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اإلستراتيجية الوطنية.. طموح بال حدود

الورشة  تنظيم  الملك سعود شرف  النحل بجامعة  المهندس عبدالله بقشان ألبحاث  لقد كان لكرسي 
تشرف  أن  بعد  المملكة،  في  النحل  لتربية  اإلستراتيجية  للخطة  النهائية  النسخة  بمناقشة  الخاصة 
المهمة  اإلستراتيجية  هذه  إع��داد  مهمة  إليه  أوك��ل  ال��ذي  الزراعة  وزي��ر  معالي  ثقة  بكسب  الكرسي 

والحيوية بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وتأتي هذه اإلستراتيجية مواكبة لرؤى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه 
كما  التقدم،  تحقيق هذا  نحو  لكل خطوة  أساسًا  والتخطيط  للتقدم،  نبراسًا  العلم  يكون  أن  الله- في 
أنها تتويج لجهود وزارة الزراعة في السنوات األخيرة لالرتقاء بقطاع النحل، وكان من أبرز تلك الجهود 
موافقة المقام السامي الكريم على نظام تربية النحل في المملكة، وإنشاء خمس جمعيات تعاونية 
مراحل  إلى  المملكه  في  وصناعته  النحل  تربية  نقل  إلى  نتطلع  المخلص  العمل  هذا  وبمثل  للنحالين، 

متقدمة تتناسب واإلمكانات التي لدى بالدنا في هذا المجال. 
العلمي  البحث  التميز في  اقتران  القائم على  العلمي  لدوره  للكرسي دعمًا  التكليف  ولقد مثل هذا 
بالتميز في الشراكة المجتمعية، من منطلق اليقين التام بأن البحث العلمي ال تظهر نتائجه وال تكتمل 
إال بالتفاعل المجتمعي، وإحساس المجتمع بأنه شريك رئيس في العمل، ويشمل هذا المجتمع الجهات 

ذات الصلة، وعموم المواطنين. 
ولهذا كان حرص الكرسي على أن تكون أنشطته البحثية ومؤلفاته ومخرجاته ملبية حاجة المملكة وحاجة 
النحال السعودي، لذلك كان تكثيف النزول الميداني إلى الفئة المستهدفة، والتعرف إلى المشكالت 
والمعوقات التي تواجههم، وتواجه صناعة النحل، كما نظم مجموعة كبيرة من ورش العمل والدورات 
الزراعة والجامعات، ونظم لقاءات علمية عدة، وأسهم في إنشاء مركز  بالتعاون مع وزارة  التدريبية 
الكرسي شراكات مع  النحل، كما عمل  لتربية  النسبية  الميزة  الجنوبية ذات  المنطقة  النحل في  أبحاث 

بعض الجامعات وجمعيات النحالين التعاونية والجهات األخرى ذات العالقة. 
ولقد جاء بلوغ اإلستراتيجية محطتها النهائية بتضافر الجهود، وتكاتف الجهات المعنية، وقد استحق 
بالنحل وصناعته  المهتمين  نيابة عن  الشكر  بأجزل  إليه  نتقدم  أن  بقشان  أحمد  بن  عبدالله  المهندس 
في المملكة لمبادرته الكريمة بدعم كرسي أبحاث النحل بالجامعة الذي أحدث نقلة نوعية في صناعة 
النحل في المملكة، كما نشكر لجامعة الملك سعود وعلى رأسها معالي مدير الجامعه على ما تجده 
العليا،  الدراسات  وط��الب  والباحثين  التدريس  هيئة  أعضاء  توفير  خالل  من  دعم  من  البحثية  الكراسي 

ودعم البنية التحتية.
وأعبر عن عظيم االمتنان لمعالي وزير الزراعة على دعمه المعنوي للكرسي، وتبنيه المقترحات واألفكار 
التي يطرحها، ودعمه لألنشطة التي ينفذها الكرسي بالتعاون مع وزارة الزراعة مثل الورش المتخصصة 
والدورات واللقاءات الوطنية ومهرجان العسل الدولي، وكانت ثقة معاليه في الكرسي وتكليفه بإعداد 
االمتنان  عليها  يستحق  التي  والتشجيع،  الدعم  درج��ات  أعلى  ال��وزارة  مع  بالتعاون  اإلستراتيجية  هذه 

والتقدير.
وأستغل هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم بعمل أو فكرة أو تنفيذ لتمضي الخطة 
اإلستراتيجية إلى مرحلتها األخيرة، فأشكر لفريق إعداد اإلستراتيجية الذي يتكون من معالي األستاذ 
الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقًا 
ومستشار الكرسي حالياً، الذي كان له دور كبير في اإلعداد منذ أن كان عضو هيئة تدريس بالكرسي، 
واألستاذ الدكتور سعد بن عبدالله بردي أستاذ التخطيط اإلستراتيجي عضو هيئة التدريس بجامعة ام 

القرى سابقًا.
كما نشكر للفرق التي راجعت المسودة األولى لإلستراتيجية من الوزارة، وتضم الدكتور عبدالعزيز بن 
المدير  الحميدي  صاح  واألستاذ  بالجامعة،  التدريس  هيئة  عضو  الزراعة  وزارة  مستشار  القرني  سعد 
العام لإلرشاد الزراعي، وسعاده المهندس طارق باحارث، ومن الكرسي نشكر لكل من األستاذ الدكتور 

محمد عمر واألستاذ الدكتور عبدالسالم أنور واألستاذ الدكتور يحيى العتال.
كما نشكر من دون استثناء لكل من شارك في الورش الخاصة باإلستراتيجية من مربي النحل والجهات 

ذات العالقة. 
وندعو الله العلي القدير أن تحقق هذه اإلستراتجية أهدافها بأعلى درجات النجاح والتميز، بما يضع 
رفع  في  وتسهم  الوطني،  الدخل  ترفد  التي  الفاعلة  اإلنتاجية  القطاعات  خريطة  على  النحل  قطاع 

مستوى المنتمين إليه.

أ.د. أحمد الخازم الغامدي
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لم تعد مسألة تربية النحل مجرد إيواء الطرود، وقطف العسل نهاية الموسم كما تعود عليه 

اآلباء واألجداد. فاليوم أصبحت ظاهرة موت خاليا النحل باآلآلف أمرًا يؤرق النحل والنحال معًا. 

نتوه في  ال  باختصار، وحتى  الخروج منه؟  الحال؟ وكيف  إلى هذا  أوصلنا  الذي  ما  السؤال: 

سرد التاريخ، فالمشكلة هي انتشار األمراض، وكذا االستيراد والتصدير للطرود المحتوية على 

الطفيليات، ونقلها من بلد إلى آخر؛ إضافة إلى اعتمادنا على استخدام الكيماويات المؤثرة 

سلبيًا في النحل، وفي جهازها المناعي بشكل مكثف.

ب����������������������ح����������������������وث

د. عبد اهلل ابراهيم
مركز اأبحاث النحل يف بيفرلوج التابع للزراعة والأغذية الزراعية الكندية - الربتا 
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معوقات الّنّحالة
 وإنتاج سالالت نحل ذات سلوك دفاعي ضد 

الطفيليات الداخلية والخارجية

كوارث موت خاليا النحل
 ففي �لوقت �لذي يحاول فيه �لعلماء �خلروج من �ملاأزق، �إذ� بكارثة �أخرى 
حتل مبجتمعات �لنحل على م�ستوى �لعامل. فهناك ظاهرة �ختفاء �لنحل 
�أو  �أوروبا  �حلال يف  هو  كما   Colony Depopulation خلاليا� من 
 Colony Collapse Disorder (CCD( �خللية  �نهيار  فو�سى 
كما هو �حلال يف �أمريكا. �إ�سافة �لى ذلك، هناك ظاهرة موت �خلاليا 

�ل�ستوي Winter Mortality كما هو �حلال يف كند�. 
�لنحل  خاليا  موت  وهي  و�حدة،  فالنتيجة  �لت�سميات  تعددت  مهما 
فريز  وجد  2006م،  عام  يف  �ل�سبب.  معرفة  دون  من  �الآالف  مبئات 
�إ�سبانيا،  يف  �لنحل  خاليا  موت  ن�سبة  �رتفاع  يف  �ل�سبب  �أن  و�آخرون 
�إ�سافة   .Nosema ceranae سري�نا� نوزميا  �لطفيل  نتيجة  هو 
�أن  2007م  و�آخرون يف  فو�سرت  كوك�ش  �لباحثة  �أكدت  فقد  ذلك،  �إلى 
�الختفاء  ظاهرة  ور�ء  �الأ�سباب  �أحد   N. ceranae سري�نا� نو�سيما 

�ملفاجئ خلاليا �لنحل يف �أمريكا �ل�سمالية.  
يف عام 2010م، �أكد جوزمان و�آخرون �أن �الأ�سباب �لرئي�سة يف موت 

خاليا �لنحل �ل�ستوي يعود �إلى حلم �لفارو�. 
�رتفاع  ور�ء  �الأ�سباب  �أحد  �أن  2008م  و�آخرون  فر�يزير  يرى  بينما 
و�آثارها  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  �يل  يعود  �لنحل  خاليا  بني  �لوفاة  ن�سبة 

�ل�سلبية يف �سحة �لنحل. 

تلوث كيميائي عاٍل
�إ�سافة �إلى ذلك، يف عام 2008م قام فريزير و�آخرون، بدر��سة ملعرفة 
�أثر �ملبيد�ت يف �سحة �لنحل وذلك بتحليل عينات من �ل�سمع وحبوب 
 )CCD( سي دي� بال�سي  �لتي مت جتميعها من خاليا م�سابة  �للقاح 
�أنها  وجدو�  فقد  �للقاح،  حبوب  �إلى  بالن�سبة  كاالآتي:  �لنتيجة  وكانت 
ملوثه ب�ستة و�أربعني مادة كيميائية �إ�سافة �إلى �ست مو�د م�ستقة ثانوية. 
يف  حتتوي  �للقاح،  حبوب  من  عينة  كل  �أن  وجدو�  �أنهم  و�ملذهل 

�أن  فقد وجدو�  �لفاجعة  لهول  مبيد�ت ح�سرية.  �ملتو�سط على خم�سة 
70% من �لعينات حتتوي على كومافو�ش Coumaphos و 60% على 
Fluvalinate وهي �لكيماويات �لتي ي�ستخدمها �لنحال  فلوفالينات 

للق�ساء على حلم �لفارو�. 
�أي�سًا ملوثة مببيد�ت  �للقاح  �أن حبوب  �إلى ذلك، فقد وجدو�  �إ�سافة 
�إلى  بالن�سبة  �أما  و�حل�سائ�ش.  �الأع�ساب  مببيد�ت  و�أي�سًا  فطرية، 
كومافو�ش  على  حتتوي  �لعينات  جميع  �أن  وجدو�  فقد  �ل�سمع،  عينات 

وفلوفالينات. 
�لبحث  جو�نب  �أحد  عر�ش  وباخت�سار  �ملقدمة،  هذه  بعد  �ساأحاول 
�لذي   ،)2014-2011( Bee IPM Project حاليًا  به  نقوم  �لذي 
�لفارو�،  حللم  مقاومة  �سفات  ذ�ت  نحل  �سالالت  �نتقاء  �إلى  يهدف 

وكذ� �أمر��ش �لنحل كمر�ش تعفن �حل�سنة �الأمريكي. 

تعاون بحثي
متثل هذه �ملجموعة �لبحثية �لتعاون مع كل من جامعة بريتي�ش كولومبيا 
يف  �لنحل  �أبحاث  ومركز  وينيبيغ،  يف  مانيتوبا  وجامعة  فانكوفر،  يف 
يف  �لنحل  �أبحاث  ومركز  ليثربدج  �لريفية،  و�لتنمية  للزر�عة  �لربتا 
�إ�سافة  �لربتا،  �لكنديه يف  �لزر�عية  و�الأغذية  للزر�عة  �لتابع  بيفرلوج 

�إلى �ثنتني من مربيات ملكات �لنحل يف جنوب بريتي�ش كولومبيا. 
لتحقيق �لهدف، فقد ��ستخدمنا �لطريقتني �الآتيتني:

1- الطريقة التقليدية التي ت�شتمل على الآتي:
هو  كما   )Hygienic behaviour( �ل�سحي  �ختبار�ل�سلوك   )a(

مو�سح يف �سكل )1(.
 Varroa Sensitive( �لفارو�  �سد  �حل�سا�سية  �ختبار   )b(

.)Hygiene or VSH

�حللم  �سد  �ملقاومة  ذ�ت  �لنحل  �سفات  �إحدى  من  �أنه  فاملعروف 
)VSH( هي قدرتها على �كت�ساف �حل�سنة �مل�سابه باحللم، ومن ثم، 
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�سا�سكات�سو�ن �لربتا، وكذلك بريتي�ش كولومبيا. 
لذ� نتيجة حلجم �لبحث وت�سعبه، مبا ي�سعب تلخي�سه يف هذ� �لعدد، 
�ساأحاول ت�سليط �ل�سوء على بع�ش �لنتائج �الأولية �لتي تو�سلنا �إليها يف 
�أثناء تقييمنا للجيل �الأول )F1( من �مللكات من دون �لدخول بالتفا�سيل. 

اختبار السلوك الصحي
با�ستخد�م  �ل�سحي  �ل�سلوك  �ختبار  باإجر�ء  قمنا  2011م  ربيع  يف 
�لنيرتوجني �ل�سائل )�سكل 1( لعدد 638 خلية نحل، و�سملت 35 منحاًل، 
و�لربتا،  كولومبيا،  بريتي�ش   ( �الأربع  �لكندية  �حلكومات  يف  موزعة 

و�سا�سكات�سو�ن ومانيتوبا(.
عاٍل؛  �سحي  �سلوك  ذ�ت  خلية   100 �ختيار  مت  �الختبار  هذ�  مبوجب   
 Mother colonies(. �لتجريبية  �خلاليا  �أو  �الأم  �خلاليا  لتكوين 
or F0(  يف �لوقت نف�سه، مت �ختيار100 خلية ع�سو�ئيًا لتكون خاليا 

�يل  �خلاليا  هذه  ملكات  �إ�سال  ثم،  ومن   )Benchmark( �لتحكيم 
�ثنتني من مربيات �مللكات ومنتجاتها يف جنوب بريتي�ش كولومبيا. 

ب��������ح��������وث

�سكل )1(. يو�سح �ختبار�ل�سلوك �ل�سحي با�ستخد�م �لنيرتوجني �ل�سائل لقتل 
�لعذ�رى وكذ� �لفرق بني �لنحل �ل�سحي  و�لنحل غري �ل�سحي من حيث �لقدرة 

علي فتح �لعيون �ل�سد��سية و�خر�ج �لعذ�ري �مليتة خالل 24 �ساعة.

 تسجيل عدد الحضنة المصابة بهذا المرض 

القشور(،  الجاف  الطور  أو  اللزج  )الطور 

السلوك الصحي للسالالت المختلفة

فتح �لعني �ل�سد��سية، و�إلقاء �لعذر�ء �مل�سابة خارج �خللية. 
و�لنتيجة  ذرية،  �إنتاج  من  �الأم  �حللم  يعيق  �ل�سلوك  من  �لنوع  هذ� 

�نخفا�ش ن�سبة هذ� �لطفيل يف مثل هذه �خلاليا، مع مرور �لوقت. 
 Protein Marker 2- عالمة �لربوتني

مع  وبالتعاون  كولومبيا  بريتي�ش  جامعة  بها  قامت  �سابقه  در��سه  يف 
عالقه  هناك  �أن  وجدنا  �لربتا،  بيفرلوج  يف  �لنحل  �أبحاث  مركز 
 Proteins 9 طردية بني �ل�سلوك �ل�سحي للنحل و�لربوتينات �لت�سعة
�ملوجودة يف قرون �ال�ست�سعار؛ لذ� �لغر�ش من ��ستخد�م هذه �لطريقه 
الختبار  بديلة  كاأد�ة  ��ستخد�مها  باالإمكان  �إذ�  ما  ومعرفة  �ختبار  هو 
�ل�سلوك �ل�سحي، عو�سًا عن �لطريقة �لتقليدية. �سمينا هذه �ملجموعة 

 .)Marker Assisted Selection or MAS(
خالل �لعامني �ملا�سيني )2011 و2012م( مت �ختيار �الأمهات )F0( ومن 

 .MAS و FAS ثم، �إنتاج وتقييم �جليلني �الأول و�لثاين من �مللكات
ماز�لت �لتجارب جارية للجيل �لثالث )F3( لهذه �ل�سالالت �ملختلفه، 

وذلك لتقييمها من حيث:
 قيمتها �القت�سادية، وذلك يف كل من مركز بيفرلوج لالأبحاث وجامعة . 1

مانيتوبا، وكذ� مركز �الأبحاث �لزر�عية يف ليثربج يف �لربتا.
 قدرتها على مقاومة �الأمر��ش كمر�ش تعفن �حل�سنة �الأمريكي يف . 2

مركز بيفرلوج لالأبحاث.
 قدرتها على مقاومة حلم �لفارو� يف جامعة مانيتوبا.. 3
مانيتوبا . 4 من  كل  يف  نحااًل   12 مع  بالتعاون  �ل�سالالت  هذه  �ختبار 

�سكل 2.  يو�سح ن�سبة �ل�سلوك �ل�سحي للمجموعة �لتجريبية �و �خلاليا �الأم  وجمموعة 
�لتحكيم )Benchmark( �لتي مت �ختيارهما النتاج �جليل �الول  من �مللكات.
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�سكل )2( يو�سح ن�سبة �ل�سلوك �ل�سحي للملكات �لتي مت �ختيارها يف 
�ملجموعة �لتجريبية 84%، وجمموعة �لتحكيم %64.

بريت�ش  يف  ومنتجاتها  �مللكات  مربيات  �إلى  �مللكات  هذه  و�سول  عند 
 10 مدة  و�النتظار  �الأحجام  مت�ساوية  نويات  يف  �إدخالها  مت  كولومبيا، 
 ،)F0( سابيع قبل �أخذ عينات من �ل�سغاالت يف �ملجموعة �لتجريبية��
�لت�سعة  �لربوتينات  ن�سبة  –وكذ�-  وجود  نو�حي  من  لدر��ستها  وذلك 
�ملوجودة يف قرون �ال�ست�سعار. و�أجري �ختبار �لنظافة �حل�سا�سة �سد 

 .)VSH( �حلم �لفارو
�إلى  �لتجريبية  �ملجموعة  ف�سل  مت  فقد  �الختبار،  هذ�  مبوجب   
�لطريقة  مبوجب  �ختيارها  مت  �لتي   FAS مت�ساويتني:  جمموعتني 
وجود  ن�سبة  مبوجب  �ختيارها  مت  �لتي   MASو  ،)VAH( �لتقليدية 

هذه �لبوتينات يف قرون �ال�ست�سعار. 
بعمل  قمنا   ،  )VSH( �لفارو� �لنظافة �حل�سا�سة �سد حلم   الختبار 
ما ي�سمى باالختبار �ل�سريع)Harbo and Harris، 2009(، وذلك 

بح�ساب ن�سبة �النخفا�ش يف �الإ�سابة باحللم خالل �أ�سبوع.  

الإجر�ء �الختبار، مت �أخذ �إطار من كل خلية يحتوي على يرقات يف �ليوم 
�لثالث من �لعمر من كل خلية، ومن ثم �إدخال كل �إطار يف خلية نحل 
م�سابة با�حللم )ن�سبة �الإ�سابة 20% (، وترك هذه �الإطار�ت مدة 4 

�يام، �أي �إلى ما بعد غلق �حل�سنة. 
 يف �ليوم �ل�سابع من عمر �لريقة )�ليوم �لعا�سر منذ و�سع �لبي�ش(، مت 
�الأولية باحللم  �الإ�سابة  ن�سبة  �الإطار�ت، ومن ثم، حتديد  �إخر�ج هذه 
)Initial infestation( يف كل �إطار، وذلك بفتح 200 عني �سد��سية 

من كل �إطار وفح�سها. 
لتحديد ن�سبة �الإ�سابة �الأولية )عدد �خلاليا �مل�سابة يف 200 خلية(، يتم 
فتح عدد مت�ساٍو من �لعيون �ل�سد��سة �ملتقاربة من �جلزء �لعلوي لالإطار، 

ومن منت�سف �الإطار، وكذ� من �جلزء �ل�سفلي من �الإطار)�سكل.3(. 
قبل  �أ�سبوع  مدة  ويرتك  �الأ�سلية،  خليته  �إلى  �إطار  كل  يعاد  ذلك  بعد 

حتديد �الإ�سابة �لنهائية باحللم. 
لتحديد �الإ�سابة �لنهائية باحللم يف �ليوم �ل�سابع �أي �ليوم �ل�سابع ع�سر 
منذ و�سع �لبي�ش، تخرج هذه �الإطار�ت من خالياها، وتفح�ش بالطريقة 
ن�سبة  مبعرفة  للحلم.  �الأولية  �الإ�سابة  حتديد  مبوجبها  مت  �لتي  نف�سها 

�الإ�سابة �الأولية و�لنهائية يتم ح�ساب �لنق�ش يف �الإ�سابة خالل �أ�سبوع.
 FAS, MAS( من �مللكات F1 يف ربيع 2012م مت �إنتاج �جليل �الأول
جزء  �إر�سال  ثم،  ومن  �سناعيًا،  وتلقيحهن   )and Benchmark

�إلى مركز  �آخر  من هذه �مللكات �يل جامعة مانيتوبا يف وينيبيغ، وجزء 
�مللكات يف  �إبقاء جزء لدى مربيات  بيفرلوج، مع  �لزر�عية يف  �الأبحاث 

اخ���ت���ب���ار ال���س���ل���وك ال��ص��ح��ي ب��اس��ت��خ��دام 

أكثر   FAS وجدنا  فقد  السائل،  النيتروجين 

نظافة

�سكل 3.  اطار يو�سح العيون ال�سدا�سية التي مت فتحها على هيئة خطوط افقية 
بغر�ش حتديد �ال�سابة �الولية بقر�د �لفارو�. 

�سكل 4.  يو�سح مقارنة ن�سبة �النخفا�ش يف �ال�سابة بقر�د �لفارو� با�ستخد�م �الختبار 
�ل�سريع للخاليا �الأم    . F1 FASو  F1 MAS  من �مللكات وخاليا �جليل �الول  
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بريت�ش كولومبيا، وذلك الإجر�ء �الختبار �لتقليدي ، وكذ� عالمة �لربوتني 
)Protein Marker( بغر�ش �إنتاج �جليل �لثاين من �مللكات.  

