بالإ�شافة اإلى نقل خربات الأكادمييني 
اإلــى  النحل  علوم  درا�ــشــات  يف  املتخ�ش�شني 
جتميع  اإلــى  اللقاء  هــدف  وكــذلــك  النحالني، 
النحالني من متلف مناطق اململكة ومناق�شته 
اأو�ــشــاعــهــم، والــتــعــرف الـــى املــ�ــشــكــالت التي 

تواجههم، وحماوله تقدمي احللول ال�شريعة.
 348 اللقاء   يف  امل�شاركني  عــدد  بلغ  وقــد 
الى عدد من  ،بالإ�شافة  النحالني  م�شاركًا من 
العامة  الإدارات  وهي:  العالقة،  ذات  اجلهات 
لفروع وزارة الزراعة يف مناطق اململكة، ووزارة 
الجتماعي(،  )ال�شمان  الجتماعية  ال�شوؤون 
للتدريب التقني واملهني ،  العامة  واملوؤ�ش�شة 
واملقايي�ص،  للموا�شفات  ال�شعودية  والهيئة 
والهيئة ال�شعودية للغذاء والدواء، والهيئة العليا 

لل�شياحة والآثار.

مدير  ال�شوينع  �شليمان  الأ�شتاذ  وجــه  وقــد 
ل�شت�شافة  دعــوة  بحائل  للزراعة  العامة  الإدارة 
بالنحل  واملهتمني  للنحالني  الرابع  الوطني  اللقاء 
و�شناعته يف اململكة، وذلك بعد اأن اقرتح الأ�شتاذ 
الدكتور اأحمد اخلازم رئي�ص اللجنة املنظمة للقاء 
مناطق  يف  ـــًا  دوري اللقاء  اإقــامــة  الثالث  الوطني 
متلفة؛ حتى تعم الفائدة على جميع النحالني يف 
اململكة، واقرتح اأن يكون اللقاء بالتبادل بني الباحة 
مرتني يف  تعقد  بحيث  الأخــرى،  املناطق  واإحــدى 
مبنطقة  ال�شيف  فــرتة  يف  يعقد  اأن  العام،على 

الباحة بالتزامن مع مهرجان الع�شل الدويل.
التو�شيات  من  عــدد  اإلــى  اللقاء  وخل�ص   
“ثلâ يف اإعادة الن¶ر يف �سروط منí القرو�ض 

التي يقدمها �شندوق التنمية الزراعية، وو�شع 
اBلية لتن¶يم �سروط و�سواب§ ا�سترياد الطرود 
واإعــداد  الزراعية،  املحاجر  وتفعيل  وامللكات 
قاعدة بيانات كاملة للنحالني، واإعطاء العمالة 
يف قطاع النحل التامني الطبي اأ�شوة باملزارعني 
واإعطاء  عليهم،  احل�شول  اإجــراءات  وت�شهيل 
التعاونية  النحالني  جلمعية  الإر�ــشــادي  الــدور 
النحالني  الزراعة جمعية  وزارة  اأن تدعم  على 
عمل  ور�ــص  وعقد  واملــاديــة،  املالية  بالنواحي 
وال�سواب§  ال�سروط  لو�سع  ريبية  تد  دورة  اأو 
وبيعه  الع�شل  اإنتاج  عملية  يف  توافرها  الــالزم 
الغذائية  الع�شل  قيمة  يحفظ  مبــا  وت�شويقه؛ 

والعالجية.



اأخبار   

اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نا�شر بن عبدالعزيز اأمري 
بق�شان  عبداهلل  املهند�ص  كر�شي  بها  يقوم  التي  باجلهود  جــازان  منطقة 
والع�شرين،  ال�شابع  للقاء  الكرمية  اأثناء رعايته  النحل، وذلك يف  لأبحاث 
الكر�شي  امل�شرف على  احمد اخلازم  الدكتور  الأ�شتاذ  ت�شلم خالله  الذي 
جائزة التكرمي املقدمة من اجلمعية ال�شعودية لعلوم احلياة، لنيله امليدالية 

الذهبية يف معر�ص بريطانيا الدويل لالبتكار والإبداع والتكنولوجيا.
بن  نا�شر  بن  تركي  الأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اللقاء  �شهد  وقــد 
عبدالعزيز الرئي�ص العام لالأر�شاد وحماية البيئة، و�شاحب ال�شمو الأمري 
حلماية  الوطنية  للهيئة  العام  الأمني  �شعود  اآل  حممد  بن  �شعود  بن  بندر 
عارف  عبدالواحد  اإبراهيم  الدكتور  والأ�شتاذ  واإمنائها،  الفطرية  احلياة 