�سكل )4( يو�سح نتائج �ختبار )VSH( للخاليا �الأم )F0) �لتي قمنا 
 FAS, F1 MAS بها يف �سيف 2011م ومقارنتها بتائج �جليل �الأول
F1 من �مللكات لدى �إحدى مربيات ملكات �لنحل، �لتي متت يف �سيف 

2012م بغر�ش �إنتاج �جليل �لثاين من �مللكات. 
كما هو و��سح هناك حت�سن و��سح وملحوظ من ناحية قدرة خاليا �جليل 

�الأول على خف�ش معدل �الإ�سابة با حللم عند مقارنتها باخلاليا �الأم. 
نتيجه الأن معظم �لنحالني �لكنديني ي�ستوردون طرود �لنحل �لنيوزيلندية؛ 
 .)NZ( ثانية كمجموعة حتكيم  �لنيوزيلندية  �مللكات  ��سفنا  فقد  لذ� 
�إ�سافة �إلى ذلك الإجر�ء هذه �لتجارب، فقد مت �إدخال �مللكات �إلى نويات 
ومغطاة  ومغلقه  �إطار�ت حتتوي ح�سنة مفتوحة  �الأحجام )3  مت�ساوية 
بالنحل، وكذ� �إطار يحتوي على ع�سل، و�آخر يحتوي على حبوب �للقاح(. 

جامعة  وكذلك  بيفرلوج  يف  �الأبحاث  مركز  �إلى  �مللكات  و�سول  عند 
 FAS, MAS, Benchmark( �مللكات  هذه  �إدخال  مت  مانيتوبا، 
and NZ( يف نويات مت�ساوية �الأحجام )كما ذكرنا يف �ل�سابق(. وبعد 

م�سي 6 �أ�سابيع وهي فرتة كافية ل�سمان �إحالل ذرية �مللكات من �ل�سغاالت 
حمل �ل�سغاالت �لتي بد�أت بها كل نوية عند بدء �لتجربة مت �الآتي:

 FAS,( يف مركز بيفرلوج لالأبحاث مت تطعيم خاليا �لنحل �لتجريبية 
MAS(، وكذلك خاليا �لتحكيم )Benchmark, NZ( مبر�ش تعفن 

�حل�سنة �الأمريكي، وذلك باإدخال قر�ش �سمع يحتوي على 30- 50 % 

عيون �سد��سية حتتوي على هذ� �ملر�ش، ومن ثم تقييم هذه �خلاليا كل 
�أ�سبوعني كاالآتي: مدى قابلية �أو مقاومة �سالالت �لنحل �ملختلفة للمر�ش، 
وذلك بفح�ش �حل�سنة يف كل �إطار بعناية، ومن ثم، ت�سجيل عدد �حل�سنة 
�مل�سابة بهذ� �ملر�ش )�لطور �للزج �أو �لطور �جلاف �لق�سور(، �ل�سلوك 
�ل�سحي لل�سالالت �ملختلفة، و كمية �لع�سل �ملنتجة من كل �ساللة، وذلك 
بوزن كمية �لع�سل �ملنتج من كل خلية، و�أخريً� قدرة هذه �ل�سالالت علي 
حتمل �لربودة �لقار�سة �أثناء ف�سل �ل�ستاء، وذلك بح�ساب ن�سبة �لوفاة 

منذ بدء �لتجربة من مايو 2012م �إلى �إبريل 2013م. 
�أما يف جامعة مانيتوبا فبعد م�سي 6 �أ�سابيع مت تطعيم �خلاليا �لنحلية 
هذ�  حاملة  �لنحل  من  مت�ساٍو  عدد  باإ�سافة  وذلك  �لفارو�،  بطفيل 

�لطفيل �إلى كل خلية. 
 بعد م�سي 10 �أ�سابيع، مت تقييم هذه �خلاليا �لنحلية وفق �الآتي: مدى 
مقاومة طو�ئف �لنحل �ملختلفه لهذ� �لطفيل، وذلك باأخذ نحو  300نحلة 
من �إطار�ت حتتوي على ح�سنة مفتوحة من كل خلية، ومن ثم، �إجر�ء 
عملية غ�سل �لنحل بالكحول؛ لتحديد ن�سبة وجود هذ� �لطفيل يف كل عينة. 

�سكل 6. يو�سح ن�سبة �ل�سلوك �ل�سحي بني �ل�سالالت �ملختلفة �لتي مت �ختبارها 
يف بيفرلوج للجيل �الول من �مللكات. 

ناحية قدرتها  الخاليا من  تم تقييم هذه 

وكذلك  ال��ش��دي��دة،  ال��ب��رودة  تحمل  علي 

مقاومتها للمرض

ب��������ح��������وث

�سكل 5.  يو�سح �لتغيري يف معدل �نت�سار �ال�سابة مبر�ش تعفن �حل�سنة 
�المريكي خالل 12 ��سبوع  منذ تطعيم خاليا �لنحل للجيل �الول  بهذ� �ملر�ش.
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�إجر�ء �الختبار �لتقليدي، وذلك باختبار �ل�سلوك  يف �لوقت نف�سه، مت 
�لنحل  ح�سا�سية  ن�سبة  وكذ�  �ل�سائل،  �لنيرتوجني  با�ستخد�م  �ل�سحي 
�سد �حللم )VSH(، وذلك بفح�ش غطاء �لعذ�رى �لتي قام �لنحل 
بفتحها ومن ثم باإغالقها )Recapping( بهدف �إخر�ج �حللم.  كما 
�لوفاة منذ بدء �لتجربة للجيل �الأول)F1( من مايو  مت ت�سجيل ن�سبة 

2012م �إلى نهايتها يف �إبريل 2013م.  
بالن�سبة  كاالآتي:  �الأولية  �لنتائج  كانت  بيفرلوج  �الأبحاث يف  يف مركز 
يف  كبريً�  تباينًا  وجدنا  فقد  �الأمريكي،  �حل�سنة  تعفن  مر�ش  �إلى 

�أن  من  �لرغم  فعلى  للمر�ش.  �لنحل  من  �ملختلفة  �ل�سالالت  فعل  رد 
حماولة  يف  �سريعة  كانت   Benchmark وكذلك  MAS ��ستجابة 
�إال  للتخل�ش من �ملر�ش خالل �الأ�سبوع �لثاين منذ �لتطعيم باملر�ش، 
�أنه -ومبرور �لوقت- ��ستطاعت غالبية خاليا �لنحل FAS تدريجيًا 

 .MAS �لتخل�ش من �الإ�سابه تليها 
كما هو و��سح يف �سكل 5، جند �أنه يف �الأ�سبوع �لثاين ع�سر فقط %20 
من خاليا FAS ظلت حمتفظة باملر�ش، وعلى �لعك�ش من ذلك، فاإن 

جميع �خلاليا �لنيوزيلندية ظلت حمتفظة باملر�ش. 

�سكل 8. يو�سح معدل �خلاليا �لتي ظلت على قيد �حلياة بني �لطو�ئف �ملختلفه 
يف بيفرلوج منذ بد�ء �لتجربة 2011 �لى بد�ية �لربيع 2012

�سكل 7. يو�سح ن�سبة �نتاج �لع�سل لل�سالالت �ملختلفة للجيل �الول 2011 يف 
بيفرلوج �لربتا.

�سكل 9.  يو�سح ن�سبة �ال�سابة بقر�د �لفارو� للجيل الول  من �سالالت �لنحل 
�ملختلفة  بعد ع�سرة ��سابيع منذ تطعيم �خلاليا  بالقر�د يف جامعة مانيتوبا.

�سكل 10. يبني ن�سبة �لعيون �ل�سد��سية �لتي مت فتحها بو��سطة �لنحل من 
�لطو�ئف �ملختلفة للجيل �الأول بغر�ش �خر� ج �لقر�د ومن ثم �عادة غلقها. 
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FAS أكثر نظافة 
بالن�سبة �إلى �ختبار �ل�سلوك �ل�سحي با�ستخد�م �لنيرتوجني �ل�سائل، فقد 
وجدنا FAS �أكرث نظافة، حيث قامت بفتح عدد �أكرب من �حل�سنة �ملغلقة 
و�إلقاء �لعذ�رى �مليتة خارج �خللية خالل �ل 24 �ساعة، تليها MAS، بينما 
Benchmark و NZ فقد كانتا �الأقل من ناحية �سلوك �لنظافة )�سكل 6(. 

خاليا  2012م.  للعام  بالرطل  �لع�سل  �إنتاج  معدل  يو�سح   7 �سكل   
بينما   NZ تليها  �ملنتجة  �لع�سل  كمية  ناحية  من  �الأكرث  كانت   MAS

Benchmark كانت �الأقل �نتاجًا للع�سل. 

وذلك  �حللم،  �سد  �خلاليا  جميع  معاجلة  متت  2011م  خريف  يف 
�إعطائها  وكذلك   )Apistan strips( �أبي�ستان  �أ�سرطة  با�ستخد�م 
دون  من  ولكن  �لقار�ش،  �ل�ستاء  لف�سل  و�إعد�دها  �لالزم،  �لغذ�ء 

�إعطائها �مل�ساد �حليوي �سد مر�ش تعفن �حل�سنة �الأمريكي. 
�سكل 11.  يو�سح ن�سبة �ل�سلوك �ل�سحي لل�سالالت �ملختلفة من �جليل �الول 

و�لتي مت �ختبارها يف جامعة مانيتوبا 2012

ب��������ح��������وث

نسبة الوفاة أعلى بين خاليا النحل النوزيلندية 
ناحية  من  �خلاليا  هذه  تقييم  مت  2012م،  �لربيع  ف�سل  بدية  يف 
للمر�ش،  مقاومتها  وكذلك  �ل�سديدة،  �لربودة  حتمل  علي  قدرتها 
وذلك بت�سجيل ن�سبة �لوفاة. كما هو مو�سح يف �سكل )8(، فاإن ن�سبة 
�لوفاة بني خاليا �لنحل �لنوزيلندية )NZ( كانت �الأعلى )%100(، 

بينما كانت FAS هي �الأقل )%33(.
�حللم  ن�سبة  كاالآتي:  كانت  مانيتوبا  جامعة  من  �الأولية  �لنتائج  بينما 
�ملتطفل على �لنحل �لبالغ بعد 10 �أ�سابيع منذ بدء �لتجربة كانت �الأعلى 
 FAS and MAS و�الأقل على �لنحل ، )NZ(يف �لنحل �لنيوزيلندي

بينما Benchmark كانت يف �ملتو�سط )�سكل 9(. 
هذ� لي�ش بغريب، فبالنظر �إلى ن�سبه �لعيون �ل�سد��سية �لتي مت فتحها 
و�إعادة غلقها، جند �أن MAS and FAS كانت �أعلى بكثري مقارنة ب 
NZ وكذ� Benchmark �سكل )10(.  �أما من ناحية ن�سبة �لنظافة، 

هو  �لنيوزيلندي  �لنحل  بينما   ،MAS تليها  �الأعلى،  كانت   FAS فاإن
�الأقل نظافة �سكل )11(. 

يف نهاية ف�سل �خلريف 2011م، مت �إعطاء هذه �خلاليا �لغذ�ء �لالزم، 
بد�ية ف�سل  تتلق عالجًا �سد �حللم. يف  ولكنها مل  لل�ستاء،  و�إعد�دها 
�لربيع 2012م، مت فح�ش هذه �خلاليا، وتاله ت�سجيل ن�سبة �لوفاة. كما 
كانت 100% بني �خلاليا  �لوفاة  ن�سبة  فاإن  �سكل )12(،  و��سح يف  هو 
�لنحل  33% من خاليا  وبالعك�ش   .Benchmark �وكذ �لنيوزيلندية، 

FAS و MAS %17 ظلت على قيد �حلياة �إلى بد�ية �لربيع 2012م. 
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ملخص النتائج
نتائج �لدر��سه للجيل �الأول م�سجعة، وميكن تلخي�سها كاالآتي: 

�ل�سلوك �ل�سحي لكل منMAS وFAS �أكرث بكثري من �ل�سلوك . 1
.NZ �وكذ Benchmark ل�سحي لكل من�

2 . Protein أو� �لتقليدية  �لطريقة  با�ستخد�م  نحل  خاليا  �ختيار 
marker �أدى �إلى �نخفا�ش معدل �لوفاة يف �أثناء ف�سل �ل�ستاء 

لكل من FAS and MAS على �لرغم من تطعيم هذه �خلاليا 
بحلم �لفارو� �أو مر�ش تعفن �حل�سنة �المريكي.

MAS تبدو كاأد�ة و�عدة ال�ستخد�مها يف �ختيار خاليا نحل ذ�ت . 3

�سلوك �سحي عاٍل.
�حل�سنة . 4 تعفن  ملر�ش  �أو  للحلم  مقاومة  نحل  �سالالت  �نتخاب 

 Protein أو� �لتقليدي  باإجر�ء �الختبار  �الأمريكي ميكن حتقيقه 
.marker

5 . F1 FAS, هناك تقدم ملمو�ش يف ح�سا�سية ملكات �جليل �الأول
.)F0( سد �حللم مقارنة باخلاليا �الأم� F1 MAS

ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن 5000 س��ن��ة ع���رف اإلن��س��ان 

ال��ع��س��ل، واس��ت��ع��م��ل��ه ل��ل��غ��ذاء وال���ع���الج، 

واستعمله األشوريون والفراعنة
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�لتي تعي�ش يف طو�ئف كوحدة  نحل �لع�سل من �حل�سر�ت �الجتماعية 
�لطائفة  منو  ي�سمن  مبا  مبهامه  يقوم  فرد  وكّل  منّظمة،  �جتماعية 
و�ل�سغاالت  و��ستمر�ريتها.  و�سغاالت  وذكور  ملكة  من  تتكّون  �لتي 
�أو  مبا�سرة  عو�مل  بعدة  �سلوكها  ويتاأثر  وخارجية،  د�خلية  مهاّم  لها 
�لنباتي،  �لغطاء  يف  بدورها  �لبيئية  �لظروف  وتوؤثر  مبا�سرة.  غري 
يف  يوؤثر  ما  وهو  �الأزهار،  يف  �للقاح  وحبوب  �لرحيق،  �إفر�ز  ومعدل 
يف  �لنحل  مر�عي  وت�سمل  �خللية.  يف  جمعها  يتم  �لتي  �لغذ�ء  كميات 

إنتاجية طوائف نحل 
العســل فـــي ليبـــــيا
ال������م������ؤث������رة ف���ي���ه���ا  وال�������ع�������وام�������ل 

تنتج  �لتي  و�الأ�سجار  و�ل�سجري�ت،  و�ملعمرة،  �حلولية  �لنباتات  ليبيا: 
�لربيعي )�الأزهار �حلولية(،  �لع�سل  �لع�سل؛ مثل:  �أنو�عًا خمتلفة من 
و�لزعرت   ،Eucalyptus sp و�ل�سرول  ،Citrus sp و�حلم�سيات
 Ceratonia و�خلروب ،Ziziphus lotus و�ل�سدر ،Thymus sp

�ل�سماري  �سجرية  من  وينتج  )�حلنون(،  �ملّر  و�لع�سل   ،siliqua

Arbutus pavarii، وع�سل �الأثل Tamarix articulate. وتتمّيز 

�سهر  �إلى  فرب�ير  �سهر  منت�سف  من  ميتد  رئي�ش  في�ش  مبو�سم  ليبيا 

أ. حسن المهدي الفالح
ق�سم وقاية �لنبات بكلية �لزر�عة يف جامعة طر�بل�ش بليبيا

h_mahdi32@yahoo.com
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�إبريل  �سهر  نهاية  من  �ل�سدر  �سجري�ت  تزهر  بعدها  تقريبًا،  �إبريل 
�إلى �سهر مايو، تليها نباتات �لزعرت من منت�سف �سهر مايو �إلى نهاية 
�سهر يونيو، ويعقبها مو�سم ثانوي خالل �سهري يوليو و�أغ�سط�ش تزهر 
فيه �أ�سجار �الأثل وبع�ش �أنو�ع �ل�سرول، وتتفاوت هاتان �ملدتان زمنيًا 
�أي�سًا  �ل�سرقية  �ملنطقة  وتتمّيز  و�ل�سرقية،  �لغربية  �ملنطقتني  بني 
و�سجري�ت  و�أكتوبر،  �سبتمرب  �سهري  بني  �خلروب  �أ�سجار  بتزهري 

�ل�سماري خالل �سهر دي�سمرب تقريبًا.
يف  �لنحل  طائفة  �إنتاجية  حول  در��سات  تو�فر  عدم  وب�سبب 
�سجّل  يف  بتوثيقها  قمُت  �لتي  �ملعلومات  ن�سر  فكرة  جاءتني  ليبيا 
و�ملرعى  و�ملنحل  �لطو�ئف  حالة  عن  �لدوري  للفح�ش  �ملالحظات 
مالحظاتي  فيه  �أوّثق  كنت  �إذ  1992م؛  عام  منحلي  تاأ�سي�ش  منذ 
عام،  كّل  للع�سل  �ملنحل  �إنتاج  و�إجمايل  �ملنحل،  �إلى  زيارة  كل  عن 
بع�ش  لهم  وتعك�ش  �لنحالون،  منها  ي�ستفيد  رمبا  مقالة  يف  ون�سرها 

طائفة  باإنتاجية  يتعلق  فيما  �ل�سنو�ت  عرب  �لنحلية  �لعمليات  حقائق 
�أنها قد تكون مرجعًا  �لع�سل حتت �لظروف �ملحلية، كما  �لنحل من 

�ملجال. هذ�  �قت�سادية يف  لدر��سة 

أواًل: تباين إنتاج الطوائف من العسل بين المواسم
يقع �ملنحل مبنطقة طر�بل�ش ليبيا، وكانت طو�ئف �لنحل من �ل�ساللة 
�الإيطالية Apis mellifera ligustica مرّباًة يف خاليا خ�سبية وفق 
�لبيانات مدة 15 عامًا �متدت من عام 1994م  نظام د�دنت، وجمعت 
�ملنحل. ومن  �لبيانات يف دفرت مالحظات  حتى عام 2008م، و�سجلت 
رقم)1( متّيز  �لبياين  �ل�سكل  يو�سحها  �لتي  �لنتائج  ��ستعر��ش  خالل 
عام 1995م باأف�سل �إنتاجية، وبلغ متو�سط �نتاجية �لطائفة من �لع�سل 
94.89كجم، وي�سّكل ذلك �إنتاجًا عاليًا عند مقارنته بال�سنو�ت �الأخرى؛ 

�إذ �سجل عام 2007م �أقل �إنتاجية، وهي 7.54كجم للطائفة.

�إن  متّيز ربيع عام 1995م بوفرة �لرحيق يف �الأزهار، ون�ستطيع �لقول: 
�لعو�مل �لبيئية كانت مثاليًة للنباتات و�ل�سجري�ت و�الأ�سجار؛ �إذ �أعطت 
�إنتاجيًة عاليًة من �لرحيق، �إ�سافًة �إلى مالءمتها ل�سروح �لنحل؛ لذلك 
�أ�سهر  �أربعة  خالل  حّققته  94.89كجم،  �لطائفة  �إنتاج  متو�سط  كان 
ون�سف �ل�سهر؛ �أي �أن �لطائفة قامت باملعدل بجمع ما مقد�ره 0.7كجم 
من �لع�سل يف �ليوم �لو�حد، بينما جمعت بع�ش �لطو�ئف كيلوجر�م و�حد 
من �لع�سل يوميًا كحد �أق�سى. و�جلدير بالذكر �أن عملية جني حم�سول 

األزه�����ار ال��م��ؤن��ث��ة ت��ح��وي ت��ق��ري��ب��ًا ضعف 

كمية الرحيق لألزهار المذكرة، وأن النحل 

أكثر  ن���ورات  يختار  الرحيق  لجمع  ال��س��ارح 

أزهارها مؤنثة

�ل�سكل �لبياين رقم)1(

 كغ
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2008 - 1994 
متو�سط �إنتاج �لطائفة / �ملو��سم
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�لع�سل يف هذ� �ملو�سم تتم مرة كل �أ�سبوع؛ نتيجًة لوفرة �لرحيق.
�أما �أقل �إنتاجية، فكانت يف عام 2007م؛ �إذ بلغ متو�سط �إنتاج �لطائفة 
من �لع�سل 7.54كجم، ويف عام 2001م بلغ �إنتاج �لطائفة 8.51كجم، 
ثالثة  �لعام  ذلك  يف  �ملو�سم  طول  كان  �إذ  جدً�؛  منخف�ش  معدل  وهو 
�أ�سهر تقريبًا، �أما طول مو�سم عام 2007م فكان �سهرين ون�سف �ل�سهر 
تقريبًا، ويف مثل هذه �ملو��سم تتم عملية جني �لع�سل مرًة يف �ل�سهر؛ �أي: 

يحتاج �لنحل مدًة طويلًة حتى ينتج �لع�سل ب�سبب قلة �لرحيق.
عام  من  �الأولى  زمنيتني:  مدتني  �إلى   )1( �ل�سكل  بتق�سيم  قمنا  �إذ� 
�إلى عام 2008م،  و�لثانية من عام 2001م  �إلى عام 2000م،  1994م 
ظاًل  متّثل  كاأنها  تظهر  �لثانية  �ملدة  �أن  غري  بينهما،  ت�سابهًا  لوجدنا 
وتاأثريه  �ملناخي  �لتغرّي  �إلى  ذلك  يرجع  وقد  �الأولى،  للمدة  م�سغرً� 
�لو��سح يف نحل �لع�سل، ويف تلك �ملدة ��ستكى عدد كبري من �لنحالني 

من �سوء و�سع طو�ئف �لنحل و�ملر�عي.

ثانيًا: العوامل المؤثرة داخل الطائفة
يوؤدي دورً�  �مللكة، �لذي  �ملوؤثرة د�خل �لطائفة فرمون  �لعو�مل  �أهم  من 
مهمًا يف ن�ساط طائفة النحل؛ اإذ قام )Higo )1992 بو�سع �لفرمون 
�ال�سطناعي للغدد �لفكية للملكة على �سر�ئح زجاجية، وو�سعها يف طو�ئف 
نحل ع�سل �أ�س�ست يف �لربيع، فوجد زيادًة معنويًة معتمدًة على �جلرعة 
يف �أعد�د �ل�سارحات �جلامعة حلبوب �للقاح، وكذلك حجم حبوب �للقاح 
�لتي مت جمعها من قبل �لطائفة وحمولتها، ونتج من هذين �لتاأثريين معًا 
م�ساعفة كمية حبوب �للقاح �ملحمولة للطائفة، كما ز�دت تربية �حل�سنة، 
لكن ب�سكل غري معنوي. يف �ملقابل، فاإن �لطو�ئف، خ�سو�سًا �لقوية منها، 
مل يحدث لها �نخفا�ش يف �لكثافة �لعددية للطائفة يف �ل�سيف. و��ستنتج 

�لتاأثري معنويًا يف  ي�ستطيع  للملكة  �لفكي  �لفرمون  �أن  �لباحث من ذلك 
�ل�سروح، لكن تاأثريه يعتمد على حالة �لطائفة و�لعو�مل �لبيئية معًا)1(.

ثالثًا: العوامل المؤثرة خارج الطائفة
عند مقارنة عو�مل �لطق�ش بني مو�سمي 1995 و2001م تبنّي �أن معدالت 
�سقوط الأمطار تباينت اأكرث من متو�سط الرطوبة الن�سبية  ومتو�سط  درجات 
ح املجموع ال�سهري ملعدلت �سقوط الأمطار  �حلر�رة، و�ل�سكل رقم)2( يو�سّ
يف �ملو�سمني؛ �إذ هطلت كميات جيدة ومبكرة يف مو�سم 1995م، وهو ما �أّثر 
ب�سكل �إيجابي يف تنّوع �لغطاء �لنباتي وم�ساحته، بينما كان �ملجموع �ل�سهري 
منخف�سًا يف �أ�سهر �أكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب من عام 2000م، وهذ� �الأمر 
ينعك�ش �سلبًا على �لغطاء �لنباتي لالأزهار �حلولية ملو�سم 2001م، وكذلك 
  Mary)1965( على �إفر�ز �لرحيق باالأزهار، وهو ما يتفق مع ما ذكره
من �أن تدفق �لرحيق الأزهار �ل�سرول Eucalyptus كان �سحيحًا يف 
�أثناء �جلفاف. كما �أن تنّوع �لغطاء �لنباتي يعطي فر�سًة ف�سلى ل�سارحات 
�خترب 12  وجد )Abrol )1995 عندما  �إذ  �لرحيق؛  �لنحل يف جمع 
�سنفًا من �للوز، من حيث �سفات �إفر�ز �لرحيق، وتركيز �ل�سكر به، وطاقة 
�ل�سرقي  �لع�سل  لنحل  �إليها،  �لنحل  بجذب  وعالقتها  �ليوم،  �لزهرة يف 
Apis cerana، ونحل �لع�سل �لغربي  Apis mellifera، �أن مدى حجم 

من أهم العوامل المؤثرة داخل الطائفة 

الذي يؤدي دورًا مهمًا  الملكة،  فرمون 

في نشاط طائفة النحل
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�لرحيق �ملنتج من 1.10 ميكرولرت كحد �أدنى �إلى 4.2 ميكرولرت كحد 
�أق�سى للزهرة يف �ليوم، ومدى تركيز �ل�سكر يف �لرحيق، بني 16 و%32.5، 
وكمية �ل�سكر بني 0.326 و0.738ملجم للزهرة يف �ليوم، وير�وح مكافئ 
�لطاقة بني 3.95 جول كحد �أدنى و13.6 جول كحد �أق�سى للزهرة يف 
�ليوم. هذه �الختالفات كانت معنويًة ومتو�فقًة �إيجابيًا مع �أعد�د �ل�سارحات 
لنحل �لع�سل �ل�سرقي و�لغربي، وبّينت �لنتائج �أن �الأ�سناف مبكافئ وحد�ت 
حر�رية عالية لها حدة تناف�ش جلذب �أعد�د �ل�سارحات �أكرث من �الأ�سناف 

�الأخرى)3(.
�سغاالت  �سروح  در��ستهم  عند  )1994م(  و�آخرون  قونز�لز  ووجد 
نحل �لع�سل على نور�ت Lavandula stoechas �أن �الأزهار �ملوؤنثة 
�لنحل  و�أن  �ملذكرة،  لالأزهار  �لرحيق  كمية  �سعف  تقريبًا  حتوي 
�أن  كما  موؤنثة،  �أزهارها  �أكرث  نور�ت  يختار  �لرحيق  جلمع  �ل�سارح 
�الأزهار  عدد  مع  متو�فق  �لنورة  على  �ل�سغالة  تق�سيه  �لذي  �لزمن 
معًا  �للقاح  وحبوب  �لرحيق  جلمع  �ل�سارحة  �ل�سغاالت  و�أن  �ملوؤنثة، 
�ملوؤنثة  �الأزهار  من  ن�سبيًا  كبريًة  �أعد�دً�  حتتوي  �لتي  �لنور�ت  تختار 
و�ملذكرة معًا، و�لزمن �لذي تق�سيه �ل�سغالة على �لنور�ت متو�فق مع 

عدد �الأزهار �ملذكرة، ولي�ش مع �الأزهار �ملوؤنثة)4(.

�لع�سل  نحل  �أنو�ع  كّل  �أن   Abrol �أخرى وجد )2006(  در��سة  ويف 
لديها عتبة بيئية خا�سة لكي تبد�أ ن�ساطها، وبالن�سبة �إلى نحل �لع�سل 
Apis mellifera تكون بداية الن�ساط عند درجة حرارة 16 درجة 

و�أ�سعة  لك�ش،   800 �الإ�ساءة  و�سدة   ،%75 �لن�سبية  و�لرطوبة  مئوية، 
�ل�سم�ش 10 مل و�ت/ �سم2. كما وجد �أن �أق�سى كثافة �سروح الأنو�ع 
�لهو�ء بني  11 و13، عند درجة حر�رة  �ل�ساعتني  �الأربعة بني  �لنحل 
�ل�سوء  و�سدة   ،%87-65 �لن�سبية  و�لرطوبة  مئوية،  درجة  و34   23
2700-6700 لك�ش، و�أ�سعة �ل�سم�ش 24-35مل و�ت/ �سم2، وتركيز 

�ل�سكر %68-40)5(.
يف  �ل�سكريات  برتكيز  وعالقتها  �جلو،  يف  �لن�سبية  �لرطوبة  �أما 
�لرحيق، فقد وجد �أحد �لباحثني يف كاليفورنيا �أن تركيز �ل�سكريات 
�رتفاع  ب�سبب  16%؛  يتجاوز  �ل�سباح ال  �لربتقال يف  �أزهار  يف رحيق 
�لرطوبة �لن�سبية؛ فال ينجذب �إليه �لنحل، بينما يف منت�سف �لنهار 
للرحيق،  تركيز  فيحدث  �لن�سبية،  �لرطوبة  وتقّل  �حلر�رة،  ترتفع 
�الأخرى  �لنباتات  يهجر  �لنحل  �أن  يالحظ   %30 �إلى  ي�سل  وعندما 

مّتجهًا �إلى �أزهار �لربتقال)6(.
ارتباط  لوحظ  وقد  اأي�سًا،  مهمة  الرتبة  يف  الرطوبة  ن�سبة  اأن  كما 
وانتظامها،  الأمطار  �سقوط  معدلت  مع  املوا�سم  بني  الإنتاج 
 Carroll أجرى� �إذ  �لع�سبية؛  �لنباتات  �لكبري يف  �لتاأثري  خ�سو�سًا 
)ند  �ملعمرة  �الأع�ساب  من  نوع  على  جتربة  )2001م(  و�آخرون 
�الأع�ساب  تق�سيم  مع   ،)Epilobium angustifolium سنبلي�
�إلى جمموعتني: �الأولى مّت رّيها ب�سكل طبيعي، و�لثانية مّت تعري�سها 
�ملفرزة،  �لرحيق  وكمية  �الأزهار،  حجم  در��سة  ومّتت  للجفاف، 
ومل  �جلفاف،  لظروف  معنويًا  �سالبًة  ��ستجابًة  �لنتائج  فاأظهرت 
تاأثري  �أما  �ملعامالت)7(.  بني  �لرحيق  يف  �ل�سكريات  تركيز  يختلف 
نباتات  �أن  ُوجد  فقد  �لرحيق،  �إفر�ز  يف  �لهو�ء  حر�رة  درجات 
ال  �أخرى  وعتبًة  �لرحيق،  �إفر�ز  حتتها  ت�ستطيع  ال  عتبًة  لها  كثرية 
�أن  �أمريكا  نّحايل  �أحد  وذكر  �أي�سًا،  �لرحيق  �إفر�ز  فوقها  ت�ستطيع 
�لرحيق)8(.  تدفق  عّززت  �ل�ساخن  و�لنهار  �لبارد  �لليل  ذ�ت  �الأيام 
ومن  �لرحيق،  �إفر�ز  حيث  من  مهمًا  دورً�  �لرتبة  خ�سوبة  وتوؤدي 
�لوديان، حيث  �لقريبة من  خالل مالحظاتي وجدُت مر�عي �لنحل 

زمنيًا. و�أطول  �أ�سرع  �لطو�ئف  بناء  يكون  �لرتبة خ�سبة، 
�لطق�ش  عو�مل  �أحد  ف�سل  ن�ستطيع  ال  فاإننا  ذكرته،  ما  خالل  ومن 
متد�خاًل  يكون  تاأثريها  بل  �الأخرى،  عن  �لرحيق  �إفر�ز  يف  �ملوؤثرة 
ومعقدً�، لدرجة �أن �أّي عامل يكون غري مالئم، وباقي �لعو�مل مالئمة، 

الطقس  ع��وام��ل  أح���د  ف��ص��ل  نستطيع  ال 

المؤثرة في إفراز الرحيق عن األخرى، بل 

تأثيرها يكون متداخاًل ومعقدًا

�ل�سكل �لبياين رقم )2(

ملم
 / 

ار  
مط

 ال
وط

�سق
ت 

دل
مع

��سهر �ل�سنة 1995/94  و  00 / 2001
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�لتهوية،  مثل:  �لرتبة؛  عو�مل  وكذلك  �سيحدث.  مبا  �لتنّبوؤ  في�سعب 
يف  كبري  ب�سكل  وتوؤّثر  متد�خلة،  عو�مل  كلها  و�خل�سوبة،  و�لرطوبة، 
معدل �إفر�ز �لرحيق. ويف بع�ش �ملو��سم جند معدالت �لتزهري عاليًة، 
غري �أن �ل�سغاالت �ل�سارحة تبذل جهدً� كبريً� ووقتًا طوياًل حتى ت�ستجلب 
حمولًة �سغريًة من �لرحيق نتيجة �الإفر�ز �ملتدين للرحيق ب�سبب عو�مل 
�لطق�ش و�لرتبة؛ �أي �أن تو�فر �الأزهار لي�ش موؤ�سرً� على �الإنتاج �لعايل 
من �لع�سل، بل توّفر �لرحيق فيها هو �لعامل �ملحدد. وكان مو�سم عام 
�سروح  ومالءمة  �الأزهار،  يف  �لرحيق  �إفر�ز  حيث  من  مميزً�  1995م 
�أ�سبوع.  كل  �لطو�ئف  من  �لعا�سالت  فرز  يتم  كان  �أنه  لدرجة  �لنحل، 
وبالنظر �إلى �لعو�مل �لبيئية -كما �أو�سح �ل�سكل رقم )2(- من حيث 
معدلت �سقوط الأمطار التي �سبقت املو�سم وخالله، ودرجات احلرارة 
ن�ساط  اأ�سهر  خالل  مئوية  درجة  و33   20 بني  ر�وحت  �لتي  �لعظمى 
�لنحل، ور�وح متو�سط �لرطوبة �لن�سبية �ل�سهرية بني 55 و67%، فاإنها 

كلها كانت عو�مل �إيجابيًة.
من  �إنتاجه  �أن  طر�بل�ش  منطقة  خارج  من  �ملز�رعني  �أحد  �أفادين 
�أنه مل يجد مكانًا يخزن  لدرجة  �لبعلي كان غزيرً�،  �ل�سعري  حم�سول 
�إنتاجها عاليًا جدً�  �أ�سجار نخيل كان  لديه  �آخر  فيه �حلبوب، ومز�رع 

هذ� �ملو�سم كاأن ظاهرًة كونيًة حدثت يف عام 1995م.
ح �إنتاج �لع�سل وعدد �لطو�ئف خالل عدد من �ل�سنو�ت جدول يو�سّ

متو�سط �إنتاج 
�لطائفة )كجم(

�الإنتاج �لكلي 
)كجم(

عدد 
�لطو�ئف

�ل�سنة �لرقم 

48.33 1450 30 1994 1
94.89 4175 44 1995 2
49.83 1495 30 1996 3
40.74 1100 27 1997 4

41.5 1245 30 1998 5
27.5 1100 40 1999 6

24.36 950 39 2000 7
8.51 400 47 2001 8

16.81 555 33 2002 9
24 720 30 2003 10

37.57 1315 35 2004 11
15.71 550 35 2005 12

12.5 300 24 2006 13
7.54 490 65 2007 14

10 680 68 2008 15

)1( Higo، H.A.، M.L.Winston & K.N.Slessor )1992( 
Effects of honey bee )Apis mellifera L.( Queen 
mandibular gland pheromone on foraging and 
brood rearing. Can. entomol.124: 409_418.

)2( Mary S. Percival )1965( Floral biology. 
Department of botany، University College of 
south Wales and Monmouth shire . 243 p .

)3( Abrol، D. P. )1995( Energetics of nectar production 
in some almond cultivars as a predictor of floral 
choice by honey bee Apis cerana indica F. and 
Apis mellifera L. )Hymenoptera: Apidae(. Proc. 
Indian natn. Sci. Acad. B 61، No.4.pp. 285- 290.

)4( Gonzalez،A.،Rowe C.L.،Weeks P.J.، Whittle D.، 
Gilbert F. S.، Barnard C. J.)1995( Flower choice 
by honey bees )Apis mellifera L.(: Sexphase of 
flower and preference among nectar and pollen 
foragers . Oecologia 101: 258 -264.

)5( Abrol، D.P. )2006( diversity of pollinating insects 
visiting litchi flowers )litchi chinesis Sonn( 
and path analysis of environmental factors 
influencing foraging behavior of four honey bee 
species. J. apic.Res.45 )4(: 180 -187

)6( Higo، H.A.، M.L.Winston & K.N.Slessor )1992( 
Effects of honey bee )Apis mellifera L.( Queen 
mandibular gland pheromone on foraging and 
brood rearing. Can. entomol.124 :409_418.

)7( Carroll، A. B and Stephen G. Pallardy  and Candace 
Galen )2001( Drought stress، plant water status 
and floral trait expression in fireweed، Epilobium 
angustifolium )Onagraceae(.  Ame. J. of Botany. 
2001; 88:438 - 446

)8( Mary S. Percival )1965( Floral biology. 
Department of botany، University College of 
south Wales and Monmouth shire.243 p.

المراجع:
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م. سالم بن مصلح الردادي
�الإد�رة �لعامة ل�سوؤون �لزر�عة مبنطقة �ملدينة �ملنورة - �إد�رة �لزر�عة - ق�سم �ملناحل

د. محمد محسن الشرحي
كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل - ق�سم وقاية �لنبات - كلية علوم 

�الأغذية و�لزر�عة - جامعة �مللك �سعود

 
ب�سبب �لتو�سع �مللحوظ �لذي توليه �ململكة ل�سناعة �لنحل، يف ظّل �هتمام 
�لقيادة �لر�سيدة بن�سر هذه �ل�سناعة بني مرّبي �لنحل يف جميع �أنحاء 
�ململكة، ت�ساهم �الإد�رة �لعامة لل�سوؤون �لزر�عية مبنطقة �ملدينة يف تقدمي 
ن�سرة �إر�سادية م�سّورة تتناول كيفية تربية نحل �لع�سل �ملوجود يف جبال: 
�الأجرد،  وجبال  �لفرع،  و�دي  وجبال  �أدق�ش،  وجبل  وورقان،  �لفقرة، 

وجبال ر�سوى؛ �إ�سهامًا منها يف ن�سر �سناعة تربية �لنحل وتطويرها.

طراز الساللة في المدينة المنورة
مع  بتاأقلمها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ملحلية  �ل�ساللة  تتمّيز 
�لظروف �لبيئية �لقا�سية �ملعروفة بجفافها و�رتفاع حر�رتها، وتتميز 
مبقاومتها �الأمر��ش و�الآفات، وحتّملها �جلوع، ووجود عدد من �لطرز 
فيها؛  توجد  �لتي  �لبيئة  مع  �ل�سنني  �آالف  منذ  تاأقلمت  �لتي  �لبيئية 
ففي �ملدينة �ملنورة يوجد طر�ز بيئي ممّيز �أثبتت �لدر��سات �جلينية 
�لكبري،  �ل�سغاالت فيه بحجمها  تتميز  �لبيئي  �لطرز  �أن هذ�  �حلديثة 

ق�����واع�����د وأص������ول

تربية نحل 
العسل 

بمنطقة الفقرة 
في المدينة 

المنورة

تكتسب مهنة تربية النحل في المملكة أهميًة 

واالجتماعية؛  االقتصادية  الناحية  م��ن  كبيرًة 

بسبب توافر الظروف المناخية المالئمة لتربية 

النحل، وتوافر كثير من النباتات الغنية بالرحيق 

في أغلبية ربوع المملكة، إضافًة إلى إسهامها 

-إلى حّد كبير- في تحسين دخل المواطن إذا ما 

والعناية  الحديثة  بالطرائق  النحل  تربية  أحسن 

ال��ن��ح��ل في  ت��رب��ي��ة  ال���الزم���ة. وال تكمن أه��م��ي��ة 

الحصول على العسل والمنتجات األخرى فقط، 

بل تؤدي دورًا كبيرًا في زيادة إنتاج المحاصيل 

النباتي؛  للغطاء  الحيوي  وال��ت��ن��وع  ال��زراع��ي��ة، 

بسبب قيامها بعملية تلقيح هذه النباتات.
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مادة من بقايا دودة �ل�سمع من خاليا قدمية، وترتك 24 �ساعة، ثم 
�لد�خل، مبادة تتكون من  �لعود من  �أو  �الأمامية،  ُتطلى فتحة �خللية 
�لنحل  �إليه  فينجذب  �لقدمية،  �خللية  من  �ل�سادر  �ل�سمع  ر�ئحة 
قوة  وتعتمد  �ملوقع،  هذ�  �إلى  �جلديدة  �لطرود  وتنجذب  �لك�ساف، 
�ملادة �جلاذبة )بقايا  �ملاأخوذ منها هذه  قوة �خللية  �الجنذ�ب على 
�لنحل  مدخل  يدهن  �الأوقات  بع�ش  ويف  �ل�سمع(،  �أو  �ل�سمع  دودة 

�الأمامي بزهور معينة من �لطبيعة مف�سلة للنحل.

قانون امتالك خاليا النحل الجبلية )الخشب(
�ملوجود  �لقبلي  �لعرف  ويحميها  �سر�ًء،  �أو  ور�ثًة  �خلاليا  هذه  مُتتلك 
يف  بحدوده  موقع  كّل  �أن  �جلميع  من  عليه  فاملتعارف  �ملنطقة؛  يف 
من  �ملو�قع  هذه  على  �لتعدي  ميكن  ال  لذ�  �لقبيلة؛  �أو  �ل�سخ�ش  ملك 
طريق  عن  �إال  فتحها  ميكن  ال  �خللية  �أن  �إلى  �إ�سافًة  �أ�سحابها،  غري 
مالكها، ويف حالة فتحها من قبل �سخ�ش �آخر غري مالكها فعقاب ذلك 
عرف متعارف عليه قبليًا )حماها عقابها؛ �أي: عقابها قوي؛ �إذ ُيغرم 

�ل�سخ�ش �ملعتدي �أربعة �أ�سعاف قيمتها(.

وحلقاتها �لبطنية �لثالث، �الأولى �سفر�ء حممرة، وهي هادئة �لطباع 
فرت�ت  تتحمل  �لع�سل،  من  عاٍل  �إنتاج  ذ�ت  معها،  �لتعامل  �أثناء  يف 

�جلفاف �حلاد و�لظروف �لبيئة �لقا�سية.

طريقة تربية نحل العسل في المدينة المنورة
وهي  )�خل�سبة(،  ت�سمى  بلدية  خاليا  يف  �جلبال  يف  �لنحل  تربية  يتم 
جتاويف �سخرية يقوم �ملربي بحفرها يف �ل�سخور بو��سطة �إ�سعال نار 
على �ل�سخور وتك�سريها، وعمل جتاويف بارتفاع مرت وطول مرت ون�سف 
جذع  من  �لد�خل  من  جمّوف  عود  ويو�سع  �ملوقع.  ح�سب  تقريبًا  �ملرت 
�سجرة؛ مثل: �ل�سدر، و�ل�سيال، و�ل�سمر، و�لقفل، �أو خاليا م�سنوعة من 
�لطني د�خل هذه �لتجاويف، وتغطى باحلجر و�الأ�سمنت، وترتك فتحتان: 
�أمامية لدخول �لنحل، وخلفية جلمع �لع�سل، وُتطلى �لفتحة �الأمامية مبادة 

عطرية وبقايا �سمع �لنحل �لقدمي؛ جللب طرود �لنحل و�خلاليا.

طريقة جذب الطرود في الخاليا الجبلية
يف �لبد�ية يتم جتهيز �إناء نظيف، ويو�سع فيه ماء �ساخن، ثم تو�سع 

�إز�لة غطاء فتحة �لعا�سلة و�إز�لة �لطني بهدوء من على فتحة �لعا�سلة، و�لتدخني  تتم 
بهدوء على �لعا�سلة �ملوجود فيها �لنحل و�لع�سل

للع�سل مع عدم قطع  �الآخر، وو�سعها يف وعاء  تلو  �لع�سل و�حدً�  �أقر��ش  ��ستخرج  يتم 
كل �الأقر��ش

يف �لبد�ية يتم �إ�سعال �لنار للح�سول على دخان لتهدئة �لنحل من �لل�سع، على �أن تكون 
�الأدو�ت �مل�ستخدمة يف �إ�سعال �لنار من �لنباتات غري �ل�سامة

قبل عملية قطف �أقر��ش �لع�سل يتم يف �لبد�ية �ختبار ن�سج �لع�سل بعمل خد�ش ب�سيط 
على �لع�سل؛ فاإذ� مل ي�سل �لع�سل فهذ� دليل على ن�سجه
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التنوع الوراثي وأهميته في بقاء 

طوائف نحل العسل

ت���ل���ق���ي���ح وت����ك����اث����ر

نوفل إبراهيم محمد بايعقوب
طالب دكتور�ه بكر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود
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التنّوع الوراثي دورًا مهمًا في بقاء طوائف  يؤدي 

وينتج  األم���راض.  من  كثيرًا  ومقاومتها  العسل  نحل 

هذا التنوع الوراثي في طائفة نحل العسل من خالل 

االخ��ت��الف��ات ال��وراث��ي��ة ف��ي ذك���ور النحل ال��ت��ي قامت 

إلى  العلمية  األبحاث  أغلب  تشير  إذ  الملكة؛  بتلقيح 

والتنوع  حة  الملقِّ الذكور  بين عدد  اإليجابية  العالقة 

ينعكس  األم��ر  وه��ذا  العسل،  نحل  لطائفة  ال��وراث��ي 

بدوره على صحة الطائفة، وعلى بقاء طائفة النحل. 