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ال�شعودية لعلوم احلياة.
كان  ــازان،  ج مبنطقة  الفعاليات  من  عــددًا  نظم  قد  الكر�شي  وكــان 

اآخرها ور�شة عمل ح�شرها عدد كبري من النحالني واملهتمني برتبية النحل 
وعلومه و�شناعته، وذلك بالتزامن مع اللقاء ال�شابع والع�شرين الذي نظمته 
اجلمعية ال�شعودية لعلوم احلياة حتت عنوان »اقت�شاديات البيئة واملوارد 
الطبيعية« خالل الفرتة 13 - 15ربيع الآخر 1433 هـ املوافق 6 - 8 مار�ص 
وحماية  لالأر�شاد  العامة  والرئا�شة  جــازان،  جامعة  مع  بالتعاون  2012م 
البيئة، والهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها، وكر�شي الأمري 

�شلطان للبيئة واحلياة الفطرية، وا�شت�شافت هذا اللقاء جامعة جازان.
وكان الكر�شي قد �شارك يف هذا اللقاء باأكرث من 10 اأوراق علمية وعدد 
من املل�شقات �شارك بها عدد من الباحثني وطالب الدرا�شات العليا، وقد 
�شارك اأع�شاء الكر�شي اأي�شًا يف رئا�شة اجلل�شات العلمية وقاموا بزيارات 
ميدانية �شملت عدد من املناحل مت فيها تقييم للمناحل وجمع بع�ص عينات 

النحل ومنتجات اخللية لفح�شها ودرا�شتها.

اأمري منطقة جازان ي�سيد بجهود كر�سي املهند�س عبداهلل 
بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود
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لال�شتفادة من خرباته يف التاأهيل والتدريب

وفد من موؤ�س�سة اليتيم للتنمية باليمن يزور مقر كر�سي 
املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل

قـــام وفد رفيع امل�شتوى من موؤ�ش�شة اليتيم للتنمية باجلمهورية اليمنية 
برئا�شـــة الدكتـــور حميد زياد الأمـــني العام ملوؤ�ش�شة اليتيـــم للتنمية واأمني 
مركـــز رئي�ص اجلمهوريـــة اليمنية لرعاية وتاأهيل الأيتـــام، بزيارة لكر�شي 
املهند�ـــص عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل يوم الثنني املوافق  7 ربيع الأول 
1433هـ، بهـــدف ال�شتفادة من خربات الكر�شي يف و�شع برنامج لتدريب 
اليتـــام ملن تتجـــاوز اأعمارهم �شن ال�شاد�شه ع�شـــره، وكذلك لرغبة اإدارة 
املوؤ�ش�شـــة امل�شتقبلية ليكـــون للكر�شـــي دور اأ�شا�شي يف التدريـــب والتاأهيل 
والإ�شـــراف على اليتـــام يف اليمن، �شـــرح بذلك الدكتور حميـــد، م�شريًا 
اإلـــى رغبتهـــم يف اإيجاد اآلية وا�شحـــة، وبرنامج يتم مـــن خاللهما تدريب 
الأيتـــام باملوؤ�ش�شـــة وتطوير قدراتهـــم، واإدخال مهنة تربيـــة النحل �شمن 
برنامج املوؤ�ش�شة التاأهيلي، ونوه باأن املوؤ�ش�شة قد اطلعت على بع�ص اأن�شطة 

الكر�شي، وبالأخ�ص الـــدورة التي متت بالتعاون مع 
جمعية النحالني التعاونيـــة لتدريب الأ�شر املحتاجة 
يف منطقـــة قلوة؛ مما �شجـــع القائمـــني يف موؤ�ش�شة 
اليتيم ب�شنعاء على اتخاذ هذه اخلطوة، خ�شو�شًا 
اأن اليمـــن تتمتع بـــكل املقومـــات الأ�شا�شيـــة لرتبية 

النحل من مراٍع وكوادر ب�شرية .
وتعـــرف الوفد خـــالل الزيارة اإلى �شـــري العمل، 
ومـــا ي�شتمل عليه مـــن الأجهزة واملعامـــل، وقدم له 
الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل اخلازم  امل�شرف 
على الكر�شي �شرحًا وافيًا، وقد رافق الوفد عدد من 

اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثون يف الكر�شي.
واأو�شـــح د. اخلازم اأهمية تربيـــة النحل ودورها 
يف تخفيـــف حـــدة الفقـــر ومردودهـــا القت�شـــادي 
لالأفـــراد والأ�شر املحتاجـــة، م�شريًا اإلـــى اأن النحل 
ينتج منتجات اأخرى غري الع�شل مثل ال�شمع وحبوب 
اللقـــاح و�شم النحـــل و�شمغ النحل والغـــذاء امللكي، 