تنوع النمط الوراثي
يف در��سة ن�سرت يف جملة Naturwissenschaften �الأملانية يف يونيو 
�لع�سل  لنحل  ور�ثية من 80 منحاًل جتاريًا  �أخذ عينات  عام 2013م مت 
Apis mellifera؛ لتقومي �لتنوع �لور�ثي لكّل طائفة، �لذي يعك�ش عدد 

تتّبع �سحة �لطائفة �سهريًا ملدة  حت �مللكة، بعد ذلك مت  �لذكور �لتي لقَّ
حت ملكتها على �الأقّل من  ع�سرة �أ�سهر، فُوجد �أن 48% من �لطو�ئف �لتي لقَّ
�سبعة ذكور ��ستمر بقاوؤها �إلى نهاية �الأ�سهر �لع�سرة، بينما ��ستمر ما ن�سبته 
17% من �لطو�ئف �الأقّل تنوعًا ور�ثيًا �إلى نهاية �الأ�سهر �لع�سرة، على �لرغم 
من �أن ما ن�سبته 48% تعّد ن�سبًة منخف�سًة �إال �أنها �أف�سل من �لطو�ئف ذ�ت 

 Apis mellifera ح ملكة نحل �لع�سل �لتنوع �لور�ثي �الأقّل. وعادًة ما ُيلقِّ
يف �ملتو�سط 12 ذكرً� تقريبًا، وعلى �لرغم من �أن هناك �ختالفات كبرية 
بني �مللكات �إال �أن �أحد �الآثار لهذ� �لتعدد يف مر�ت �لتز�وج يزيد من تنوع 
على  �لتنوع  هذ�  �أثر  وينعك�ش  �لطائفة،  د�خل  لل�سغاالت  �لور�ثي  �لنمط 

�إنتاجية �لطائفة، ومقاومتها �الأمر��ش، ومدة بقاء �أطول.

مقاومة أقل
 Proceedings of the Royal وت�سري در��سة �أخرى ُن�سرت يف جملة
حت  ُلقِّ �لتي  �لطو�ئف  �أن  �إلى  2006م  عام  �سبتمرب  يف   Society B

ملكاتها بذكر و�حد كانت مقاومتها ملر�ش عفن �حل�سنة �الأمريكي �أقّل 
حت ملكاتها بذكور كثرية، وهذ� �الأمر ي�سري �إلى �أن  من �لطو�ئف �لتي ُلقِّ
جمتمع �ل�سغاالت �لتي تتبع طو�ئف ذ�ت ملكة تز�وجت مع كثري من �لذكور 
متتلك مقاومًة �أعلى �سد �الأمر��ش، وتقّلل من �الإ�سابة، ومنو �ملتطفالت 
د�خل �لطائفة. وُيعتقد �أن �مللكات �لتي تز�وجت مع كثري من �لذكور تتاأقلم 
مع �الأمر��ش؛ نتيجة �أنها ُخلقت حتت عو�ئل لل�سغاالت متميزة ور�ثيًا، مع 

وجود �أليالت خمتلفة مقاومة لالأمر��ش د�خل �لطائفة.
�لع�سل  نحل  طائفة  د�خل  �لو�رثي  �لتنوع  فاإن  �سبق،  ما  �إلى  و�إ�سافًة 
يزيد  �إذ  وكفاءتها؛  �لطائفة  �إنتاجية  زيادة  يف  كبريً�  دورً�  يوؤدي 
َثّم  ومن  و�لرحيق،  �للقاح  حلبوب  �جلامعة  �ل�سارحة  �ل�سغاالت  عدد 
�ل�سمعية  �إلى بناء �الأقر��ش  �إ�سافًة  زيادة �ملخزون �لغذ�ئي للطائفة، 
عدة  بقائها  وقدرة  �لطائفة،  منو  �إلى  يوؤدي  �الأمر  وهذ�  ب�سرعة، 

مو��سم من دون �أن تتاأثر بالعو�مل �ملر�سية �أو �لبيئية �ملختلفة.

المراجع
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العسل  نحل  الوارثي داخل طائفة  التنوع 

إنتاجية  زي����ادة  ف��ي  ك��ب��ي��رًا  دورًا  ي����ؤدي 

الطائفة وكفاءتها

مجتمع الشغاالت التي تتبع طوائف ذات 

الذكور تمتلك  تزاوجت مع كثير من  ملكة 

مقاومًة أعلى ضد األمراض
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في طوائف نحل العسل

السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  22



23 23السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  

ه��ذا  النحالين  م��ن  كثير  ش��ك��وى  ظ��ه��رت 

طرود  من  كبيرة  أع��داد  تحّول  من  العام 

إل��ى  تسكينها  ب��ع��د  ال��م��س��ت��ورد  ال��ن��ح��ل 

أم��ه��ات ك���اذب���ة، خ��ص��وص��ًا ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ّم 

اس��ت��ي��راده��ا خ���الل م��وس��م ال��خ��ري��ف؛ ل��ذا 

س��ن��ح��اول إل��ق��اء ال��ض��وء ب��ص��ورة مبسطة 

ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة؛ ل��ت��ع��رّف��ه��ا، وفهم 

طريقة معالجتها ب�أسلوب علمي.

متي تتكون األمهات الكاذبة داخل طوائف نحل العسل؟

�أو موتها ب�سكل  �أثناء عمليات �لفح�ش،  �مللكة بفقدها يف  يف حالة غياب 
فيقّل  �الأع�ساء؛  �أحد  فقدها  نتيجة  عجزها  �أو  �سنها،  كرب  �أو  طبيعي، 
�إفر�زها مادة �مللكة، وهو ما يدفع �ل�سغاالت �إلى بناء بيوت ملكية للطو�رئ؛ 
بهدف �إنتاج ملكة جديدة حتّل حمّل �مللكة �الأم �لتي ُفقدت، وعادًة ما ُتبنى 
على عيون لل�سغاالت حمتوية يرقات �سغرية �ل�سن �أو بي�ش �سبق �أن و�سعته 
�مللكة �الأم. �إال �أنه يف كثري من �الأحيان قد تخفق �لطائفة يف تربية ملكة 
جديدة نتيجة عدم وجود بي�ش �أو يرقات حديثة �ل�سن، وحتت غياب �ملادة 
�أن �ملباي�ش  �مللكية �لتي لها تاأثري مثبط لنمو �ملباي�ش يف �ل�سغاالت جند 
يف بع�ش �ل�سغاالت حديثة �ل�سن تنمو وتتطور يف مدة زمنية وجيزة )2-1 
غري  �لبي�ش  من  �أعد�د  و�سع  يف  وتبد�أ  �ل�ساللة،  لنوع  تبعًا  �أ�سبوعني( 
�ملخ�سب، فتنتج �أعد�د كبرية من �لذكور، مع توقف �إنتاج �سغاالت حديثة 
�إلى  �الأخرى  �ل�سغاالت  حتول  مع  �لطائفة،  يف  �لد�خلية  �الأعمال  توؤدي 

�أعمال �حلقل، فيكون م�سري �لطائفة بالكامل �لفناء.

ما الفرق بين الملكة والشغالة الواضعة للبيض؟
تعّد ملكة طائفة نحل �لع�سل �الأنثى �لوحيدة �لقادرة على و�سع �لبي�ش �ملخ�سب 
وغري �ملخ�سب يف �لطائفة؛ �إذ حتمل زوجًا من �ملباي�ش �ملتطورة �لتي ير�وح 
عدد فروعها بني 180 و200 فرع،  فتكون قادرًة على و�سع 1500- 2000 بي�سة 
يوميًا خالل مو�سم الن�ساط، ولديها خمزون من احليوانات املنوية ت�ستطيع معه 
تنظيم �أعد�د �ل�سغاالت و�لذكور بتحديد نوعية �لبي�ش �لتي ت�سعه، وحتظى 
�مللكات بعناية �ل�سغاالت بها، وتغذيتها على �لغذ�ء �مللكي فقط. بينما �سغالة نحل 
�لع�سل �أنثى لي�ش من وظائفها �الأ�سا�سية مهمة �لقيام بو�سع �لبي�ش؛ �إذ حتمل 
زوجًا من �ملباي�ش �ل�سامرة �لتي حتتوي على عدد حمدود جدً� من فروع �ملبي�ش 
ير�وح بني 7 و12 فرعًا لي�ست لها �لقدرة على �لتلقيح من �لذكور، ولي�ش لها قابلة 
منوية، لكنها حتت ظروف خا�سة بعد غياب �مللكة تن�سط مباي�سها، وت�سع بي�سًا 
غري خم�سب تنتج منه ذكور فقط. وتبدو �ل�سغالة �لو��سعة للبي�ش عاديًة يف 
مظهرها، لكن حركتها بطيئة، وتهتم معظم �لوقت بعملية و�سع �لبي�ش، و�لتخّلي 
عن معظم �الأعمال �لتي تقوم بها، وتتغذى على �لرحيق وحبوب �للقاح، وقد 
يالحظ �أن �ل�سغاالت �لعادية ُتظهر مياًل عد�ئيًا نحو �الأمهات �لو��سعة للبي�ش.

المبايض  نشاط  سرعة  في  تؤثر  التي  العوامل  ما 
ونموها في الشغاالت؟

تاأثريها كبري يف تنظيم �لعمل د�خل �لطائفة، مع تثبيط  -  مادة �مللكة: 
مباي�ش �ل�سغاالت من �لتطور الإنتاج �لبي�ش، ويف حالة غياب تلك �ملادة 

السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  



السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  24

�إنتاج ملكة بديلة تتطور مباي�ش  مع غياب �مللكة و�إخفاق �ل�سغاالت يف 
�ل�سغاالت وت�سبح قادرًة على و�سع �لبي�ش.

-  نوع �ساللة �لنحل: وجد �أن بع�ش �سالالت �لنحل؛ مثل �لنحل �مل�سري، 
يكون الن�ساط ح�سب �سرعة الأمهات الكاذبة، التي ت�سبح قادرًة على 
و�سع �لبي�ش خالل �أيام معدودة )5– 7 �أيام( فقط من غياب �مللكة، 
�ل�سغاالت  و�سع  يتاأخر  قد  �لكرنيويل،  مثل  �الأوربية،  �ل�سالالت  بينما 

للبي�ش مدة قد تزيد على �الأ�سبوعني.
- غياب �حل�سنة �ملفتوحة: يوؤدي هذ� �لغياب دورً� كبريً� يف �سرعة ظهور �الأمهات 
�لكاذبة، لكن وجود �لريقات يكون لها دور مثبط لنمو مباي�ش �ل�سغاالت يف 

بد�ية مدة غياب �مللكة، ويعطي للطائفة فر�سًة لبناء بيوت ملكية.
-  تو�فر حبوب �للقاح �ملخزنة يف �لطو�ئف بكمية كافية وقت فقد �مللكة 
�أمهات  �إلى  وحتولها  �ل�سغاالت،  يف  �ملباي�ش  تطور  �سرعة  على  ي�ساعد 

و��سعة للبي�ش.
- وجد اأن درجة ن�ساط املباي�ض ومنوها يف بع�ض ال�سغالت يزداد خالل 
اإلى  ت�سل  ل  لكنها  الرحيق،  جمع  ون�ساط  الأ�سا�سي  التزهري  مو�سم 

مرحلة و�سع �لبي�ش.
ويقّل  باأيام،  �لتطريد  حدوث  قبيل  �لبي�ش  و�سع  عن  �مللكات  تتوقف   -
�إفر�زها مادة �مللكة؛ �إذ �سّجل )Butler, 1960) �أن كمية �ملادة �مللكية 
�لتي تقوم �مللكات باإنتاجها وقت �لتطريد تعادل ربع �لكمية �لتي تنتجها 
يف �الأحو�ل �لعادية، وهو ما يوؤدي �إلى تطور مباي�ش �ل�سغاالت، لكنها ال 

ت�سل �إلى مرحلة و�سع �لبي�ش.

عالمات تعّرف األمهات الكاذبة
بع�سبية  �ل�سغاالت  حركة  ي�ساهد  �لطائفة  بفح�ش  �لنحال  قيام  - عند 

على �الأقر��ش، مع �سماع �سوت و��سح الأزيز �لنحل، وهو ما يدل على 
�مللكة. غياب 

- عند فح�ش منظومة و�سع �لبي�ش بو��سطة �مللكة جند �أنها ت�سع �لبي�ش 
بُع�ش  يعرف  ما  وهو  د�ئري،  �سكل  يف  لالإطار�ت  �لو�سطى  �ملنطقة  يف 
�حل�سنة، وجند �أن �لعني �ل�سد��سية حتتوي على بي�سة و�حدة تلت�سق بقاع 
�لعني �ل�سد��سية؛ الأن �آلة و�سع �لبي�ش بامللكة ملحق بها �آلة �لل�سع منحنيًة 

ت�ستطيع �حتو�ء �لبي�سة، وتوجيهها �إلى منت�سف �لعني �ل�سد��سية.
-  ت�سع �الأمهات �لكاذبة �لبي�ش يف مناطق مبعرثة من �الإطار، ويكون يف 
�لعني �ل�سد��سية �لو�حدة �أكرث من بي�سة )4– 8 بي�سات(، تلت�سق غالبًا 
بجد�ر �لعني �ل�سد��سية، وحجمها �أ�سغر ن�سبيًا من بي�سة �مللكة، ويرجع 
ذلك �إلى ق�سر بطن �ل�سغالة، وعدم متّكنها من �لو�سول �إلى قاع �لعني 
يف موؤخرة �لبطن، �إ�سافًة �إلى �أن �آلة �لل�سع يف �سغالة نحل �لع�سل تكون 
م�ستقيمًة، وال ت�ستطيع �ل�سغالة بو��سطتها توجيه �لبي�سة �إلى قاع �لعني 

�ل�سد��سية، ويعّد هذ� �ملظهر هو �الأهم يف تاأكيد وجود �الأمهات �لكاذبة.
�لفق�ش،  يف  يخفق  قد  �ل�سغاالت  بو��سطة  يو�سع  �لذي  �لبي�ش  معظم    -

أص��������ول وق����واع����د
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ظهور ح�سنة �لذكور يف �سكل جماميع متفّرقة يف �ملنطقة �خلا�سة بح�سنة �ل�سغاالت

و�سع �لبي�ش مبعدل بي�سة و�حدة يف قاع �لعني �ل�سد��سية بو��سطة �مللكة
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و�لذي يفق�ش تنتج منه يرقات تنمو وتتطور �إلى ذكور.
�لعيون  منطقة  يف  �لبي�ش  �مللكة  ت�سع  ما  غالبًا  �لعادية  �الأحو�ل  يف   -
�حل�سنة  ع�ش  �إطار�ت  من  �لعلوي  �لثلث  يف  �ت�ساعًا  �الأكرث  �ل�سد��سية 
على �سكل ح�سنة ذكور منتظمة، �إال �أنه يف حالة وجود �الأمهات �لكاذبة 
�الإطار�ت،  �سطح  م�ستوى  على  مبعرثً�  يكون  للبي�ش  و�سعها  �أن  جند 
�ل�سد��سية  �لعيون  منطقة  يف  جماميع  �سكل  يف  �لذكور  ح�سنة  فتظهر 

�خلا�سة بح�سنة �ل�سغاالت.

صعوبة إدخال ملكة جديدة إلى طائفة نحل تحتوي 
أمهات واضعة للبيض

عند حتّول �ل�سغاالت �لعادية �إلى �أمهات و��سعة للبي�ش ت�سبح قادرًة على 
�إفر�ز نوع من �لفرمونات �لتي ت�سبه فرمونات �مللكة �لتي ب�سببها ي�سبح 
قبول �لنحل الإدخال ملكة جديدة على �لطائفة ذ� �سعوبة حتتاج �إلى �أخذ 

بع�ش �لتد�بري الإجناح عملية �الإدخال.

الكاذبة  األم��ه��ات  ذات  الطوائف  معالجة  فكرة 
بطريقة الضم

يقوم بع�ش مرّبي �لنحل بعملية �سم �لطو�ئف �لتي حتتوي على �أمهات كاذبة 
�إلى طائفة قوية بها ملكة حديثة، �إال �أنه من �ملالحظات �ل�سخ�سية �أنه قد 
�الأحيان ب�سبب وجود �الأمهات  �لقوية يف معظم  يحدث فقد مللكة �لطائفة 
�أمهات  بها  �إلى طائفة  �لطائفة  تلك  �إلى حتول  يوؤدي  �الأمر  �لكاذبة، وهذ� 
كاذبة؛ لذلك ين�سح �أواًل بالتخل�ش من �الأمهات �لكاذبة، �أو معاملتها بطريقة 

توقف و�سعها �لبي�ش، قبل �إدخال ملكة حديثة �إلى �لطائفة.

بالطريقة  الكاذبة  األم��ه��ات  ذات  الطوائف  معالجة 
التقليدية

على  �لكاذبة  �الأمهات  ظاهرة  معاجلة  يف  �لتقليدية  �لطريقة  تعتمد    -
�الإغالق على �لطائفة، ونقلها �إلى مكان �أمام �ملنحل، مع �إحالل خلية 
جديدة بها �أقر��ش ح�سنة ذ�ت �أطو�ر خمتلفة توؤخذ من طو�ئف �أخرى، 
وكذلك �أقر��ش حمتوية على ع�سل وحبوب لقاح، حمّل �خللية �لقدمية.

على  من  �لنحل  ويهّز  �لكاذبة،  �الأمهات  على  �ملحتوية  �خللية  ُتفتح   -
�الأقر��ش على قطعة قما�ش بي�ساء، فتطري �ل�سغاالت �لطبيعية عائدًة 

�إلى مكان خليتها �الأ�سلية، فتجد �خللية �جلديدة مهيئًة ال�ستقبالها.
-  ُيطوى �لقما�ش �الأبي�ش مبا عليه من �لذكور و�ل�سغاالت �لثقيلة �لوزن 

غري �لقادرة على �لطري�ن وُتعدم.

ويتم  �الأ�سلية،  �خللية  �أقر��ش  يف  �ملوجودة  �لذكور  ح�سنة  �إعد�م  يتم   -
توزيعها على �لطو�ئف �لقوية باملنحل؛ حتى تقوم �ل�سغاالت بتنظيفها.

�لطائفة  �إلى  �أو ملقحة،  �إدخال ملكة عذر�ء  �أو  بيت ملكي،  �إدخال  يتم   -
�ملعاجلة بعد ��ستقر�ر �لطائفة.

- يجب �إجر�ء عملية �الإدخال با�ستخد�م قف�ش �لقر�ش �لكامل؛ ل�سمان 
جناح عملية �الإدخال، خ�سو�سًا �إذ� كانت ملكًة ملقحًة؛ فقد يحدث يف 

بع�ش �الأحيان عدم قبول �لبيوت �مللكية �أو �مللكات �لعذ�رى.

لنجاح  المكذبة  الطوائف  لمعالجة  معّدلة  طريقة 
إدخال الملكات

�قرتح )Mobus (1983 طريقة معدلة ملعاجلة �لطو�ئف �لتي بها �أمهات 
كاذبة الإجناح �إدخال ملكات حديثة عليها، وتعتمد فكرتها على تثبيط منو 
مفتوحة  ح�سنة  �أقر��ش  بتقدمي  للبي�ش  �لو��سعة  �ل�سغاالت  يف  �ملباي�ش 
)يرقات حديثة �لفق�ش( من طو�ئف �أخرى؛ حتى جترب �ل�سغاالت �حلا�سنة 
�إلى  �لكاذبة  �الأمهات  تتحّول  لذلك  ونتيجًة  �مللكي،  بالغذ�ء  تغذيتها  على 
�أد�ء �أعمال ح�سانة �لريقات، فتنمو �لغدد �لبلعومية �ملفرزة للغذ�ء �مللكي 
تلك  وتتلخ�ش  ب�سرعة.  �ل�سمور  يف  تاأخذ  �لتي  �ملباي�ش  ح�ساب  على  بها 

�لعملية يف �خلطو�ت �الآتية:
�لبي�ش  �إطار�ت  من  عددً�  كاذبة  �أمهات  على  �ملحتوية  �لطائفة  ُتعطي   -
و�حل�سنة �ملفتوحة بالقدر �لذي ُيغطى بالنحل حلفظ �حل�سنة ورعايتها.

- بعد مدة تر�وح بني 6 و8 �أيام تتحول �حل�سنة �ملفتوحة �إلى مقفولة ميكن 
نقلها مرة �أخرى �إلى طائفتها �الأ�سلية.

تقوم  �إطار�ت ح�سنة مفتوحة؛ حتى  �أخرى  مرًة  �ملكذبة  �لطائفة  تعطي   -
�ل�سغاالت برعايتها حلني �الإغالق.

-  تنقل �إطار�ت �حل�سنة �ملغلقة �إلى طائفة �أخرى.
�خللية  �إلى  �خلروج  و�سك  على  �لتي  �ملقفولة  �حل�سنة  �إطار�ت  تنقل   -

�ملعاجلة؛ لزيادة �أعد�د �ل�سغاالت �ل�سغرية �ل�سن بها.
- بعد ذلك �لربنامج ميكن �إدخال ملكة ملقحة مع مر�عاة �إز�لة �أّي بيوت 

ملكية تكون قد تكّونت د�خل �لطائفة خالل �ملدة �ل�سابقة.
ما  منحٍل  طو�ئف  يف  �لكاذبة  �الأمهات  ذ�ت  �لطو�ئف  عدد  �رتفاع  ويعّد 
�لوجه  على  �لنحلية  بالعمليات  قيامه  �لنحال يف  كفاءة  معيارً� على عدم 
�الأكمل يف �لتوقيت �ملنا�سب، كما تعّد مقيا�سًا على مدى جودة ملكات طرود 
�لنحل �مل�ستوردة عقب عملية ت�سكينها مبا�سرًة، وهذ� �الأمر ي�ستدعي يقظة 
�لنحال و�نتباهه لتلك �لظاهرة وقت ��ستري�د �لطرود وت�سكينها، و�لعمل 

على �حل�سول عليها من م�سدر موثوق به.
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ص������ال������ون ت��ج��م��ي��ل

كشفت تقارير إعالمية عن تزايد اإلقبال على شراء كريمات 

لفاعليتها  تركيباتها  في  النحل  سّم  يدخل  التي  التجميل 

مبيعات  تضاعف  إل��ى  البيانات  وتشير  التجاعيد.  منع  في 

البديل  المائة، وهي  آالف في   3 بنحو  النحل  كريمات سّم 

الفّعال المماثل للحقن بواسطة مادة البوتكس، وذلك في 

وقت قصير من طرح هذه الكريمات في األسواق. وأوضحت 

 10 األبحاث أن هذا الكريم السحري يحتوي على ما يماثل 

فاعليته  إل��ى  يشير  م��ا  وه��و  النحل،  س��ّم  م��ن  لسعة  آالف 

الفائقة في مكافحة التجاعيد العدو اللدود للمرأة.

خلية نحل تحافظ 
على جمالك 
مدى الحياة

بد�أ حديثًا ��ستعمال �سّم �لنحل يف مو�د �لتجميل م�سادً� ل�سيخوخة �جللد، 
�لتجميل عن  �لبحث يف �سالونات  �إلى  �الآن بع�ش فاتنات هوليود  و�جتهت 
عّينات جمانية من منتجات جتميل يكون �ملكّون �لفعال فيها هو �سّم �لنحل 
بعد �أن طّور علماء من كوريا �جلنوبية جمموعًة من �لعالج �لنحلي تهدف 
�إلى تقليل عالمات �لتقدم يف �لعمر عن طريق تغذية �جللد وترطيبه. وُيجمع 
�سّم �لنحل على �سطح زجاجي خا�ّش ُيو�سع على مدخل خلية �لنحل، وعرب 
تيار كهربائي خفيف يجري ت�سجيع �لنحل على ل�سع �لزجاج بلطف. والأن 

محب ماهر
كاتب �سحفي 
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ويثبط  �حليو�نات  يف  �لربوتني  �إنتاج  يزيد  �أنه  �لنحل  �سّم  »�أظهر  قائاًل: 
�اللتهاب؛ لذلك من �ملعقول �أن يكون فعااًل بو�سفه م�سادً� لل�سيخوخة؛ لذ� 

فاإننا نحتاج �إلى بحث خا�ّش يبنّي فعله م�سادً� لل�سيخوخة«.

خواّص فريدة
وتعّد منتجات خلية �لنحل من �أف�سل ما ميكن �إدخاله �إلى مو�د �لتجميل 
ويغّذيه؛  وينع�سه  �جللد  يرّطب  فالع�سـل  �لقيمة؛  عالية  خو��ّش  الإك�سابها 
لنمو  م�ساد  �أنه  كما  �ل�سفة،  هذه  الإك�سابها  �لكرميات  يف  يدخل  لذلك 
ويغذي  و�لتئامها.  �الأن�سجة  جتديد  على  ويعمل  و�لفطور،  �جلر�ثيم 
يعمل  كما  �مليكروبات،  من  ويقيه  ونعومًة،  بيا�سًا  ويزيده  �جللد،  �لع�سل 
من  �لليمون  وع�سري  �لع�سل  ويعّد  و�ملت�سّقق.  �ملرتخي  �جللد  �سّد  على 
�أح�سن �ملو�د لعالج �سربة �ل�سم�ش، وتهيج �جللد وتبّقعه، وُي�ستخدم مع 
�للنب �حلام�ش للب�سرة �لدهنية. ويف �ليابان، ت�ستعمل �لن�ساء �لع�سل يف 
من  عجينًة  �لن�ساء  ت�سع  �ل�سني  يف  بينما  �الأيدي،  لغ�سل  حماليل  عمل 
�أقنعة  وتعّد  �لب�سرة وترطيبها.  لتنظيف  �لربتقال  �لع�سل وم�سحوق بذور 
�لتجميلي،  �لعالج  يف  �لو�سائل  �أف�سل  من  �أنو�عها  �ختالف  على  �لع�سل 

وتفوق بتاأثريها تاأثري �ملر�هم و�لكرميات �مل�سّنعة.
ذ�ت  م�ستحلبات  عمل  ي�سّهل  فهو  �لفريدة؛  ه  بخو��سّ �لنحل  �سمع  ويتمّيز 
قو�م جّيد، ويزيد من مقدرة �لكرميات و�ملر�هم على �حتو�ء �ملاء، ويحتفظ 
بالعنا�سر �ملفيدة، ويقّدمها ببطء، وي�سّهل دخولها عرب �جللد، كما ي�سّكل 
يت�سنّب  كما  �خلارجية.  �ملوؤّثر�ت  من  فيحميها  �جللد،  على  و�قيًة  طبقًة 
�سمع �لنحل مع �لبور�ك�ش ليعطي م�ستحلبًا ناعمًا جيد �لثبات مل�ستح�سر�ت 
و�للو�سيونات  �لكرميات  على  �لنحل  �سمع  ��ستخد�م  يقت�سر  وال  �لتجميل. 
فقط، و�إمنا ي�ستخدم �أي�سًا يف كرمي �ل�سفاه؛ الأنه مينحها �لربيق و�لتما�سك، 
بن�سب  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  معظم  يف  يدخل  كما  ثابتًة،  �ألو�نها  ويجعل 
خمتلفة. وي�ستعمل �لغذ�ء �مللكي كثريً� يف م�ستح�سر�ت �لتجميل، خ�سو�سًا 
�إلى  �إ�سافًة  للخاليا،  وجمّددً�  ومغذيًا  منع�سًا  و�للو�سيونات،  �لكرميات  يف 

�مل�ستح�سر�ت �لطبية �جللدية لعالج �جلروح و�حلروق.
�لتجميل  مو�د  يف  �نت�سارً�  �الأكرث  هو  )�لعكرب(  �لربوبولي�ش  ويعّد 
�خلاليا،  جتديد  �ملتعّددة:  تاأثري�ته  ب�سبب  �جللدية  و�مل�ستح�سر�ت 
و�لفطور.  للبكرتيا  �مل�ساد  فعله  �إلى  �إ�سافًة  و�ال�ستحالب،  و�لتطهري، 
و�ل�سامبو  و�ل�سابون  و�للو�سيونات  و�ملر�هم  �لكرميات  يف  كذلك  ويدخل 
�لعدوى  من  و�لوقاية  �لعالج  يف  خ�سو�سًا  �جللدية،  �مل�سكالت  لعالج 

�جلرثومية، و�الأكزميا، و�ل�سدفية، و�لبثور.

�إبرة �لل�سع ال ت�ستطيع �خرت�ق �لزجاج فاإن �ل�سم يقع على �سطح �لزجاج، 
وتبقى �إبرة �لل�سع �سليمًة، وال تنف�سل عن ج�سم �لنحلة وال متوت. ويجري بعد 
ذلك �أخذ �ل�سم و��ستخال�سه وت�سفيته من �ل�سو�ئب؛ مثل: �لغبار، و�لطلع، 
ال�ستعماله بعد ذلك يف �لعالج �لنحلي. و�أظهرت �لبحوث �أن �سّم �لنحل يعيد 
حفز �الإنتاج �لطبيعي للكوالجني؛ فعندما يطبق �سم �لنحل على �جللد ي�سجع 
�جل�سم على �ال�ستجابة بطريقة م�سابهة كما لو �أنه تلّقى ل�سعًة خفيفًة، فيوؤدي 
�إلى زيادة توريد �لدم خلاليا �جللد، وهو ما يحفز منو �لكوالجني وجتديد 
�ملنتج:  تطوير  على  �ساعد  �لذي  هان،  مي  �ساجن  �لدكتور  يقول  �خلاليا. 
»ي�ستعمل �جل�سم �لكوالجني الإعادة �إنتاج خاليا جلد جديدة، وهو ما ي�ساعد 
على �حلفاظ على �جللد �أمل�ش وخاليًا من �لتجاعيد. ومع تقّدمنا يف �لعمر 
يتناق�ش عدد �خلاليا �ملنتجة للكوالجني يف �جللد كما تتناق�ش حيويته، وقد 
�أظهر �سّم �لنحل �لنقّي يف �الأبحاث �أنه يعيد حفز �الإنتاج �لطبيعي للكوالجني 
عن طريق زيادة ن�ساط الفيربوبال�ست )اخلاليا الالحمة(، والتجديد الذي 
�أخذ بالتناق�ش يف �جللد«. ويوؤّكد �لدكتور �سونيل ت�سوبر� -مدير مركز لندن 
لعلم �جللد- �أنه من �ملعقول متامًا �أن تزيد هذه �ملنتجات �إنتاج �لكوالجني، 

 http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=528  http://www.al3laj.com/Honey/bees-wax.htm
 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/390.html

المراجع:



السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  28

للناس ش��ف��اء  فيه 
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منتجات 
النحل تقهر 

السرطان

�أّكد �هلل عّز وجّل يف كتابه �لكرمي قبل �أربعة ع�سر قرنًا من �لزمان �أن 
�إَِلى  َربَُّك  ْوَحى  كّل ما يف بطون �لنحل �سفاء للنا�ش، فقال تعالى: {َو�أَ
ُثمَّ  َيْعِر�ُسوَن *  ا  َومِمَّ َجِر  �ل�سَّ َوِمَن  ُبُيوتًا  َباِل  �جْلِ ِمَن  �تَِّخِذي  �أَِن  ْحِل  �لنَّ
ِك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َسَر�ٌب  َمَر�ِت َفا�ْسُلِكي �ُسُبَل َربِّ ُكِلي ِمن ُكلِّ �لثَّ
ُروَن}  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ الآَيًة  َذِلَك  يِف  �إِنَّ  ا�ِش  ِللنَّ �ِسَفاء  ِفيِه  �أَْلَو�ُنُه  َتِلٌف  ْ خمُّ

)�لنحل: 68، 69(.
منتجات  ي�سمل  بل  فقط،  �لع�سل  يف  �لنحل  بطون  يف  ما  ينح�سر  وال 
�مللكي،  و�لغذ�ء  �للقاح،  وحبوب  �لنحل،  �سمع  وهي:  �الأخرى،  �لنحل 
و�لربوبولي�ش )�لعكرب(، و�سّم �لنحل. وقد ��ستخدمت منتجات �لنحل 
و��سعًا،  �ملنتجات  بهذه  �الهتمام  يز�ل  وال  بعيٍد،  �أمٍد  �لعالج منذ  يف 

هذه  فتحتّل  �ملختلفة،  �الأمر��ش  عالج  يف  ��ستخد�مها  خ�سو�سًا 
لكثري  �لطبيعية  �لعالجية  �ال�ستخد�مات  يف  كبريًة  م�ساحًة  �ملنتجات 
بها موؤخرً�، فربز كثري من  و�لعلل، وقد ز�د �الهتمام  �الأمر��ش  من 
�لنحل،  منتجات  عن  تتحدث  �لتي  و�ملن�سور�ت  و�لدوريات  �لكتب 
�لنحل  منتجات  ��ستخد�م  �أ�سبح  بل  �ملختلفة،  �لعالجية  وفو�ئدها 
يف  �لغو�ش  �إلى  و�لباحثني  �لعلماء  وّجه  ما  وهو  بذ�ته،  قائمًا  علمًا 
منتج  لكّل  �حلديث  �لكيميائي  وبالتحليل  خباياه،  الكت�ساف  �أعماقه 
�ملنتجات  هذه  ��ستخد�م  �أمام  م�سر�عيه  على  �لباب  ُفتح  حدة  على 
�إلى  �أدى  �الأمر  وهذ�  عالجية،  �سفات  من  لها  مبا  ملحة،  ب�سورة 
مو�رد  متّثل  �أنها  ب�سبب  �ملختلفة؛  �لطب  فروع  يف  ��ستخد�مها 
وثبتت  ��ستخد�مها،  م�ساعفات  من  خوف  هناك  لي�ش  طبيعية 
�ملختلفة،  �لباطنية  �الأمر��ش  بع�ش  عالج  يف  ��ستخد�مها  جدوى 
و�لعدوى  و�ل�سرطان،  �ملناعة،  نق�ش  و�أمر��ش  �جللدية،  و�الأمر��ش 
بلغ  حتى  �لفطرية،  �أو  �لبكتريية  �أو  �لفريو�سية  �سو�ء  �مليكروبية، 
عدد �الأمر��ش �لتي تعالج مبنتجات �لنحل نحو 500 مر�ش، �إ�سافًة 

�لنحل. منتجات  من  �لدو�ئية  �مل�ستح�سر�ت  من  كثري  �إلى 

عالج السرطان
باحثون  بها  قام  جتارب  ت�سّمنت  حديثة)1(،  علمية  در��سة  �أثبتت 
�مللكات،  وغذ�ء  و�ل�سمع،  �لع�سل،  مثل:  �لنحل؛  منتجات  �أن  كرو�تيون 
�أو حتى �ملادة �ل�سامة �ملفرزة يف �أثناء ل�سع �لنحل، توؤدي دورً� وقائيًا 
وعالجيًا �سد مر�ش �ل�سرطان. وتو�سل �لفريق �لتابع جلامعة زغرب 
بقيادة �لدكتورة ناد� �أور�سوليت�ش �إلى هذه �لنتائج عندما در�ش �الأثر 

بّينت نتائج التجارب دور المركبات 

التي ينتجها النحل في تثبيط نمو 

الخاليا السرطانية

محمد حمد
كاتب �سحفي
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جتريب  طريق  عن  �لنحل  ينتجها  �لتي  للمركبات  و�لوقائي  �لعالجي 
حمقونة  جتارب  فئر�ن  على  �لفم  طريق  عن  �أو  حقنًا  �ملركبات  هذه 
منتجات  باأحد  �لفئر�ن  حقن  يتم  وكان  ب�سرية،  �سرطانية  بخاليا 
باأحد  �لنحل قبل �حلقن باخلاليا �ل�سرطانية، بينما كان يتم �حلقن 
�ملركبات �لتي ينتجها �لنحل بعد �حلقن باخلاليا �ل�سرطانية لدر��سة 
ينتجها  �لتي  �ملركبات  دور  �لتجارب  نتائج  وبّينت  �لعالجي.  �الأثر 
�ملركبات  كما ح�ّسنت هذه  �ل�سرطانية،  تثبيط منو �خلاليا  �لنحل يف 

معدل �إبقاء حيو�نات �لتجارب على قيد �حلياة مدًة �أطول.
و�قرتح �لباحثون كذلك �أنه رمّبا تكون لهذه �ملركبات �لقدرة على حّث 
وتعديلها  �ل�سرطانية  �خلاليا  جتاه  للج�سم  �ملناعي  �جلهاز  ��ستجابة 
تعمل  رمبا  �ملركبات  هذه  �أن  �أي�سًا  وذكرو�  مهاجمتها،  يف  يبد�أ  حتى 
�لباحثون  وخل�ش  �ل�سارة.  �حلرة  �الأك�سجني  جمموعات  تقليل  على 
دور  له  يكون  رمبا  للنحل  �الأخرى  و�ملنتجات  �لع�سل  تناول  �أن  �إلى 

�إيجابي يف �لوقاية من �ل�سرطان، ويف عالجه كذلك.

بلغ عدد األمراض 

التي تعالج بمنتجات 

النحل نحو 500 مرض

للناس ش��ف��اء  فيه 
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كما �كت�سفت عام 1995م مادة جديدة يف �سّم �لنحل لها تاأثري فّعال 
و�سّموها  �ملر�ت،  بع�سر�ت  �ملورفني  من  �أقوى  و�أنها  �الأمل،  لت�سكني 
)�أدولني(، وتتمتع هذه �ملادة باأن لها خا�سية خف�ش �حلر�رة تعادل 
�ل�سرطان  حالة  يف  ��ستخد�مها  وميكن  �الأ�سربين،  �أ�سعاف  خم�سة 
��ستخد�م غذ�ء ملكات  �ليابان مت  ين�ساأ عنه. ويف  �لذي  �الأمل  لعالج 
دور  �إلى  ذلك  وُيعزى  �خلبيثة،  �الأور�م  منو  �سد  فعالًة  مادًة  �لنحل 
�لورم،  خاليا  يف  �لنووية  �الأحما�ش  يحّطم  كونه  يف  �مللكات  غذ�ء 

ببطء. يتم  �لتاأثري  لكن هذ� 

تشخيص المرض
و�سيلة  �بتكار  �إلى  �سو�ر�ش  �سيو�سانا  �لربتغالية  �مل�سممة  لت  وتو�سّ
خ�سي�سًا  �ملدّرب  �لنحل  با�ستخد�م  �ل�سرطان  مر�ش  لت�سخي�ش 
�أكرب  �إحد�هما  زجاجيتني؛  حاويتني  من  �لو�سيلة  وتتاألف  لذلك. 
يتنف�ش  بينما  �لكبرية،  �حلاوية  يف  مدّربة  نحلة  تو�سع  �لثانية،  من 
فاإذ�  �ل�سغرية؛  �حلاوية  يف  بال�سرطان  �إ�سابته  يف  ي�ستبه  �سخ�ش 
يتنف�ش  �لتي  �ل�سغرية  �حلاوية  �إلى  �لنحلة  تنتقل  حقًا  م�سابًا  كان 

بال�سرطان. �ملري�ش  فيها 
يف  �لنحل(  و�سيلة  )م�سروع  �بتكارها  �لربتغالية  �مل�سممة  وقّدمت 
موؤكدًة  �لهولندية،  �إيندهوفن  مدينة  يف  �لت�ساميم  �أ�سبوع  معر�ش 

�سّم  �إذ�  �ل�سغرية  �لزجاجية  �حلاوية  �إلى  يندفع  �ملدرب  �لنحل  �أن 
�أن  �سو�ر�ش  و�أكدت  عليها.  تدريبه  مّت  �لتي  �ملري�ش  تنف�ش  ر�ئحة 
لديه  �ل�سم  حا�سة  �أن  علمًا  فقط،  دقائق   10 ي�ستغرق  �لنحل  تدريب 
على  �لنحل  تدريب  ميكن  كما  �لكالب.  لدى  مما  باأ�سعاف  �أقوى 
على  �لنحل  بتدريب  �إن�سيكتينيل  �سركة  تقوم  �إذ  �ملتفجر�ت؛  ك�سف 
�إ�سر�كه فيما  �أنو�ع �ملتفجر�ت عن طريق �ل�سم لغر�ش  ت�سخي�ش كّل 
طريق  عن  �لنحل  تدريب  ويتم  �الإرهاب.  مكافحة  عمليات  يف  بعد 
فيتذكر  حمّلى،  مباء  �إطعامه  ثم  معينة،  ر�ئحة  ذي  وعاء  يف  و�سعه 
�أجر�ها  �لتي  �الأبحاث  و�أكدت  حياته.  طو�ل  �لر�ئحة  هذه  �لنحل 
�لرئوي،  �لتدرن  �أمر��ش  ت�سخي�ش  باإمكانه  �لنحل  �أن  �لعلماء 

�ل�سكري. حتى  و�جللد،  �لرئة  و�سرطان 

البروبوليس يثّبط نمو األورام
�حليوية  و�لتقنية  �لور�ثية  �لهند�سة  بحوث  موؤ�س�سة  من  باحثون  ن�سر 
من  2006م  مار�ش  يناير-  عدد  يف  مب�سر  �ملنوفية  جلامعة  �لتابعة 
 Asian Pac جملة )�أ�سني با�سيفيك جورنال �أوف كان�سر بريفين�سن
در��سًة  �ل�سرطان،  من  �لوقاية  ببحوث  �ملعنية   ،)J Cancer Prev
�ل�سحة  يف  �لربوبولي�ش  �لنحل/  لعكرب  �حليوية  )�لفاعلية  بعنو�ن: 
لـ)�لربوبولي�ش(  �لفلكلورية  �ال�ستخد�مات  عن  وحتدثو�  و�ملر�ش(، 
مقاومة  خ�سائ�ش  من  فيه  يتو�فر  ما  ب�سبب  �لتقليدي؛  �لطب  يف 
وغريها،  �الأور�م،  منو  وتثبيط  �الأك�سدة،  وم�ساد�ت  �مليكروبات، 
و�أقّرو� باأن �لرتكيب �لكيميائي فيه معّقد، و�أن به �أكرث من 300 مركب 
�ملركبات  هذه  �أن  �إلى  ونبهو�  �لوقت،  ذلك  �إلى  تعّرفها  مت  كيميائي 
ذلك،  ووقت  �لربوبولي�ش،  على  �حل�سول  مكان  بح�سب  تختلف 
و�مل�سادر �لنباتية �لتي ي�ستمد منها �لنحل تلك �ملادة، وهو ما يرتك 
ورّكزو� يف حديثهم يف  �ملختلفة،  وتاأثري�ته  فاعليته  و��سحًا يف  تاأثريً� 

�لتاأثري�ت �ملقاومة لن�سوء ومنو �الأور�م �ل�سرطانية)2(.

المراجع

http://www.al3laj. �لر�بط:  على  �لعالج،  موقع  �لنحل،  منتجات   )1(
com/Honey/bees-products.html

على  قا�سم،  �إبر�هيم  �سبحي  �ل�سرطان،  تقهر  �لع�سل  نحل  منتجات   )2(
http://www.asalbarri.com :لر�بط�

اكتشفت عام 1995م مادة 

جديدة في سّم النحل لها 

تأثير فّعال لتسكين األلم، 

وأنها أقوى من المورفين 

بعشرات المرات
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هل ُيمكن لمرضى داء السكري 

تناول العسل؟

للناس ش��ف��اء  فيه 

الطبيب نوري الوائلي
��ست�ساري �الأمر��ش �لباطنية و�أمر��ش �لكلى و�سغط �لدم- نيويورك 

�أ�ستاذ ز�ئر لكر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود - �لريا�ش
noori786@yahoo.com
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العاَلم،  في  انتشارًا  األم��راض  أكثِر  من  السكري  داء 

والمصحوب بمضاعفات خطيرة ُتصيب ُمختلَف أعضاء 

والشرايين،  والكلى  والقلب  العين  ة  وخاصَّ الجسم، 

ن سيطرًة عالجيًة صحيحة على  فالمريُض الذي ال ُيَؤمِّ

المرض، فإنَّه ُيصاب بتلف الشبكيَّة والَعمى، وكذلك 

للُكليتين، إضافًة إلى تصلُّب الشرايين؛  الُكلِّي  بالعجز 

والتهابات  ُمزمنة،  تقرُّحات  حدوِث  إلى  يؤدي  وهذا 

ا ينتج عنه بتُر  تصل إلى عظاِم القدم والساقين؛ ِممَّ

فلى.  األطراف السُّ

أنواع داء السكري
تلف  عنه  وينتج  غار  �ل�سِّ ُي�سيب  عادة  �لذي  �الأ�سا�سي  �ل�سكري  د�ء 
�لبنكريا�ش، وَيحتاج �ملري�ش �إلى ��ستعمال �الأن�سولني؛ لل�سيطرة على �رتفاع 

�ل�سكري يف �لدم. 
عف �لبنكريا�ش وِقلَّة �إنتاج �الأن�سولني،  ا عن �سَ د�ء �ل�سكري �لثانوي �لناجت �إمَّ
 ، م طبيعيٌّ �أو ِقلَّة ُمت�سلَّمات �الأن�سولني يف �الأن�سجة؛ �أي �إنَّ �الأن�سولني يف �لدَّ
كر، وُيعاَلج هذ�  ولكن ال ي�ستطيُع �لعمل يف �الأن�سجة، فينُتج عنه زيادٌة يف �ل�سُّ

�لنوع عادًة باحلبوب، وقد يحتاج �إلى �الأن�سولني الحًقا.