وكل هـــذه املنتجات ميكن للنحال ال�شتفـــادة منها ب�شكل كبري اقت�شاديًا، 
وبـــنّي اأن الإمكانات والقـــدارت املوجودة �شواء من التجهيـــزات اأو اأع�شاء 
هيئـــة التدري�ص اأو الباحثني يوؤهل الكر�شي لتقدمي التديب الالزم لالأفراد 

واملوؤ�ش�شات.
      يذكـــر اأن موؤ�ش�شـــة اليتيم هي موؤ�ش�شة تنموية نوعية رائدة تاأ�ش�شت 
يف عـــام 2003م برعاية وزارة ال�شـــوؤون الجتماعية والعمل يف اجلمهورية 
اليمنيـــة، وحملت علـــى عاتقها تاأهيـــل الأيتام ورعايتهـــم وتدريبهم تقنيًا 
ومهنيـــًا مـــن خـــالل مراكـــز واأق�شـــام التدريـــب والتاأهيـــل �شمـــن منهج 
متخ�ش�ص يواكـــب التطور التقني ، ويلبي متطلبـــات �شوق العمل للو�شول 
بالأيتـــام اإلى الإنتـــاج والعتماد على الذات والتعامل مـــع ظروف احلياة، 

وتكفل املوؤ�ش�شة اأكرث من 14 األف يتيم.



عبـــداهلل  املهند�ـــص  كر�شـــي  نظـــم 
بق�شـــان لأبحـــاث النحل بجامعـــة امللك 
�شعود يف اإطـــار املهرجان الدويل الرابع 
اخلا�شـــة  التدريبيـــة  الـــدورة  للع�شـــل 
والعالجيـــة  الطبيـــة  بال�شتخدامـــات 
ملنتجـــات النحـــل واأ�شا�شيـــات التـــداوي 

مبنتجات النحل.
وكان جنـــاح الدورة التدريبية الأولى 
التي نفذت يف رحاب كلية الطب بجامعة 
امللـــك �شعـــود بدايـــة العام احلـــايل من 
اأ�شبـــاب احلر�ـــص على اأن تكـــون دورات 
التـــداوي مبنتجـــات النحـــل جـــزءًا من 
فعاليـــات املهرجان، وقد متت ال�شتعانة 
دول  مـــن  الأجانـــب  اخلـــرباء  باأ�شهـــر 
قطعـــت �شوطـــًا كبـــريًا يف هـــذا امليدان 
الـــدورة، حتـــى حتقـــق الفائـــدة  لإدارة 
املرجـــوة منهـــا، اإذ نفـــذ هـــذه الـــدورة 
الدكتـــور �شتيفـــان �شتاجن�شيـــو ورئي�ـــص 
جمعية العـــالج مبنتجات النحل الأملانية 
والرومانيـــة، هـــو طبيب لديـــه خربة يف 
العالج مبنتجات النحل، وتناولت الدورة 
اأ�شا�شيـــات العالج مبنتجات النحل، كما 
ت�شمنـــت عيـــادة لال�شتخدامات الطبية 
ملنتجات النحل اأتيحت جمانًا للح�شور. 

كر�سي اأبحاث النحل ينظم الدورة
مب�شاركة خرباء عامليني

وهذه اآلة الل�سع ي�ستخدمها 

الدكتور للعالج

اأخبار   
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الثانية للتداوي مبنتجات النحل



اأخبار   

اأ�شــــدر كر�شــــي املهند�ص عبداهلل بن اأحمد بق�شــــان لأبحاث النحل بجامعة امللك �شعــــود كتابني �شمن �شل�شلة 
الدليــــل العلمــــي للنحال والتي تتكون مــــن �شته اأجزاء،  وجاء الكتــــاب  الأول بعنوان »اإنتاج الغــــذاء امللكي«، بينما 
الثاين عن »اإنتاج �شم النحل« ، من تاأليف الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن عبد اهلل اخلازم الغامدي، والأ�شتاذ الدكتور 

حممد عمر حممد.
وقد تطرق الكتاب الأول اإلى تو�شيح الطرق املب�شطة والطرق احلديثة لإنتاج الغذاء امللكي، وطرق حفظه 

وتخزينه وموا�شفات اجلودة.
بينمـــا اأبـــرز الكتاب الثاين اأهم طرق ا�شتخال�ص �شم النحل من الطوائـــف، وخوا�شه العامة وموا�شفاته 