األعراِض المرضية 
عف �لب�سر. ة �لعني، و�سَ -  تلف �سبكيَّ

- عجز �لكلى، و��سطر�ر �ملري�ش للخ�سوع للَغ�ْسِل �لكلوي.
- �سعف �الأع�ساب �ملحيطية، و�سعور �ملري�ش باخلدر و�الآالم �ملزمنة يف 

�الأطر�ف.
�ل�ساقني  �لقلبيَّة، وقروح  �أح�ساء �لع�سلة  �إلى  �ل�سر�يني، ويوؤدي  - ت�سلُّب 

و�لقدمني.
- �ل�سعف �جلن�سي �لناجت عن تلف �الأع�ساب، و�سعف �لدورة �لدموية.

  العسل وداء السكري 
• هل مُيكن ��ستعمال �لع�سل ملر�سى د�ء �ل�سكري؟	
• وهل يوؤثر تناول �لع�سل يف م�ستويات �ل�سكر يف �لدم؟	

ة يف �سبيل َمعرفة �الإجابة عن �لت�ساوؤاُلت، �لتي    لقد �أجرينا در��ساٍت ُمِهمَّ
ة �لع�سل  ق �إلى �إمكانية �لفائدة من ��ستعمال ُمنتجات �لنَّحل - وخا�سَّ تتطرَّ
ا  - يف ُمعاجلة د�ِء �ل�سكري و�لتقليل من ُم�ساعفاته �خلطرية، و�أجريْت �أي�سً
ة با�ستعمال �حليو�نات �ملخربية،  در��ساٌت �أخرى يف كثرٍي من �ملر�كز �لعلِميَّ

�أو �ملتطوعني من �الأ�سحاء، �أو �ملر�سى �مل�سابني فعاًل بد�ء �ل�سكري. 

تجارب في ماليزيا
يف كلية �لعلوم �لطبية يف ماليزيا �أُْجِرَيت در��سة على �لفئر�ن �مل�سابة بد�ِء 
�ل�سكري؛ ملعرفة �إذ� كان �لع�سل ُيوؤثر يف �رتفاع �ل�سكر لديها، �أو �أنَّ له �أي 
ة �مل�سببة مل�ساعفاِت مر�ش �ل�سكري، فاأظهرت  تاأثري يف توليد �جلذور �حُلرَّ
تائُج قدرَة �لع�سل على َتخفي�ش �سكر �لدم، وزيادة فعالية جهازه �مل�ساد  �لنَّ
ُقدرة  تائج  �لنَّ �أظهرت  ا  و�إمنَّ فقط،  هذ�  لي�ش  و�لتاأك�ُسد،  �حلرة  للجذور 

�لع�سل على حماية �لُكليتني من �لتاأثري�ِت �ل�سلبية الرتفاِع �سكر �لدم.   
ا �أْجِرَي َبحٌث ملقارنة �لع�سل �ملاليزي مع �لع�سل �الأ�سرت�يل  ويف ماليزيا �أي�سً
تائج �أنَّ �لع�سَل له  م لدى �الأ�سحاء؛ �إذ �أظهرِت �لنَّ يف �لتاأثري يف �سكر �لدَّ

�لقابليَّة على َتخفي�ش �ل�سكر يف �لدم، ومَتَّ ن�سر هذه �لنتائج يف 2009م.
علميٌّ  َبحث  ُن�ِسَر  2008م  عام  يف  �ل�سادرة  �الأغذية  علوم  جَملة  ويف 
ُمقارنة  �الأ�سحاء  لدى  �لدم  �سكر  َتخفي�ش  على  �لع�سل  قدرة  ُيظهر 

بتناول �ل�سكريات. 
كر يف  ة �ملتَعلِّقة بتاأثري �لع�سل يف �ل�سُّ وقد ُقمنا بن�سر �أحد �الأبحاث �لِعلميَّ
تائُج �أنَّ تناُول  اء يف عام 2008م، وقد �أظهرت �لنَّ حَّ �لدم و�الأن�سولني يف �الأ�سِ
ا ُيوؤدي �إلى تقليِل �لَوزن، وتقليل �لكولي�سرتول  �سبعني غر�ًما من �لع�سل يوميًّ
ي  هون �لثالثية و�سكر �لدم، وكذلك �لعو�مل �لتي توؤدِّ هون �مل�سرة و�لدُّ و�لدُّ

أظهرت نَّتائُج أحد األبحاث أنَّ تناُول 

ا ُيؤدي  سبعين غراًما من العسل يوميًّ

إلى تقليِل الَوزن، وتقليل الكوليسترول
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�إلى �أمر��ِش �لقلب، لي�ش فقط يف �الأ�سحاء، ولكن يف �ملر�سى �مل�سابني 
بال�سمنة، و�رتفاع �لكولي�سرتول يف �لدم. 

ويف عام 2008م، ن�سرت جملة علوم �الأغذية J Food Sc.  يف عددها 73 
�أنَّ �إعطاَء �لع�سل للجرذ�ن ُيقلِّل �لوزن وكميات �ل�سحوم يف �جل�سم، ويرفع 
من �لكولي�سرتول �ملفيد، وُيقلل من موؤ�سر �رتفاع �سكر �لدم على مدى عام 

كامل، �إذ� ما قورنت �لنتائج باجلرذ�ن �لتي �أطعمت �سكر �ملائدة. 
ويف عام 2007م، ن�سرت جملة �الأغذية �لعالجية  يف عددها �لعا�سر �أَحَد 
�أبحاثنا �ملهمة، �لذي �أظهر �أنَّ تناُول �لع�سل من �ملر�سى �ملهيئني لالإ�سابة 
بد�ء �ل�سكري، �أو �لذين ي�سكون من د�ء �ل�سكري، ُيوؤدي �إلى تقليِل ُم�ستويات 
م كما تفعل  ي �إلى زيادِة �ل�سكر يف �لدَّ ا ُيوؤكد �أنَّ �لع�سَل ال يوؤدِّ �ل�سكر؛ مِمَّ
باقي �ل�سكريات، من جانب �آخر ُقمنا باإجر�ء در��سات حول تاأثري تناُول 

استنشاَق األصحاء  

والمرضى المصابين 

بداء السكري، والمرضى 

المصابين بارتفاع ضغط الدم 

العسل الطبيعي يؤدي 

إلى تنظيم مستويات 

السكر، وخفض ضغط الدم

للناس ش��ف��اء  فيه 
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�ست �إلى نزف  عام كاِملة، �أو �لتي تعرَّ �لع�سل يف �جلرذ�ن، وقد منع عنها �لطَّ
دموي �سديد، كما َيحدث يف �حلو�دث، �أو �لعمليات �جلر�حيَّة، وقد �أظهرت 
تائج �أنَّ �لع�سَل له تاأثري�ٌت �إيجابية على �سكر �لدم، ووظائف نخاع �لعظم  �لنَّ
و�لكلى ووظائف �لكبد، وقد ن�سرت هذه �لنتائج �ملهمة يف عام 2006م يف 

ة للعلوم �لغذ�ئية �ل�سادرة يف لندن. �ملجلة �لعامليَّ
ا، ُقمنا بن�سر در��سة مهمة �أجريت على �جلرذ�ن؛  ويف عام 2006م �أي�سً
وذلك لدر��سِة تاأثري �لع�سل يف ُم�ستويات �ل�سكر يف �لدم، ووظائف �لكبد 
تائُج  �لنَّ �أظهرِت  �إذ  ة الأن�سجة �لكبد؛  �إلى مو�دَّ �سامَّ �ش �لفئر�ن  بعد تعرُّ
ا له �لُقدرة على  �أنَّ �لع�سَل له �لُقدرة على حماية �لكبد من �لتَّلف، و�أي�سً

َتخفي�ش �سكر �لدم.  

تأثير العسل الطبيعي
�إ�سافًة �إلى هذ� كله، فقد �أجرينا جتارَب ُم�ستفي�سة يف هذ� �ملجال، فُقمنا 
بدر��سِة تاأثري �لع�سل يف ُم�ستوى �ل�سكر يف �لدم، وُم�ستوى �لعو�مل �لبيولوجية 
ة ُم�ستويات �لدهون يف �لدم،  �مل�ساعدة على تكوين �الأمر��ش �لقلبيَّة، وخا�سَّ
ر��سات على �الأ�سخا�ش �الأ�سحاء و�ملر�سى �مل�سابني  وقد �أُْجِريت هذه �لدِّ
بد�ء �ل�سكري، و�ملر�سى �ملعر�سني لالإ�سابة باأمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني، 
تائج بتاأثري�ِت ��ستخد�م �ل�سكر �لعادي، �أو ��ستخد�م �لع�سل  وقد قورنت �لنَّ
دت �لنتائُج ب�سورة و��سحة �أنَّ �لع�سَل �لطبيعي  �مل�سنع يف �ملخترب، وقد �أكَّ

�ملر�سى  يف  �الأن�سولني  �إفر�ز  وزيادة  �لدم،  �سكر  تنظيِم  على  �لُقدرة  له 
هون  ا له �لقدرة على َتخفي�ش م�ستويات �لدُّ �مل�سابني بد�ء �ل�سكري، و�أي�سً

و�لكل�سرتول لدى �ملر�سى �مل�سابني بارتفاع �لكولي�سرتول. 
ا لالإ�سابة  وكذلك فللع�سل �لطبيعي فو�ئُد حميدة على �ملر�سى �الأكرث تعر�سً
باأمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني، وُن�سرت هذه �الأبحاث �ملهمة يف عام 2004م يف 

جَملة  علوم �الأغذية.  
على  �الأغنام  يف  �لطبيعي  �لع�سل  ��ستعمال  تاأثري  بدر��سة  ا  �أي�سً وُقمنا 
ب  �سها للمو�د �ل�سامة، �لتي ت�سبِّ وظائف �لكبد و�لكلى، و�سكر �لدم بعد تعرُّ
تلَف �الأع�ساء كالكبد، وقمنا باإعطاء �لع�سل �لطبيعي بالوريد مبا�سرة، �أو 
�إعطائه عن طريق �ال�ستن�ساق، وقد �أظهرت �لنتائج �لقدرة �لهائلة للع�سل 
�لطبيعي يف تنظيم ُم�ستويات �ل�سكر يف �لدم، وكذلك حماية �أع�ساء �جل�سم 
ة �لكبد من �ل�سموم �لكيماوية، ون�سرت هذه �الأبحاث يف جملة �لغذ�ء  وخا�سَّ

�لدو�ئية يف عام 2003م �ل�سادرة يف كاليفورنيا. 
�ليومي  تاأثري �ال�ستعمال  ا حول  ا ن�سرنا بحًثا مهمًّ �أي�سً ويف عام 2003م 
للع�سل �لطبيعي يف م�ستويات �ل�سكر يف �لدم، ووظائف نخاع �لعظم، ويف 
اء، وقد تبنيَّ �أنَّ  حَّ تركيز�ت بع�ِش �الإنزميات يف �لدم عند �الأ�سخا�ش �الأَ�سِ
ة تلك  �لع�سَل �لطبيعي ينظم �ل�سكَر يف �لدم، ويرفع �ملعادن يف �لدم، وخا�سَّ
ن �أد�َء ووظائف  ا ُيح�سِّ �لتي َيحتاج �إليها �جل�سم الإنتاج �الأن�سولني، و�أي�سً

نخاع  �لعظم.

استنشاق العسل الطبيعي
ا يف �ملجلة �الأوربية لالأبحاث �لطبية �أظهر  ويف عام 2003م، ن�سرنا َبحًثا مهمًّ
�أَنَّ ��ستن�ساَق �لع�سل �لطبيعي �الأ�سحاء  و�ملر�سى �مل�سابني بد�ء �ل�سكري، 
و�ملر�سى �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم يوؤدي �إلى تنظيم م�ستويات �ل�سكر، 
وزيادة �إفر�ز �الأن�سولني يف مر�سى د�ء �ل�سكري، وكذلك َتخفي�ش �سغط 

�لدم عند �ملر�سى �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم.  
ه َيحتوي  �إنَّ �لع�سَل �لطبيعي على �لرغم من �حتو�ئه على �سكريات، لكنَّ
على مو�دَّ �أخرى كثرية معروفة وغري معروفة تعمُل على تنظيم م�ستوى 
�إنَّ  �لدم،  �سكر  على  �ل�سيطرة  وكذلك  �لبنكريا�ش،  يف  �الأن�سولني  �إفر�ز 
�لدالئَل �لعلمية �مل�سجلة با�ستعمال �حليو�نات �ملخربية، وكذلك �لدر��سات 
�لتي �أجريت على �الأ�سحاء و�ملر�سى تظهر فائدَة �لع�سل �لطبيعي، لي�ش 
ا يف �أنَّه ي�ساعد على �لتقليل �أو �إيقاف  يف معاجلة د�ء �ل�سكري فقط، و�إمنَّ
ا، وكذلك له �لُقدرة على حماية  ة لد�ء �ل�سكري �أي�سً �مل�ساعفات �جلانبيَّ

�الأع�ساء �ملهمة يف �جل�سم، مثل: �لكبد، و�لكليتني.

العسَل الطبيعي ينظم 

السكَر في الدم، ويرفع 

المعادن في الدم، 

ة تلك التي َيحتاج  وخاصَّ

إليها الجسم إلنتاج 

األنسولين
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البروبوليس..
 دواء شاٍف لكثير 

من األمراض
أ.د. محمد عمر محمد عمر

�أ�ستاذ تربية �لنحل- كر�سي �ملهند�ش عبد �هلل بق�سان  الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود
م/عبد الرؤوف محمد عبد الرحمن محمد

طالب دكتور�ه - كر�سي �ملهند�ش عبد �هلل بق�سان  الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود

المسمى  النحل  عكبر  أو  النحل  صمغ  ال��ب��روب��ول��ي��س؟  م��ا 

راتنجية  أو  صمغية  م��ادة  على  يطلق  اس��م  بالبروبوليس 

نباتية،  م��ص��ادر  م��ن  العسل  نحل  ش��غ��االت  بواسطة  تجمع 

تقوم  حيث  الخلية،  إل��ى  الخلفية  أرج��ل��ه��ا  على  وتنقلها 

بخلطها بنسبة من شمع النحل قد تصل إلى %40 مع جزء 

من حبوب اللقاح؛ لتقوم باستخدامها كمادة دفاعية داخل 

أسفل  مخزنة  المادة  تلك  مشاهدة  للنحال  ويمكن  الخلية، 

الغطاء، أو بين البراويز، أو على جدار الخلية، وقد تستخدم 

في تضييق مدخل الخلية. 

للناس ش��ف��اء  فيه 
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ما مصادر البروبوليس النباتية؟
�أماكن  من  �ل�سموغ  �أو  �لر�تنجية  �ملو�د  من  �لربوبولي�ش  �لنحل  يجمع 
�أو  �لرب�عم  على  ومن  �لنباتات،  بع�ش  �سيقان  على  ومن  �جلروح، 
�الأور�ق. ويف �وروبا تعدُّ �أ�سجار �حلور Populus nigra هي �مل�سدر 
�الأ�سا�سي للربوبولي�ش، كما يجمعه �لنحل من م�سادر عدة، مثل: �أ�سجار 
�لربوبولي�ش  �لنحل  يجمع  كما   ،sp  Betula و�لبتيوال  �ل�سف�ساف 
�الأخ�سر من �أ�سجار �لب�سكار�ش Baccharis dracuncalifolia يف 

�لرب�زيل. 
وتتباين �ألو�ن مادة �لربوبولي�ش بني �لفاحت �لى �الأ�سفر �أو �لبني �لغامق �إلى 

�الأ�سود، ويف بع�ش �ملناطق قد تاأخذ �للون �الأخ�سر �أو �لبني �ملحمر.

البروبوليس مخزن للمواد الفعالة
ملادة �لربوبولي�ش تركيب كيميائي معقد جدً�، وتختلف مكوناته �عتمادً� 
�أكرث من  �لبيئة �لنباتية و�جلغر�فية ملكان جمعه، وقد �سنف فيه  علي 
300 مركب معظمها مركبات فالفونيدية �أو فينولية متعددة و��سرت�تها، 
�لعطرية  و�الأحما�ش  و�لرتبينات  �لتانينات  بع�ش  �إلى  باالإ�سافة 
واللدهيدات، ويعدُّ من اأهم �سروط ا�ستخدام الربوبولي�ض يف الأغرا�ض 
�لطبية، خلوه من �ملكونات �لكيميائية �لناجتة من ��ستخد�م م�ساد�ت 
حيوية �أو مبيد�ت �أكارو�سية د�خل �خللية، باال�سافة �إلى غياب �ملعادن 

�لثقيلة بخا�سة �لر�سا�ش.

كيف يتم جمع البروبوليس من الخلية؟
تعتمد  تقليدية  بطريقة  �خلاليا  من  �لربوبولي�ش  جمع  يتم  �أن  ميكن 
علي كحت �لقطع �ل�سغرية من علي �أجز�ء �خللية، �إال �أن �ملنتج بهذه 
وبع�ش  �ل�سغرية،  �خل�سبية  و�الأجز�ء  باالأتربة  ملوثاأ  يكون  �لطريقة 
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�أجز�ء �لنح؛ لذ� ن�ستخدم لعملية �جلمع م�سائد خا�سة تتمثل يف �سباك 
من �لبال�ستيك �أو �لقما�ش تو�سع علي قمة �الإطار�ت �أ�سفل �لغطاء يتم 
جمعها مرتني �أو ثالثة يف �لعام؛ للح�سول علي �لربوبولي�ش �الأكرث نقاًء، 
�ساعات  لعدة  حيث تو�سع �مل�سائد بعد ذلك علي درجة حر�رة -10م° 

ل�سهولة ف�سل �لربوبولي�ش عن �ل�سباك. 
حالة  يف  جم   300 –  100 من  �ملتو�سط  يف  تر�وح  كمية  �خللية  وتنتج 
منها  عو�مل،  بعدة  �الإنتاج  كمية  تتاأثر  كما  �لنباتية،  �مل�سادر  تو�فر 
�ملناخية،  و�لظروف  �ملو�سم  من  و�لوقت  �لطائفة  وقوة  �لنحل  �ساللة 

 ع��رف��ت م����ادة ال��ب��روب��ول��ي��س

في تستخدم  فعالة   كمادة 

 ال��ط��ب ال��ش��ع��ب��ي م��ن��ذ زم��ن

من كثيرة  مناطق  في   بعيد 

العالم

للناس ش��ف��اء  فيه 
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وميكن تخزين �لربوبولي�ش حتت درجات �حلر�رة �لعادية من دون �أن 
تتغري خو��سة �لكيميائية.

البروبوليس دواء شاٍف من األمراض
عرفت مادة �لربوبولي�ش كمادة فعالة ت�ستخدم يف �لطب �ل�سعبي منذ 
زمن بعيد يف مناطق كثرية من �لعامل، وعرف ��ستخد�مه خالل �لقرن 
�أوروبا �ل�سرقية لعالج عدد من �مل�سكالت �ل�سحية كالربد  �ملا�سي يف 
و�لتهابات  �الأ�سنان  وم�سكالت  و�حلروق،  �ل�سدر  وم�سكالت  و�لكحة، 
�لفم و�للثة وروماتيزم �ملفا�سل، ثم تز�يد �الهتمام به يف �أوروبا و�لدول 
كواوجي  الفارما  الن�ساط  علي  الدرا�سات  من  كثري  واأجري  الغربية، 
للربوبولي�ش و��ستخد�ماته كم�ساد للبكترييا و�لفطريات و�لفريو�سات، 
وحديثًا  �ملناعي،  للجهاز  ومقٍو  لالأك�سدة  كم�ساد  ��ستخد�مه  بجانب 
�أن  �سجل  كما  �ل�سرطانية،  �خلاليا  لنمو  م�سادة  تاأثري�ت  له  �سجلت 
�أن يعطي تاثريً� وقائيًا من  تعاطيه كمكمل غذ�ئي ب�سكل متتابع ميكن 

�لطفر�ت �ل�سرطانية يف �الإن�سان.

ما الجرعة المستخدمة من البروبوليس يوميًا؟
�إلى  يوؤدي  �لربوبولي�ش بجرعة غري منا�سبة قد ال  ��ستخد�م  لوحظ �ن 
�إلى  توؤدي  قد  �أكرب  بجرعة  ��ستخد�مه  �أن  كما  �ملطلوب،  �الأثر  �إحد�ث 
حدوث بع�ش مظاهر �حل�سا�سية؛ لذ� تقدر �لكمية تبعًا لطبيعة �ل�سخ�ش 

وحالته �ل�سحية.
توؤخذ  بـ 30 جم  �ملنا�سبة  Murat يف عام 1982م �جلرعة  وقد حدد 
مد�ر  علي  تق�سم  يوميًا،  ثالثة جر�مات  �أيام مبعدل  ع�سرة  مد�ر  علي 

�لعالج  فرت�ت  تتبع  ثم  �ساعة،  ن�سف  ملدة  م�سغًا  تناولها  ويتم  �ليوم، 
فرت�ت ر�حة مدة �أ�سبوع قبل �لتكر�ر مرة �أخرى.

كيف يتم تحضير كريم 5% البروبوليس؟
كرمي  �سكل  علي  ��ستخد�مه  هو  �لربوبولي�ش  ��ستخد�مات  �أ�سهر  من 
ملعاجلة م�سكالت �لب�سرة، وميكن �إعد�د كرمي من �لربوبولي�ش برتكيز 
5% وذلك مبزج 15 جم من �لالنولني مع 5جم من مركز �لربوبولي�ش 
�أواًل ب�ساق زجاجية، حتى يتكون مزيج متماثل، ثم يتم �إ�سافة �لفازلني، 

وميزج �جلميع جيدً�.
�لكحويل  �مل�ستخل�ش  بت�سخني  �لربوبولي�ش  مركز  �إعد�د  ويتم   
للربوبولي�ش برتكيز 30% على درجة حر�رة 60 م° يف حمام مائي، حتى 

يتم �حل�سول علي مركز رطب بن�سبة 25% �سائل.
وال تز�ل مادة �لربوبولي�ش كمنتج من منتجات طائفة نحل �لع�سل هي 
�الأقل �سهرة و�هتمامًا لدى نحالينا عن باقي منتجات �لطائفة �الأخرى، 
�لوقت  يف  و�لباحثني  �ملنتجني  من  �الهتمام  من  مزيدً�  �إعطاوؤه  ويجب 

نف�سه.
ثبت من �لدر��سات �لعلمية �أن قوة �لربوبولي�ش كدو�ء طبيعي ترجع �إلى 
تاأثرية �لفعال �ملعقد لعدد من �ملكونات �لتي توؤدي دورها معًا، ولي�ش كل 

منهم منفردً�.
�لفم،  �لنقي غري �سامة عند تعاطيه عن طريق  تعدُّ مادة �لربوبولي�ش 
�لعظمى،  للغالبية  �آمن  �جللد  �سطح  علي  خارجيًا  ��ستخد�مه  �أن  كما 
من  ملجموعة  �لربوبولي�ش  ��ستخد�م  عند  �جللد  ح�سا�سية  تتعدى  وال 

�الأ�سخا�ش �لـو�حد يف �اللف.

ج���م���ع  ي�����ت�����م  أن  ي�����م�����ك�����ن 

ال���ب���روب���ول���ي���س م���ن ال��خ��الي��ا 

بطريقة تقليدية تعتمد علي 

ك��ح��ت ال��ق��ط��ع ال��ص��غ��ي��رة من 

علي أجزاء الخلية
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فيروسات وأمراض

د. يحيى زكي العتال
�أ�ستاذ م�ساعد بكر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل يف جامعة �مللك �سعود

الدبور األحمر
 األضرار وطرائق المقاومة
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�جتماعية،  �سبه  معي�سًة   Vespa orientalis �الأحمر  �لدبور  يعي�ش 
بعد  و�لورق  و�الأخ�ساب  �لطني  من  �أع�سا�سها  �لدبابري  �أفر�د  وتبني 
م�سغها، وتوجد هذه �الأع�سا�ش يف جتاويف �الأ�سجار �أو زو�يا �جلدر�ن، 
وقد تبني �أع�سا�سها مت�سلًة بو��سطة نفق �سغري باالأ�سقف �أو �الأ�سجار. 
عادًة  وحتوي  و�لذكور،  و�ل�سغاالت  �مللكة  على  �الأع�سا�ش  هذه  وت�ستمل 
عدة مئات من �حل�سر�ت �لبالغة، وعدة مئات �أخرى من �الأطو�ر غري 
على  �الأحمر  �لدبور  يرقات  وتتغذى  و�لعذ�رى(.  )�لريقات  �لكاملة 
وبقايا  �لطازج،  �أو  �ملتف�سخ  �الأحمر  كاللحم  �حليو�نية؛  �لربوتينات 
تتغذى  بينما  �حليو�نية،  �مل�سادر  من  وغريهما  و�لدو�جن  �الأ�سماك 
�حل�سر�ت �لكاملة على �ملحاليل �ل�سكرية؛ كالرحيق، و�لثمار �لنا�سجة، 
و�لندوة �لع�سلية، وغريها من �مل�سادر �ل�سكرية �ملالئمة. وعند �لتغذية 
�إلى جرحها، وهو ما ي�ساعد على �سهولة دخول  على �لثمار فاإنه يوؤدي 
�لفطريات و�الأعفان �إلى �لثمار ومنوها، وتلف هذه �لثمار �أو �نخفا�ش 
فيه  يتو�فر  �لذي  �لع�ّش  موقع  �لدبور  ملكة  وتختار  �لت�سويقية،  قيمتها 

م�سدر� �لغذ�ء )�لربوتينات، و�مل�سادر �ل�سكرية( يف وقت و�حد.

األضرار التي يسببها الدبور
ي�سبب �لدبور �الأحمر خ�سائر فادحًة و�سريعًة لطو�ئف �لنحل؛ فاإ�سافًة �إلى 
�أنه يتغذى على �لنحل �لكامل و�لريقات فهو ي�سرق �لع�سل من �لطائفة، 
ومينع �لنحل من �ل�سروح. لي�ش هذ� فح�سب، بل �إن ظهور �لدبور �ل�سرقي 
باأعد�د كبرية قد يتز�من مع مو��سم �لفي�ش �ل�سيفية و�خلريفية؛ كمو�سم 
عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  مل�سرف  زيارة  ويف  �ململكة.  جنوب  يف  �ل�سدر 
بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود، و�لفريق �لبحثي �ملر�فق له، 
منطقة و�دي رنية وو�دي �ل�سدر يف منطقة �لباحة، وجدو� ن�سبة �إ�سابة 
عالية وكثافة عددية كبرية من �لدبور كانت حتمًا �ستق�سي على جميع 

خاليا �لنحل خالل مدة ق�سرية �إن مل تتم مكافحتها.

االنتشار
ينت�سر �لدبور �الأحمر يف دول كثرية؛ فهو موجود يف �لعر�ق، و�سورية، 
و�الإمار�ت  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة  وفل�سطني،  و�الأردن،  ولبنان، 
�لعربية �ملتحدة، و�لكويت، وقطر، و�سلطنة عمان، و�ليمن، و�لبحرين، 
وم�سر، و�ل�سود�ن، و�إير�ن، وتركيا، و�إيطاليا، وباك�ستان، و�أفغان�ستان، 

ودول �أخرى.

دورة الحياة
�لذكور و�مللكات غري �ملخ�سبة  �لدبور �الأحمر بظهور  تبد�أ دورة حياة 
يف ف�سل �خلريف قبل بد�ية �ل�ستاء بغر�ش �لتز�وج، وبعد �أن تتز�وج 
�لذكور مع �الإناث فاإن �لذكور متوت، وتبقى �مللكات �ملخ�سبة خمتبئًة 
�مللكات خالل  بعد ذلك تظهر  ثم  �آمن،  �ل�ستاء يف مكان  طو�ل ف�سل 
ف�سل �لربيع لكي توؤ�ّس�ش م�ستعمرًة �أو طائفًة جديدًة، فتبني كل ملكة 
�لع�ش  يف  �لطائفة  تتكون  وعمومًا،  �لبي�ش.  فيه  ت�سع  بها  خا�سًا  ع�سًا 
�لو�حد من �مللكة، وعدد قليل من �لذكور، و�أعد�د كبرية من �ل�سغاالت.

المكافحة
طو�ئف  وقوة  للدبور،  �لعددية  �لكثافة  على  �ملكافحة  طر�ئق  تعتمد 
�لنحل، ووجود مو�سم في�ش من عدمه؛ فعند عدم وجود م�سادر من 
بنقل  �لنحال  ين�سح  �لفي�ش  من  مو��سم  �أو  �للقاح  وحبوب  �لرحيق 
منحله �إلى منطقة ال توجد بها �إ�سابة، و�إذ� لزم بقاء �ملنحل يف منطقة 

وجود �لدبور ميكن �تباع �إ�سرت�تيجيات مكافحة �لدبور كما ياأتي:
- �لق�ساء على �مللكات عند بد�ية ظهورها ون�ساطها يف بناء �مل�ستعمرة مع 
بد�ية ف�سل �لربيع؛ الأن �لق�ساء على �مللكة يعني �لق�ساء على م�ستعمرة 

تختار ملكة الدبور موقع العّش الذي يتوافر 

والمصادر  )ال��ب��روت��ي��ن��ات،  ال��غ��ذاء  م��ص��درا  فيه 

السكرية( في وقت واحد

�أفر�د �لدبور �الأحمر �لكاملة تتغذى على رحيق �لنباتات
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و�مل�سائد  �لطعوم  بو��سطة  �مللكات  جمع  وميكن  �لدبابري،  من  كاملة 
�ملختلفة �لتي �سيتم �لتحدث عنها، وميكن قتلها باأّي �أد�ة منا�سبة.

�ملناحل،  من  قريبًا  عنها  بالبحث  �لدبابري  �أع�سا�ش  على  �لق�ساء   -
�ملو�د  بو��سطة  عليها  و�لق�ساء  �لدبابري  من  �ل�سارحة  �الأفر�د  ومتابعة 
�لكيماوية، ويجب توخي �حلذر وترك م�سافة كافية بني �لع�ّش و�ل�سخ�ش 
لهذ�  �سخ�ش  من  �أكرث  وجود  ل  ويف�سّ �ملقاومة،  بعملية  يقوم  �لذي 
هذه  اأحد  بالتقاط  الدبابري  اأع�سا�ض  اإلى  الو�سول  ميكن  كما  الغر�ض. 
chip على �سدره حتى يتم  �إلكرتونية  �لدبابري حيًا، ثم ل�سق قطعة 
تتّبعه من خالل �لتتّبع عن بعد. وميكن ��ستخد�م مبيد �لالنيت �أو مبيد 
مقد�ره  ما  ويعّد  �لفعالة،  �لدبور  قتل  عملية  يف  �لدبارين  �أو  �الأ�سفيت 

5-7جم من �ملبيد كافية عادًة لقتل ع�ش �لدبور ب�سكل كامل.
- �ملكافحة من خالل �ال�سطياد و�لقتل Lure and Kill: ويتم ذلك 
عن طريق �مل�سائد �لال�سقة، �أو �مل�سائد �ل�سلكية �أو �ل�سبكية. وميكن 
من  كبرية  �أعد�د  ��سطياد  يف  �ل�سفر�ء  �لال�سقة  �مل�سائد  ��ستخد�م 
وميكن  جاذبة،  طعوم  �مل�سائد  على  تو�سع  �أن  ل  ويف�سّ �لدبور،  �أفر�د 
�لدبور  الأفر�د  جاذبة  مو�د  �الأ�سماك  �أو  �لدو�جن  خملفات  ��ستخد�م 
وملكاته. وتعمل هذه �مل�سائد على ��سطياد �أعد�د كبرية من �الأفر�د، 
وقد  ق�سرية،  مدة  بعد  ينخف�ش  ما  �سرعان  ��سطيادها  معدل  لكن 
�لذين  �الأفر�د  من  حتذيرية  فرمونية  مو�د  �إ�سدر�  �إلى  ذلك  يرجع 
�ل�سفر�ء  �لال�سقة  �مل�سائد  �إعد�د  بامل�سيدة. وميكن  �لت�ساقهم  يتم 
با�ستخد�م قطعة كرتونية �سفر�ء مربعة تغطى بطبقة رقيقة من مادة 
على  وتو�سع  �لفئر�ن،  ��سطياد  يف  �مل�ستخدمة  �ملادة  مثل  �سمغية؛ 

�لكرتونة مادة جاذبة، وتو�سع بالقرب من �خلاليا.
�أما �مل�سائد �ل�سلكية �أو �ل�سبكية، فهي م�سائد �سبكية �أو �سلكية ب�سيطة 
يدخل فيها �لدبور وال ي�ستطيع �خلروج، وتتكّون هذه �مل�سيدة من حامل 
�ل�سندوق  يو�سع  ثم  نحل،  خللية  عا�سلة  فوقه  يو�سع  نحل،  خلية 
وينتهي  �لعا�سلة،  مع  نافذة  كبرية  فتحة  على  يحتوي  �لذي  �ل�سلكي 
وتو�سع  الفتحتني.  بني  يربط  �سلكي  خمروط  نهاية  يف  �سيقة  بفتحة 
تعمل على جذب  د�خله  �أو  �لعا�سلة  �أ�سفل �سندوق  مادة جاذبة  عادًة 
�إلى �الأعلى،  �إلى �لطعم �جلاذب يطري  �لدبور، وبعد �جنذ�ب �لدبور 

يف  �لطعم  كان  حالة  )يف  خارجها  ز�ل  ما  كان  �إذ�  بالعا�سلة  فيدخل 
اأ�سفل �سندوق العا�سلة(، ثم يدخل يف فتحة املخروط الكبرية، وبعدها 
ي�ستطيع  وال  �ل�سبكي،  �ل�سندوق  �إلى  �ل�سغرية  �لفتحة  �إلى  ينتقل 
�مل�سيدة حجز  ت�ستطيع هذه  �لكبرية  �لعددية  �لكثافة  وعند  �لرجوع. 

�أعد�د كبرية من �لدبور قد ت�سل �إلى �لع�سر�ت، بل �ملئات.

الكامل  النحل  على  األح��م��ر  ال��دب��ور  يتغذى 

واليرقات ويسرق العسل من الطائفة، ويمنع 

النحل من السروح

يعيش الدبور األحمر معيشًة شبه اجتماعية، 

الطين  م��ن  أعشاشها  الدبابير  أف���راد  وتبني 

واألخشاب والورق بعد مضغه

س�������الالت وأن���������واع

جتربة كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان يف مكافحة �لدبور �الأحمر يف و�دي رنية

�أحد �لدبابري يقوم مبهاجمة خلية نحل
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وزير  الف�سلي  عبداملح�سن  بن  عبدالرحمن  املهند�س  معايل  رفع 
ال�سريفني امللك �سلمان  اإىل خادم احلرمني  الزراعة �سكره وتقديره 
االأمر  �سدور  مبنا�سبة   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

للزراعة. وزيرًا  بتعيينه  امللكي 
�سنبذل  الوزارة  يف  العاملني  وجميع  اإننا  املنا�سبة:  بهذه  معاليه  وقال 
احلرمني  خادم  روؤية  حتقيق  اأجل  من  جهودنا  ق�سارى  اهلل  مب�سيئة 
ال�سريفني - اأيده اهلل - يف تطوير القطاع الزراعي يف بلدنا املعطاء .
ودعا وزير الزراعة اهلل عز وجل اأن يعينه على اأداء االأمانة وخدمة 
البلد  على هذا  يدمي  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سائاًل  والوطن؛  املليك 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قيادة  ظل  يف  واالأمان  االأمن  نعمة 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري مقرن 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
ويل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
الداخلية،  وزير  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد،  ويل 

ـ حفظهم اهلل 
الهند�سة  بكالوريو�س  على  حا�سل  الزراعة  وزير  معايل  اأن  يذكر 
من�سب  و�سغل  1982م،  عام  يف  �سعود  امللك  جامعة  من  الكيميائية 
الرئي�س التنفيذي يف �سركة املراعي املحدودة، واأم�سى 13 عامًا يف 
برتومني. ل�سركة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  برتولوب،  مع  �سابق  وقت 

حممود  �سركة  يف  عمل  اأن  بعد  1996م  عام  يف  للمراعي  ان�سم 
من�سب  يف  تعيينه  مت  ثم  للرئي�س،  نائبًا  كان  حيث  اجلماعية،  �سعيد 
من�سب  �سغل  اأن  بعد  2001م،  يناير  يف  للمراعي  التنفيذي  الرئي�س 

1999م. دي�سمرب  منذ  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
لالألبان  الدولية  ال�سركة  اإدارة كل من:  رئا�سة جمل�س  و�سغل معاليه 
املراعي  اأن�ساأته  الذي  واالأغذية،  لالألبان  التقني  واملعهد  والع�سائر، 
لغر�س  املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

تعيين م.عبدالرحمن الفضلي وزيرًا للزراعة

معاليه: سنبذل قصارى جهودنا من أجل 
تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين  في 

تطوير القطاع الزراعي 

من:  لكل  املديرين  جمل�س  رئا�سة  وكذلك  االألبان،  �سناعة  توطني 
و�سركة   ،  “ دايز ”�سفن  الغذائية  املوارد  ل�سناعة  ال�سركة احلديثة 
ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  املتحدون،  املزارعون 
حائل،  و�سركة  �سالك،   - احليواين  واالإنتاج  الزراعي  لال�ستثمار 

�سعود. امللك  بجامعة  الهند�سة  لكلية  الهند�سي  املجل�س  وع�سو 
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شمع النحل الخام: فوائده وطرائق 

استخالصه

ق�����واع�����د وأص������ول

د. نورو ادجابا محمد
كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل - جامعة �مللك �سعود
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ما ز�لت ن�سبة كبرية من طو�ئف �لنحل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
تعّد  وبذلك  �لطو�ئف(،  �إجمايل  من   %70( تقليدية  خاليا  يف  تربَّى 
�سمع  ن�سبة  وتقّدر  �لنحل.  ل�سمع  �لرئي�ش  �مل�سدر  �خلاليا  هذه 
بنحو  �لع�سل  فرز  بعد  �ل�سمعية  �الأقر��ش  من  �مل�ستخل�ش  �لنحل 
�لع�سل  �إنتاج  كمية  والأن  �لفرز،  قبل عملية  �الإنتاج  �إجمايل  10% من 
فاإن  �سنويًا  طن   9000 يقارب  ما  تبلغ  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�لرغم  وعلى  �سنويًا.  طن   900 تبلغ  �إنتاجها  �ملتوقع  �ل�سمع  كمية 
�ل�سبب  ويعود  م�ستثمرة،  غري  �أنها  �إال  �لهائلة  �لرثوة  هذه  وجود  من 
�ملنتج، و�سعف  لهذ�  بالقيمة �القت�سادية  �ملعرفة  �إلى �سعف  يف ذلك 
�ملعرفة بالعمليات �ملنا�سبة الإنتاجه؛ لذلك فاإننا ن�ساهد كميات كبرية 
على  يح�سل  �أن  للنحال  وميكن  كبري.  ب�سكل  ُتهدر  �ملنتج  هذ�  من 
من  �لع�سل  جني  بعد  �لناجتة  �الأقر��ش  بقايا  من  �خلام  �لنحل  �سمع 

�الأقر��ش �مل�ستخرجة من �خلاليا �لتقليدية و�حلديثة وع�سره.
�ل�سمع  ��ستخال�ش  عملية  من  فائدتني  على  نح�سل  �أننا  �حلقيقة 
من  فبتخّل�سنا  �ملنتج،  لهذ�  �القت�سادية  �لقيمة  �إلى  �إ�سافًة  �خلام 
بدودة  �لنحل  طو�ئف  �إ�سابة  �حتمالية  من  نقّلل  �الأقر��ش  متبقيات 

يعّد شمع النحل الخام والمنتج من األق��راص الشمعية من أهم منتجات طائفة نحل العسل؛ فهو يستخدم 

اليوم في أكثر من 300 منتج؛ كإنتاج مستحضرات التجميل، واألدوية، ومواد التلميع، وشمع اإلضاءة. كما تصنع 

منه األساسات الشمعية المستخدمة في تربية نحل العسل بالطرائق الحديثة. وألن هذا الشمع منتج طبيعي 

فهو األفضل إلنتاج تلك المنتجات المذكوة سابقًا؛ لذلك نجد أن الطلب على هذا المنتج يزداد يومًا بعد يوم، مع 

عدم إمكانية تلبية الحاجة بشكل كامل؛ لذلك أصبح شمع النحل مصدرًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل للنحالين.

�ل�سمع �لتي تنجذب �إلى �الأقر��ش �لقدمية؛ �إذ تقوم �حل�سرة �لبالغة 
هذ�  عن  وتفق�ش  �الأقر��ش،  تلك  على  �لبي�ش  بو�سع  �ل�سمع  لدودة 
�الأقر��ش  بذلك  وتدمر  �ل�سمع،  بالتهام  تبد�أ  �سغرية  يرقات  �لبي�ش 
ح�سر�ت  ثم  عذ�رى،  لت�سبح  الحقًا  �لريقات  تلك  وتتطور  �ل�سمعية. 
كاملة على �سكل فر��سات، وتقوم تلك �لفر��سات الحقًا بو�سع �لبي�ش 
�أن  كما  �لدودة.  بهذه  �لعدوى  تزد�د  يف طو�ئف نحل جديدة، وهكذ� 
�إلى ترك �خللية للبحث عن  �إزعاج ديد�ن �ل�سمع للطائفة قد يدفعها 

مكان �آخر �أكرث مالءمًة للعي�ش، �أو ت�سعف �إلى �أن تنتهي.
ويتم عادًة ��ستخال�ش �ل�سمع من �الأقر��ش �ل�سمعية من خالل عمليات 
�سهلة با�ستخد�م مو�د متو�فرة يف �لبيئة �ملحلية، وينتج من ذلك قو�لب 
�ل�سمع �خلام لنحل �لع�سل. وميكن حفظ هذه �لقو�لب مدًة طويلًة من 
�أحيانًا كثرية تزد�د تلك �لقيمة مع  �أن تفقد قيمتها �ل�سعرية، بل  دون 
�أن  ميكن  �لتي  �لنحال  مدخر�ت  �أحد  �ملنتج  هذ�  ميّثل  لذلك  �لزمن؛ 
�إلى �ملال. وت�ستورد �ململكة كميات كبرية من �سمع  يبيعها وقت حاجته 
�لنحل من دول خمتلفة على �سكل �أ�سا�سات �سمعية بهدف ��ستخد�مها 
يف �خلاليا �حلديثة. وعادًة ما يكون �ل�سمع �مل�ستورد منخف�ش �جلودة؛ 
�سمع  رمي  يتم  �أن  �لنحل  �سناعة  جمال  يف  �ملنطقي  غري  فمن  لذلك 
نقّي بكميات عالية، و��ستري�د �سمع غري موثوق به من ناحية �لنقاوة �أو 

�أ�سالة �مل�سدر �لطبيعي.

طرائق إنتاج شمع النحل الخام:
يف  متو�فرة  �سهلة  بطر�ئق  �خلام  �لنحل  �سمع  على  �حل�سول  ميكن 
�أجهزة  با�ستخد�م  و��سع  �سناعي  ب�سكل  عملها  ميكن  كما  �ملنزل، 

ميكانيكية، ويتم ذلك عرب عدة خطو�ت:
�أو �لناجتة بعد ع�سر �لع�سل( يف 	• و�سع �الأقر��ش �ل�سمعية )�جلافة 

ماء نقّي، وتركها منقوعًة فيه 12 �ساعة؛ الإز�لة كل �لعو�لق �لتي ميكن 
�أن تذوب يف �ملاء.
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بعد ذلك يف 	• وو�سعه  ماء نظيف،  با�ستخد�م  نقعه  بعد  �ل�سمع  غ�سل 
وعاء طبخ كبري ح�سب كمية �ل�سمع.

�سّب ماء نظيف يف �لوعاء حتى يغطي �أعلى م�ستوى لالأقر��ش �ل�سمعية.	•
ت�سخني �ملاء با�ستخد�م �لنار �أو �لكهرباء، وتركه يف هذه �ملرحلة حتى 	•

يذوب كّل �ل�سمع، وذلك با�ستخد�م �لتقليب �مل�ستمر بع�سا نظيفة.
حمتويات 	• كّل  �سّب  يتم  �لوعاء  يف  �ملوجود  �ل�سمع  كّل  يذوب  �أن  بعد 

�لوعاء يف وعاء �آخر من خالل مترير �خلليط على كي�ش من �خلي�ش؛ 
حلجز �الأجز�ء �لكبرية �ملتبقية يف �ل�سمع )�أكيا�ش �لعذ�رى �ملوجودة 

يف �الأقر��ش، وباقي �ملخلفات(.
�ل�سغط على �لكي�ش بع�سره؛ ال�ستخر�ج كّل �ل�سمع �ملتبقي فيه، وذلك 	•

با�ستخد�م قوة يدوية �أو ميكانيكية.
 بعد �النتهاء من عملية �لع�سر يتم �لتخل�ش من �ملتبقيات �ملوجودة يف 	•

�لكي�ش، بينما يرتك �ملاء و�ل�سمع يف �لوعاء 12 �ساعة من دون �أّي حتريك.
بعد ذلك ي�سبح �ل�سمع �سلبًا ب�سكل كامل على �سكل قالب، وعندها 	•

تتم �إز�لة قالب �ل�سمع من �لوعاء، ثم با�ستخد�م �سكني يتم �لتخل�ش 
من �ل�سو�ئب �ملوجودة �أ�سفل قالب �ل�سمع.