القيا�شية وتاأثرياته الطبية.
جتـــدر الإ�شارة اإلـــى اأن �شل�شلة الدليل العلمي للنحـــال اإحدى و�شائل ن�شر ثقافة املعرفـــة باأ�شاليب الرتبية 
احلديثة للنحل ، وهي اإ�شافة جديدة اإلى مراجع تربية النحل املتاحة باململكة العربية ال�شعودية، وبقية الدول 

العربية.
وي�شعـــى الباحثـــان يف هذه ال�شل�شلة اإلى تو�شيـــح اأ�شاليب الإنتاج املتعددة للح�شـــول على ع�شل النحل يف 
�شـــوره املختلفـــة، اإ�شافة اإلى اإنتاج ال�شمع وحبوب اللقاح والغذاء امللكي و�شم النحل والربوبولي�ص، والتي تعدُّ 

م�شدرًا اإ�شافيًا للنحال يعطي بعدًا جديدًا يف جمال تربية النحل باململكة. 

�سدور كتابني يف �سل�سلة الدليل العلمي للنحال

حملة توعوية للحد من خ�شائر اجلفاف

اإدارة املناحل حتت ظروف الإجهاد يف ور�ستي عمل 
قاد كر�شي املهند�ص عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل بجامعة امللك �شعود حملة توعوية تهدف اإلى احلد من اخل�شائر الناجتة عن اجلفاف، الذي متر 
بـــه اململكـــة هذه الفرتة، وذلك من خالل الزيـــارات امليدانية التي يقوم بها الفريق املخت�ص من اأع�شاء الكر�شـــي، اإ�شافة اإلى عقد عدد من ور�ص العمل 
واللقـــاءات يف مناطـــق متلفة من اململكة، �شرح بذلك الدكتور اأحمد اخلـــازم امل�شرف على الكر�شي، الذي اأ�شار اإلى  اأن ور�ص العمل اإحدى اأن�شطة هذه 

احلملة، التي توظف متلف و�شائل التوعية والإعالم لبلوغ اأهدافها.
       وبني د.اخلازم اأن الكر�شي قد نظم ور�شتي عمل كانت الأولى مبنطقة جازان، واأقيمت �شمن فعاليات اللقاء ال�شابع والع�شرين للجمعية ال�شعودية 
لعلوم احلياة خالل الفرتة من 13 - 15ربيع الآخر 1433 هـ املوافق 6 - 8 مار�ص 2012م، كما نظمت ور�شة العمل الثانية حول اإدارة املناحل حتت ظروف 
الإجهاد، وذلك مبنطقة حائل يوم الثالثاء 19 ربيع الآخر 1433هـ �شمن فعاليات اللقاء الوطني الرابع للنحالني التي اأقيمت حتت رعاية معايل الدكتور 
فهـــد بالغنيـــم وزير الزراعة، وح�شرها املهند�ص حممد عبداهلل ال�شيحة وكيل الوزارة لل�شوؤون الزراعية، واملهند�ص �شلمان جاراهلل ال�شوينع املدير العام 
لالإدارة العامة ل�شوؤون الزراعة مبنطقة حائل، كما اأن الكر�شي ب�شدد عقد ور�شة عمل اأخرى مبنطقة الباحة خالل الأ�شهر القادمة، بالتعاون مع جمعية 

النحالني التعاونية مبنطقة الباحة.
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�شـــارك كر�شي املهند�ـــص عبداهلل بق�شـــان لأبحاث النحـــل يف امللتقى 
الثاين للجمعيات العلمية بجامعة امللك �شعود، الذي نظمته اإدارة التعاون 
الـــدويل واجلمعيـــات العلمية بوكالـــه اجلامعة للدرا�شـــات العليا والبحث 
العلمي، خالل الفرتة من 8 – 10 �شفر 1433هـ ) 2 – 4 يناير 2012م(، 
برعاية معـــايل الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل بـــن عبدالرحمن العثمان مدير 

جامعة امللك �شعود.
وجـــاءت هـــذه امل�شاركـــة �شمن معر�ـــص اجلمعيـــة ال�شعوديـــة للعلوم 
الزراعيـــة من خالل اإقامة ركـــن توعوي ُيعنى بتعريف الـــزوار بالكر�شي 
واأهـــم اأن�شطتـــه واإجنازاتـــه، من خـــالل عدد مـــن الن�شـــرات التعريفية، 

بالإ�شافة لعر�ص جملة النحل ال�شعودية التي ي�شدرها.

كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل ي�سارك يف 
امللتقى الثاين للجمعيات العلمية بجامعة امللك �سعود 

طالب الدرا�سات العليا ح�سام فرج اأبو �سعرة بكر�سي بق�سان لأبحاث النحل
 يفوز باملركز الثاين يف جمال ريادة الأعمال

ك����رم مع����ايل الأ�ست����اذ الدكت����ور عب����داهلل ب����ن عبدالرحم����ن 
العثم����ان مدير جامعة امللك �سعود الباح����ث يف كر�سي املهند�ش 
عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود ح�سام فرج 
اأب����و �سعرة حل�سوله على املركز الث����اين يف الفعاليات امل�ساحبة 
مبح����ور ري����ادة الأعم����ال �سم����ن اللق����اء العلمي الثال����ث لطالب 
وطالب����ات جامع����ة امللك �سع����ود، الذي انعق����د يف رحاب اجلامعة 

يوم الثالثاء املوافق 15 ربيع الأول 1433ه�.
وق���د ع���ربq الباح���ث ح�س���ام اأب���و �سع���رة  ع���ن بال���≠ �سك���ره 
وتقدي���ره ملع���ايل مدي���ر اجلامع���ة لدعم���ه املتوا�س���ل للبحث 

العلمي، وكذلك ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل 
اخل���ازم امل�س���رف عل���ى كر�س���ي املهند����ش عب���داهلل بق�س���ان 

لبحاث النحل لإ�سرافه ودعمه وت�سجيعه امل�ستمر.
وم���ن جانبه، عرب امل�س���رف على الكر�س���ي الدكتور 
مدي���ر  ملع���ايل  وتقدي���ره  �سك���رة  ع���ن  اخل���ازم  اأحم���د 
اجلامع���ة، ول�سع���ادة وكي���ل اجلامعة للدرا�س���ات العليا 
وتوفريهم���ا  اهتمامهم���ا،  عل���ى  العلم���ي  والبح���ث 
الت�سهي���الت للكرا�س���ي البحثي���ة والباحثن، مبا يتيح 

لها التميز يف الأداء.



موقع متخ�ش�ـــص ب�شوؤون النحل، تتمثل روؤيتـــه يف جعله م�شدرًا مهمًا 
لكل الباحثني واملهتمني ب�شوؤون النحل يف اململكة العربية ال�شعودية والعامل 

العربي، ومنربًا للثقافة املتعلقة بعلوم النحل ومنتجاته،
كمـــا ت�شمل ر�شالتـــه التوا�شل مع العـــامل لن�شر التطـــور يف جمال نحل 

الع�شل داخل اململكة وخارجها 
ويهدف املوقع اإلى حتقيق الآتي:

1 -  التعريـــف باأهـــم امل�شتجـــدات، والفعاليات العلميـــة، التي تقام يف 
داخل اململكة وخارجها.

2 -  التعـــاون العلمـــي وتبـــادل املعلومات مـــع اجلهات املهتمـــة ب�شوؤون 
النحـــل، ون�شـــر اأحدث واآخـــر    نتائـــج البحـــوث والدرا�شات ذات 

العالقة.
3 -  اإبـــراز ن�شاطـــات جميـــع املهتمـــني ب�شناعـــة النحـــل مـــن اأفـــراد 

موقع �سناعة النحل يف ال�سعودية
http://www.saudibi.com
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وموؤ�ش�شات وجهودهم يف هذا ال�شاأن.
4 -  امل�شاهمـــة يف تطويـــر اإدارة اأ�شاليـــب النحالـــه وفقـــًا لالأ�شاليـــب 

احلديثة.
5 -  ن�شر الثقافة املتعلقة بنحل الع�شل.

6 -  تقدمي ال�شت�شارات املتعلقة بامل�شكالت التي تواجه النحالني.
7 -  العمـــل علـــى اإتاحـــة الفر�شـــة للمهتمـــني بنحـــل الع�شـــل كافة يف 
التوا�شل مع العلماء واملتخ�ش�شني بعلوم النحل من خالل الربيد 

الإلكرتوين للموقع، والرد على جميع ا�شتف�شاراتهم.
ويتكون املوقع من عدة اأق�شام تتمثل يف الآتي:

اأوًل: ال�شفحة الرئي�شية
حتتوي على عدد من القوائم اأهمها:

- تربية النحل يف اململكة العربية ال�شعودية
-  نبـــذة عن اأهم املراعـــي، وم�شاكل تربية النحـــل ومعوقاتها، والع�شل 

ال�شعودي، و�شور عن املناحل وخاليا النحل يف اململكة.
-  ا�شتمارة فعاليات تربية النحل يف الوطن العربي متكن القائمني على 
الفعاليـــات يف الوطن العربي مـــن الإعالن عـــن فعالياتهم؛ ليتمكن 

املهتمون من امل�شاركة فيها.
- ا�شتمارة الإعالن يف املوقع: تتيح للراغبني الإعالن يف املوقع. 

Üثانيًا: موقع ا–اد النحالني العر
يحتوي على معلومات عن اإن�شاء الإحتاد واأهدافه، وبيانات عن الأمانة 
العامـــة، وقائمـــة باأ�شماء الأمنـــاء امل�شاعديـــن املمثلني للبلـــدان العربية، 
والنظـــام الأ�شا�شي لالحتـــاد، ومعلومات عن الأن�شطـــة املختلفة لالحتاد 

ممثلة يف املوؤمترات العلمية، ومن اأهم حمتوياته الآتي:
-  اأبحاث موؤمترات احتاد النحالني العرب: يحتوي على جميع الأبحاث 
واأوراق العمل التي عر�شت يف جميع املوؤمترات التي نظمها الحتاد. 
-  ا�شتمـــارة الت�شجيل يف موؤمترات الحتاد: تتيح للباحثني الت�شجيل يف 

موؤمترات الحتاد. 
-  ا�شتمارة ع�شوية الحتاد : تتيح للمهتمني يف الوطن العربي النت�شاب 

لالحتاد عن طريق املوقع.
-  ا�شتمـــارة الكفاءات العلميـــة يف الوطن العربي: متكـــن املهتمني من 
اإدخـــال اأ�شمائهم وبياناتهـــم؛ ليكونوا �شمن قاعـــدة بيانات العلماء 

العرب املهتمني يف جمال نحل الع�شل 
-  ا�شتمـــارة قاعـــدة الأبحـــاث: متكن الباحثـــني من اإدخـــال معلومات 

اأبحاثهم؛ لتكون �شمن قاعدة اأبحاث النحل يف الوطن العربي.
-  املجلـــة العلميـــة لالإحتـــاد: لالحتاد جملـــة علمية با�شـــم جملة نحل 

الع�شل، وقد �شدر منها حتى الآن �شتة اأعداد. 

ثالثا: موقع جمعية النحالني التعاونية
اأهم حمتويات الق�شم:

- ملحة عن اجلمعية
-  ا�شتمـــارة الت�شجيـــل يف اجلمعيـــة: تتيـــح للمهتمني يف جمـــال النحل 
النت�شـــاب للجمعيـــة، ودخولهـــم �شمن قاعـــدة بيانـــات املهتمني يف 

ال�شعودية.
- اأنظمة ولوائح اجلمعية

- ق�شم الت�شويق والبيع

رابعا: موقع وحدة اأبحاث النحل
- ملحة تعريفية 

- اأع�شاء الوحدة
- اأن�شطة وحدة اأبحاث النحل

- طالب الدرا�شات العليا

خام�شًا: موقع كر�شي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل
يحتوي علـــى معلومات عـــن الكر�شي واأهدافـــه واأن�شطتـــه واإجنازاتة، 
اإ�شافة الى الإ�شـــدارات الإلكرتونية مثل الن�شرات الإر�شادية وجملة نحل 

الع�شل ال�شعودية التي ي�شدرها الكر�شي. 

�شاد�شًا: منتدi �شناعة النحل
منتـــدى تخ�ش�شـــي يهتـــم مبجال تربيـــة النحـــل يف الوطـــن العربي، 

وباإمكان كل املهتمني والنحالني والباحثني امل�شاركة يف هذا املنتدى.

  للت�شجيـــل اأو ملزيد مـــن التفا�شيل ميكنكم زيارة املوقـــع على الرابط 
الآتي :

http://www.saudibi.com



بح�شور وكيل وزارة الزراعة لل�شوؤون الزراعية

كر�سي بق�سان لأبحاث النحل ينظم اللقاء الوطني الرابع 
للنحالني واملهتمني بالنحل و�سناعته يف اململكة مبنطقة حائل 

نظ���م كر�س���ي املهند����ش عب���داهلل بق�س���ان لأبح���اث النح���ل بجامع���ة املل���ك 
�سع���ود بالتع���اون مع الإدارة العامة ل�سوؤون الزراع���ة بحائل وجمعية النحالن 
التعاونية بالباحة اللقاء الوطني الرابع للنحالن واملهتمن بالنحل و�سناعته 
باململكة مبنطقة حائل يوم الثالثاء 19 ربيع الآخر 1433ه� ، بح�سور املهند�ش 
حمم���د عب���داهلل ال�سيحة وكي���ل وزارة الزراع���ة لل�سوؤون الزراعي���ة، الذي اأثنى 
عل���ى مب���ادرة كر�سي بق�س���ان لأبحاث النحل، م�سرياً اإل���ى دوره يف رفع م�ستوى 
وع���ي العامل���ن يف ه���ذا القط���اع احلي���وي، واإعانتهم عل���ى مواجه���ة امل�سكالت 
والعوائق، واإ�سراك كل الأطراف املعنية يف حماولة اإيجاد احللول املنا�سبة لها، 
كم���ا ح�سر اللقاء مدير عام الإر�س���اد الزراعي، وكذلك مدير عام ق�سم النحل 
بالوزارة، بالإ�سافة اإلى ح�سور املهند�ش �سلمان جاراهلل ال�سوينع املدير العام 
لإدارة العامة ل�سوؤون الزراعة مبنطقة حائل، الذي �سكر بدورة القائمن على 
كر�س���ي بق�س���ان لأبح���اث النحل ملا يقومون به من اأج���ل تطوير �سناعة النحل 

باململكة.

اأخبار

واأكـــد رئي�ص اللجنـــة املنظمة للقـــاء الأ�شتـــاذ الدكتور اأحمـــد بن عبداهلل 
اخلـــازم الغامدي امل�شرف علـــى كر�شي بق�شان لأبحاث النحـــل بجامعة امللك 
�شعـــود اأن »اللقاءات الوطنية للنحالني واملهتمـــني بالنحل و�شناعته يف اململكة 
تهدف اإلى تبادل اخلربات والتجـــارب، والتعرف اإلى املتخ�ش�شني والعاملني 

يف املجال، وا�شتعرا�ص اخر التطورات يف علم النحل وتربيته«.
واأو�شح اأن اللقاء الوطني الرابع للنحالني الذي يتزامن مع موجة اجلفاف 
التـــي متر بها اململكـــة، والذي تقام يف اإطـــارة ور�شة عمـــل خ�ش�شت لتتناول 
»اإدارة املناحـــل حتـــت ظـــروف الإجهـــاد«، وتتطرق اإلـــى جميـــع العوامل التي 
توؤدي اإلى اإجهاد النحـــل، وباخل�شو�ص نق�ص التغذية، والظروف البيئية غري 

املالئمة لرتبية النحل، والأمرا�ص والآفات«.
ونوه د.اخلازم باأهمية اللقاء املفتوح مع النحالني لبحث اأهم امل�شكالت 
واملعوقـــات التي تواجههم يف عملهم، من اأجل الو�شول اإلى تو�شيات واآليات 
عمـــل للتغلب عليها، معددًا اأوجـــه التطور يف مهنة تربية النحل خالل العام 
احلايل والأعوام ال�شابقة اأي�شًا، والتي متثلت يف »�شدور نظام تربية النحل 
باململكـــة، وتاأ�شي�ص جمعيتي النحالني التعاونيـــة بالباحة والطائف، والبدء 
يف اإجـــراءات تا�شي�ص جمعيات يف كل من جازان واملدينه والريا�ص وحائل، 
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وتاأ�شي�ـــص كر�شـــي املهند�ـــص عبـــداهلل بق�شـــان 
لأبحـــاث النحـــل بجامعـــة امللك �شعـــود، وزيادة 
عـــدد امل�شروعـــات البحثية ور�شائـــل املاج�شتري 
والدكتـــوراه املتخ�ش�شـــة يف علـــوم النحـــل يف 

اجلامعات ال�شعودية«.
         واأ�شــــاف امل�شــــرف علــــى كر�شي بق�شان 
لأبحــــاث النحــــل اأن كل هــــذه اجلهــــود »توجــــت 
بالنتهاء مــــن الن�شخة الأولية مــــن ا�شرتاتيجية 
�شناعــــة النحل يف اململكــــه التي اأعدهــــا كر�شي 
املهند�ــــص عبداهلل بق�شــــان بالتن�شيق مــــع وزارة 
الزراعــــة«، وا�شتــــدرك باأنــــه »علــــى الرغــــم من 
التطور امللحوظ يف �شناعة النحل واجلهود التي 
تبــــذل اإل اأن احلاجــــة لزالت ما�شــــة اإلى تكاتف 
اجلهود والتن�شيق اجليد، حتــــى تتكلل بالنجاح، 
وت�شــــب يف تطويــــر �شناعة النحــــل يف اململكة«، 
موؤمــــاًل »اأن ُت�شتغل ا�شرتاتيجيــــة �شناعة النحل 
كمــــا خطط لها؛ لتحقق التطــــور الذي ياأمله ولة 
 الأمــــر واملهتمــــون بهــــذه ال�شناعــــة يف اململكة«.
ودعــــا الدكتــــور اأحمــــد اخلــــازم امل�شاركــــني يف 
الور�شــــة وكل احل�شــــور للم�شاركــــة يف »اللقــــاء 
الوطنــــي اخلام�ص للنحالــــني واملهتمني ب�شناعة 
الــــدويل  الع�شــــل  ملهرجــــان  امل�شاحــــب  النحــــل 
اخلام�ــــص الــــذي �شيقــــام يف منطقــــة الباحة يف 
الفــــرته مــــن 12-16 �شعبــــان، واللقــــاء الوطني 
ال�شاد�ص الذي �شيعقد يف منطقة جازان يف �شهر 
مار�ص 2014م«، موؤكدًا اأن الدعوات �شرت�شل اإلى 

كل امل�شجلني يف الور�شة.
وقد ا�شتمل برنامج ور�شة العمل على عدد من 
الفعاليات العلميـــة والتدريبية، فتناول اأ.د. اأحمد 
اخلـــازم الغامدي » الو�شع احلـــايل لرتبية النحل 
باململكة واجلهود البحثية لكر�شي اأبحاث النحل«، 
وقدم �شعادة الدكتور عبدالعزيز بن �شعد القرين 
امل�شت�شار غري املتفرغ بوزراة الزراعة ورقة تناولت 
مالئمـــة البيئة يف اململكة لرتبية النحل ، كما قدم 
اأ.د. حممـــد عمر حممد روؤية علميـــة حول »اإدارة 
املناحـــل يف حالـــة اجلفـــاف مـــن ناحيـــة التغذية 
ال�شكريـــة والربوتينيـــة«، وحلـــل اأ.د. عبدال�شالم 
اأنور »الإجهاد الناجت عن الأمرا�ص والآفات وموت 

النحـــل«، وقدم د. يحيـــى العتال »مالحظات حول 
اإدارة اخلاليا يف ظروف الإجهاد«.

واختتمـــت ور�شـــة العمـــل بتدريـــب عملي حول 
كيفيـــة اعداد التغذيه الربوتينيـــة وال�شكرية نفذه 

كل من م. حممد ال�شرحي وم. حممد �شمري. 
ويف ختـــام فعاليـــات اللقـــاء الوطنـــي الرابـــع 
للنحالـــني خرج امل�شاركـــون بعدد مـــن التو�شيات 
التـــي متثلـــت يف  ت�شهيـــل ح�شـــول مربـــي النحل 
علـــى القرو�ص اخلا�شـــة باإن�شـــاء املناحل وكذلك 
الدعوة اإلى التن�شيق بني وزارة الزراعة واجلهات 
البحثيـــة واملمولة لدعم م�شروعات حت�شني �شاللة 
النحل يف اململكة، واإنتاج امللكات املح�شنة، وو�شع 
اإجـــراءات منظمـــة لعمليـــة ا�شترياد نحـــل الع�شل 

للمملكة والعمل على ايجاد البدائل.

اأن مــــن  اللجنــــة املنظمــــة  واأ�شــــاف رئي�ــــص 
التو�شيــــات اأي�شًا »تفعيل برنامج تدريب الكوادر 
الإر�شاديــــة يف وزارة الزراعــــة، وو�شــــع اخلطــــة 
الزمنيــــة لذلــــك، وت�شهيل ح�شــــول مربي النحل 
علــــى القرو�ــــص اخلا�شــــة باإن�شــــاء املناحــــل من 
خــــالل العمل امل�شرتك بني اجلمعيــــات التعاونية 
و�شنــــدوق الإقرا�ــــص ووزارة الزراعــــة واإعطــــاء 
الت�شاريــــح  لإ�شــــدار  للجمعيــــات  �شالحيــــات 

الالزمة«.
بدعـــم  امل�شاركـــني  اهتمـــام  اخلـــازم  واأكـــد 
جمعيات النحالـــني التعاونية لإنتاج بدائل غذائية 
للنحـــل، وتوزيعهـــا من قبـــل مديريـــات الزراعة، 
وقد دعـــوا وزارة الزراعة اإلـــى التعاون مع كر�شي 
املهند�ـــص عبـــداهلل بق�شـــان لأبحـــاث النحل ومع 
جمعيـــات النحالـــني التعاونيـــة و�شـــرورة دعمها 

لتقدمي خدمات اإر�شاديه للنحالني.
و�شكـــر امل�شرف علـــى كر�شي بق�شـــان لأبحاث 
النحـــل بجامعـــة امللـــك �شعـــود املهند�ـــص �شلمان 
جـــاراهلل ال�شوينع املديـــر العام لـــالإدارة العامة 
ل�شوؤون الزراعـــة مبنطقه حائل، ورعايته للور�شة، 
والـــذي يعـــرب عـــن اهتمـــام وزارة الزراعـــة بهذا 

القطاع احليوي.

د. اأحمد اخلازم: اإجنازات 
وا�شحة يف �شناعة النحل 

وتفعيل ال�شرتاتيجية 
�شيحقق املزيد
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