احتياطات خالل عملية صهر الشمع الخام 
وتخزينه:

�إجر�ء عملية ت�سخني �ل�سمع يف �لوعاء ب�سكل متدّرج، ولي�ش ب�سكل �سريع.	•
عدم مالم�سة �ل�سمع �ملن�سهر لهب �لنار مبا�سرًة.	•
يفي�ش 	• ال  حتى  �لوعاء؛  يف  و�ملاء  �ل�سمع  من  منا�سبة  كميات  و�سع 

�ل�سمع على �لنار.
عدم تخّطي درجة حر�رة �خلليط 70 درجة مئوية.	•
يف�سل �سهر �ل�سمع يف �أوعية م�سنوعة من �الأملنيوم �أو �الإ�ستاينل�ش �ستيل.	•

�إز�لة 	• على  ي�ساعد  حتى  �الأ�سفل؛  يف  �سيقًا  �لوعاء  يكون  �أن  ير�عى 
قالب �ل�سمع بعد �أن يربد �خلليط.

�لديزل، 	• �ل�سو�ئل؛ مثل:  بعيدً� من  �لنحل �خلام  حُتفظ قو�لب �سمع 
و�ملو�د �لكيميائية، �أو �أّي �أ�سياء �أخرى.

�سّب خليط �ل�سمع و�ملاء �ل�ساخن يف وعاء �سهر �أقر��ش �ل�سمع وتقليبها با�ستخد�م ع�سا طويلة
با�ستخد�م  �ل�سو�ئب  من  و�لتخل�ش  �آخر، 

�أكيا�ش �خلي�ش

قو�لب �سمع خام مّت �حل�سول عليها من متبقيات �الأقر��ش �ل�سمعية لنحل �لع�سل

�ملتبقية  �ل�سمع  خملفات  على  �ل�سغط 
د�خل  يدويًا  بع�سرها  �خلي�ش  كي�ش  يف 

�خلي�ش، وكب�سها بالع�سي

يجب إجراء عملية تسخين الشمع في الوعاء 

بشكل م���ت���دّرج، ول��ي��س بشكل س��ري��ع، وع��دم 

مالمسة الشمع المنصهر لهب النار مباشرًة
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عبدالعزيز      بن  �سلمان  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر 
عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  بتعيني  ملكيًا  اأمرًا  اهلل-  -حفظه 

االجتماعية. لل�سوؤون  وزيرًا  الق�سبي 
على  احلرمني،  خادم  اإىل  �سكره  الق�سبي  ماجد  الدكتور  وقّدم 
تكليف  هو  اإمنا  التعيني  هذا  اأن  معتربًا  اإياها،  منحها  التي  الثقة 

وم�سوؤولية. وت�سريف 
الدكتوراه  1960م، وح�سل على درجة  الق�سبي يف عام  الدكتور  ولد 
االأمريكية  مي�سوري  جامعة  من  ال�سرف  مبرتبة  الهند�سية  االإدارة  يف 
عام 1985م، ودرجة املاج�ستري يف االإدارة الهند�سية مبرتبة ال�سرف 
درجة  على  ح�سل  كما  1983م،  عام  االأمريكية  مي�سوري  جامعة  من 
بريكلي  جامعة  من  ال�سرف  مبرتبة  املدنية  الهند�سة  يف  املاج�ستري 
مبرتبة  املدنية  الهند�سة  يف  والبكالوريو�س  1982م،  عام  االأمريكية 
و�سهادة  1981م،  عام  االأمريكية  بورتالند  جامعة  من  ال�سرف 
عام  االأمريكية  مي�سوري  جامعة  من   Professional Degree

.)wall street journal( 2002م وح�سل على جائزة
وعمل د. الق�سبي م�ست�سارًا بديوان �سمو ويل العهد من يوليو 2014م، 
2014م  اإىل   2011 من  العهد  ويل  ل�سمو  اخلا�سة  لل�سوؤون  ورئي�سًا 
ومديرًا  2011م،  اإىل  2010م  العهد من  �سمو ويل  بديوان  وم�ست�سارًا 
عامًا ملوؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية من 2002 اإىل 
2013م، واأمني عام الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة من 1998 اإىل 
امللك  بجامعة  ال�سناعية  الهند�سة  بق�سم  م�ساعدًا  واأ�ستاذًا  2002م 
عبدالعزيز من 1987 اإىل 1998م. كما عمل ع�سو جمل�س اإدارة مركز 
ماجد  جمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو  االإعاقة،  الأبحاث  �سلمان  االأمري 
اإدارة  جمل�س  وع�سو  االجتماعية،  واخلدمة  للتنمية  عبدالعزيز  بن 

القصبي وزيرًا للشؤون االجتماعية

معاليه: الثقة الملكية الغالية تكليف 
وتشريف ومسؤولية

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو  الزهامير،  ملر�س  ال�سعودية  اجلمعية 
اإدارة  ملجل�س  ع�سوًا  وعمل  الرتاث.  على  للمحافظة  ال�سعودية 
حائل،  منطقة  لتطوير  العليا  الهيئة  وع�سو  للموانئ،  العامة  املوؤ�س�سة 
اال�ست�سارية  الهيئة  وع�سو  املئوية،  �سندوق  اأمناء  جمل�س  وع�سو 
منتدى  ورئي�س  االأعلى،  االقت�سادي  باملجل�س  االقت�سادية  لل�سوؤون 
اخلا�سة  ال�سركات  من  اإدارة عدد  ورئي�س جمل�س  االقت�سادي،  جدة 
وامل�ساهمة. ويف تاريخ 9/ 4/ 1436 هـ �سدر اأمر ملكي بتعيني الدكتور 

ماجد بن عبداهلل الق�سبي وزيرًا لل�سوؤون االجتماعية.
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دول  من  كثري  يف  �ملهمة  �لزر�عية  �ملهن  �إحدى  �لع�سل  نحل  تربية  تعدُّ 
معاملة  �أ�ساليب  يف  �لتقدم  من  عالية  درجة  �إلى  و�سلت  �إذ  �لعامل؛ 
نحل  �أن  �إال  جمٍز،  �قت�سادي  عائد  على  �حل�سول  �أجل  من  �لطو�ئف 
من  تقّلل  كثرية  لعو�مل  يتعر�ش  �حلية-  �لكائنات  باقي  -مثل  �لع�سل 
ذ�ت  و�الآفات  و�لطفيليات،  �ملمر�سة،  �حلية  �لكائنات  منها  �أعد�ده، 

�لتاأثري �ل�سلبي يف حياة �لنحل و�إنتاجيته.
وتو�جه �سناعة �لنحل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية كثريً� من �ل�سعوبات 
�لتي توؤثر يف تطورها، منها موت �لطو�ئف �ملت�سبب عن �سعف �لنحل يف 

فيروسات وأمراض

موت طوائف النحل بالمملكة نتيجة اإلجهاد 

المتسبب عن اإلصابة باألمراض
أ. د. عبدالسالم أنور محمد

�أ�ستاذ تربية �لنحل - كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل - جامعة �مللك �سعود
مو�جهة �أعد�ئه �لطبيعيني، كما �ساهم �ال�ستري�د غري �ملقنن لالآالف من 
طرود �لنحل �سنويًا من �أنحاء كثرية من �لعامل يف دخول معظم �مل�سببات 
على  �أي�سًا  �ملرحتلة  �لنحالة  ممار�سة  و�ساعدت  �ململكة،  �إلى  �ملر�سية 
�نت�سارها؛ �إذ ُر�سد كثري من �الأمر��ش يف عدة مناطق من �ململكة مل تكن 

موجودة بها من قبل، وتتز�يد ن�سب �الإ�سابة بها عامًا بعد عام.
لقد كانت للخ�سائر �لفادحة �لناجتة من موت طو�ئف �لنحل من ناحية، 
�إلى جانب بذل كثري من �جلهد و�لوقت و�ملال يف ت�سخي�ش هذه �الأمر��ش 
ومكافحتها من ناحية �أخرى، �آثار �سلبية يف �قت�ساد �ململكة، �لذي متّثل 
فح�ش  ويعّد  �الأ�سر.  من  كثري  لدخل  مهمًا  م�سدرً�  فيه  �لنحل  �سناعة 
�لنحل، وتعّرف �الأمر��ش �لتي ت�سيبه، من �أهم عمليات �لنحالة، �إال �أنها 
تعّد من �أكرث �الأمور �ملربكة �لتي يو�جهها مرّبو �لنحل من ذوي �خلربة 
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�لتي  لالأمر��ش  �لنحال  من  �خلاطئ  �لت�سخي�ش  وعملية  �ملتو�سطة. 
معظم  هالك  �إلى  توؤدي  �إذ  كربى؛  م�سكلًة  تعّد  منحله  طو�ئف  ت�سيب 
�لوقت  ويف  للمكافحة،  �ملنا�سبة  �لطر�ئق  �تباع  عدم  نتيجة  �لطو�ئف 
�ملنا�سب، خ�سو�سًا �أن هذه �الأمر��ش يعدُّ بع�سها على درجة عالية من 
�خلطورة �إذ� مل يتم �لتعامل معها ب�سورة فورية؛ كونها �أمر��ش ُمعدية 
�أو �لنحل �لبالغ، كما �أن  قد ت�سيب ح�سنة �لنحل من يرقات وعذ�رى 
بع�سها قد ي�سيب �الثنني معًا. وتنتج هذه �الأمر��ش نتيجة تطفل �أنو�ع 
و�لفريو�سات،  �لبكرتيا،  مثل:  �حلية؛  �لدقيقة  �لكائنات  من  خمتلفة 
و�لفطريات، و�لربوتوزو�، �إ�سافًة �إلى �الأمر��ش �لتي ت�سببها �أنو�ع من 

�حللم �ملتطفل �لتي ميكنها �ملعي�سة خارجيًا على ج�سم �لنحل كما يف 
حلم �لفارو�، �أو د�خل �جل�سم مثل طفيل �الأكارين؛ لذ� فمن �ل�سروري 
�لكاملة  �لدر�ية  �لنحل  تربية  على  و�لقائمني  للنحالني  تكون  �أن 
باالأمر��ش �ملختلفة �لتي ت�سيب طو�ئف نحل �لع�سل، و�أن تتو�فر لديهم 
�خلربة على �لتمييز بني �الأمر��ش �خلطرية، و�الأخرى �الأقّل خطورًة، 

وكيفية ت�سخي�سها، ثم كيفية عالجها قبل تفاقم �الإ�سابة.
طائلة  مبالغ  �لنحالني  تكّبد  �لتي  �مل�سكلة،  لهذه  للت�سدي  حماولة  ويف 
�لتي  باالأمر��ش  متاأثرًة  �لطو�ئف  من  كبرية  جمموعة  موت  نتيجة 
ت�سيبها، نعر�ش بع�ش �ملظاهر �لعامة لالإ�سابة باالأمر��ش، �سو�ء �لتي 

تظهر على �حل�سنة �أم �لنحل �لبالغ.

المظهر العام للحضنة المريضة
�لالمع  �الأبي�ش  �ملفتوحة من  �ملري�سة يف �حل�سنة  �لريقات  لون  يتغرّي 
�الأ�سود، وعند حماولة �سحب �لريقة خارج �لعني  �أو  �لغامق  �لبني  �إلى 
قد يتكون خيط خماطي لزج. كما �أن �حل�سنة �ملغلقة تظهر بينها عيون 
مفتوحة بكرثة، وتكون �أغطية �حل�سنة �ملقفلة لينًة ومقعرًة الأ�سفل ذ�ت 
لون بني غامق ومثقبة. ومن �ملمكن �أن تظهر للريقات �مل�سابة ر�ئحة 
غري طبيعية عفنة كريهة، كما �أنه غالبًا ما حتتوي �لعني �ل�سد��سية على 

يرقات �أو عذ�رى ميتة جافة يف �سورة ق�سور �أو موميات.

مظهر النحل البالغ المريض
تظهر على �لنحل �لبالغ �مل�ساب �أعر��ش من �ملمكن �أن ميّيزها �لنحال يف 
�أثناء قيامه بعمليات �لفح�ش �لدوري، من هذه �الأعر��ش �نتفاخ �لبطن 
مع وجود �رتعا�ش غري طبيعي لالأجنحة و�جل�سم. وُيالحظ �أي�سًا تباعد 
�الأجنحة، وعدم �نتظام و�سعها على �جل�سم، مع عدم قدرة �لنحل على 
�لطري�ن، وزحفه على �الأر�ش، وهذ� �ملظهر بالتحديد من �أهم �الأعر��ش 
�لتي ميكن بها �لتنبوؤ بحدوث �إ�سابة مر�سية، لكنه غري كاٍف لتحديد نوع 
�ملر�ش؛ �إذ ي�سرتك كثري من �الأمر��ش يف ظهور هذ� �لعر�ش، خ�سو�سًا 
عند تقدم �الإ�سابة. وقد ت�سبب بع�ش �الأمر��ش ترّبز �لنحل د�خل �خللية، 
مع جتمع �لنحل فوق قمة �الإطار�ت، وحتركه ببطء، وعادًة ما يبدو �لنحل 
املري�ض م�سّوه الأجنحة، �سغري احلجم، ذا لون لمع ل�سقوط �سعر اجل�سم.
�ملر�ش  نوعية  حتديد  يف  عليه  �الأمر  �لتبا�ش  عند  �لنحل  ملربي  وميكن 
�لنحل  من  عينات  �إر�سال  خالل  من  دقيق  ت�سخي�ش  على  �حل�سول 
�جلامعات  يف  بذلك  �ملنوطة  �ملخترب�ت  �إلى  �حل�سنة  �أو  به  �مل�ستبه 

و�ملعاهد و�ملر�كز �لبحثية.
على  وو�سعها  خمتزلة،  و�الأجنحة  المع،  لون  ذ�ت  مري�سة  �سغاالت 

�جل�سم غري طبيعي

آث��ار سلبية في اقتصاد  النحل  لموت طوائف 

المملكة، الذي تمّثل صناعة النحل فيه مصدرًا 

مهماً لدخل كثير من األسر

الحضنة  ف��ي  ال��م��ري��ض��ة  ال��ي��رق��ات  ل���ون  يتغّير 

ال��م��ف��ت��وح��ة م��ن األب��ي��ض ال��الم��ع إل���ى البني 

الغامق أو األسود
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�لطفيل �لبالغة �لنحل �لبالغ لتتكاثر د�خل نخاريب �حل�سنة، وتتغذى 
على �مت�سا�ش دم �حل�سنة. وتق�سم دورة حياة طفيل �لفارو� مرحلتني: 
�إناث  فيها  تتكاثر  �لتي   ،reproductive phase �لتكاثر  مرحلة 
�لفارو� د�خل نخاريب �حل�سنة �ملختومة، و�ملرحلة �ملوؤقتة �أو �ملحمولة 
�لفارو�  �إناث  فيها  تهاجم  �لتي   ،phoretic )carrying( phase

�لنحل �لبالغ. وتق�سم �ملرحلة �الأولى بدورها عدة مر�حل:

- المرحلة األولى: حدوث العدوى
بنحو  ختمها  قبل  �ل�سغاالت  ح�سنة  نخاريب  �إلى  �لطفيل  �إناث  تدخل 
15-20 �ساعة، ويتم ذلك بالن�سبة �إلى ح�سنة �لذكور قبل ختمها بنحو 

40-50 �ساعة، ويتم فيما بعد �لتكاثر يف نخروب �حل�سنة �ملختومة.

Akinesis stage  المرحلة الثانية: مرحلة السكون -
حت�سر �أنثى �لفارو� نف�سها يف فر�غ �سيق بني يرقة �لعائل وجد�ر �لنخروب، 
�لريقي  �لغذ�ء  يف  نف�سها  تغم�ش  �لنخروب  �أ�سفل  �إلى  ت�سل  وعندما 
�ل�سلوك  ي�سمى  كما  �النغما�ش،  مبرحلة  �ملرحلة  هذه  وت�سمى  �ل�سائل، 
عندها  وتتوقف   ،)Submerged behaviour( �النغما�ش  ب�سلوك 
جميع �حلركات �لفعالة الإناث �لطفيل بعد مرحلة �النغما�ش، وتبقى يف 
حالة �سكون حتى ينتهي كامل �لغذ�ء �لريقي بتغذي �لريقة عليه، وت�سمى 

.Akinesis stage )Stillness( هذه �ملرحلة مبرحلة �ل�سكون
تغادر �أنثى �لطفيل �لغذ�ء �لريقي بعد 2-6 �ساعات من ختم �لنخروب 
بعد تناول �لريقة �لغذ�ء �لريقي؛ �إذ تربز �أنثى �لطفيل ب�سكل و��سح من 

�لغذ�ء �لريقي متعلقًة بالريقة.

Reproduction المرحلة الثالثة: التكاثر -
تغطية  من  �ساعة   60 بعد  �الأولى  �لبي�سة  �لفارو�  طفيل  �أنثى  ت�سع 
�لعني �ل�سد��سية، وتكون غالبًا بي�سة ذكرية �أحادية �ل�سيغة �ل�سبغية 
�ل�سبغية  �ل�سيغة  ثنائية  �أو خم�سًا  بيو�ش  �أربع  بعدها  وت�سع  )ن=7(، 
للتطور من  �إليها �لطفيل  �لتي يحتاج  بفا�سل 30 �ساعة، وتر�وح �ملدة 

�لبي�سة حتى مرحلة �لبلوغ 5-6 �أيام للذكور، و7-8 �أيام لالإناث.
يف  �أجز�ء  �لفارو�  الإناث  �لن�سج  مرحلة  �إلى  �لبي�سة  من  �ملدة  ُتق�سم 
مر�حل proto- and deuto-nymph stages، كل مرحلة تتاألف 

.  )  pharate phase( من طور متحرك وطور غري متحرك
تنتج من �لبي�ش غري �ملخ�سب ذكور �أحادية �ل�سيغة �ل�سبغية )ن=7(، 
بينما تنتج من �لبي�ش �مللقح �إناث )ن=142(، وتنتهي هذه �ملرحلة خالل 

 الوصف المورفولوجي للطفيل
Morphology of varroa mite 
متتاز �أنثى �لفارو� بج�سم بي�ساوي ولون بني م�سفر قامت يتحول �إلى 
ميكرون   1100 طولها  ويبلغ  �لعمر،  يف  تقدمها  مع  د�كن  حممر  بني 
و�ل�سفيحة  )1.6ملم(،  ميكرون   1600 وعر�سها  )1.1ملم(، 
ري�سية  مركزية  �سعري�ت  وتغطيها  جدً�،  قا�سية  �لكيتينية  �لظهرية 
وعدد �أكرب من �ل�سعري�ت �حلادة �مل�ستقيمة، و�لناحية �لبطنية مكونة 
ي�سمح  بينها،  فيما  رقيق  د�خلي  بغ�ساء  مف�سولة  �سفائح  عـدة  من 
ولهذه  �لبي�ش،  ت�سّكل  مدة  �أثناء  ويف  �لتغذية  خالل  باالت�ساع  للج�سم 
الفاروا  ذكر  وميتاز  لوظائفها.  تبعًا  خمتلفة  واأبعاد  اأمناط  ال�سفائح 
من  حجمًا  �أ�سغر  وهو  م�سفر،  �أبي�ش  ولون  �ل�سكل،  �أجا�سي  بج�سم 
�الأنثى، �أبعاده: 780×750 ميكرونًا، و�ل�سفيحة �لظهرية لدى �لذكر 
نخاريب  يف  ح�سرً�  �لذكور  وتعي�ش  بال�سعري�ت،  كامل  ب�سكل  مغطاة 

�حل�سنة �ملختومة، ومتوت خارجها.
دورة حياة طفيل الفاروا

Life cycle of varroa mite 
نحل  على  �لرئي�سة  �الآفة  حاليًا   V. destructor �لفارو�  طفيل  يعّد 
�لبالغ  �لنحل  دم  من  غذ�ءها  �لبالغة  �لطفيل  �أنثى  متت�ّش  �إذ  �لع�سل؛ 
�إناث  متو�فرة ترتك  �لنحل  ت�سبح ح�سنة  وعندما   ،Hemolymph
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مدة ق�سرية، ويتم ت�سّكل �جلنني بعد 48 �ساعة من و�سع �لبي�سة، ومتكن 
م�ساهدته من خالل ق�سرة �لبي�سة، وبعد 24 �ساعة يت�سّكل �لطور �لريقي 
larval stage، �لذي له �سّت �أرجل بد�ئية مق�سمة، ويكون تطوره د�خل 
�لريقـة،  د�خـل جلد   Protonymph �الأولى  وتظهر �حلورية  �لبي�سة، 
وتقـوم بتمزيـق غ�ساء �لريقة مغادرًة ق�سرة �لبي�سة، ومتتاز بوجود ثماين 
�أرجل، وهي طور متحرك، ولونها �أبي�ش، وحوريات �لذكور �أ�سغر قلياًل من 
حوريات �الإناث، وللذكور ج�سم بي�ساوي نوعًا ما، بينما �الإناث ذ�ت ج�سم 
 ،Deutonymph كروي، وتن�سلخ �حلورية �الأولى لتعطي �حلورية �لثانية
وهي �ملرحلة �لن�سطة يف �لتغذية، ولها ثماين �أرجل، وت�سبه �لطور �لبالغ، 

وهي ذ�ت ج�سم بي�ساوي، و�لذكر �أ�سغر من �الأنثى.
متوت بع�ش �الإناث قبل �أن تكون قادرًة على �لتكاثر؛ ب�سبب �نحبا�سها بني 
جد�ر �خللية و�ل�سرنقة، وقد تخفق بع�ش �الإناث يف �لتكاثر، �أو تعطي ن�ساًل 

ُينتج ذريًة غري قابلة للحياة، وقد تعطي بع�ش �الإناث ن�ساًل ذكريًا فقط.

- المرحلة الرابعة: خروج إناث الطفيل مع 
النحل المنبثق

ينبثق �لنحل يف �لنهاية مرت�فقًا باإناث �لطفيل �لبالغة، �لتي تهاجم من 
�إال  �حلياة  قيد  على  تبقى  وال  خا�سًة(،  )�حلا�سن  �لبالغ  �لنحل  جديد 
�لطفيليات �لكاملة �لتطور، ومتوت ذكور �لطفيل خالل مدة وجيزة بعد فتح 
نخاريب �حل�سنة. وتعي�ش �إناث �لطفيل �لبالغة مدًة على �لنحل �حلا�سن، 
وت�سمى هذه �ملرحلة باملرحلة �ملوؤقتة �أو �ملحمولة phoretic period؛ 

�إذ تكون �أنثى �لفارو� حممولًة على �ل�سغالة �حلا�سنة، وتتغذى على دمها، 
وتنتظر �لفر�سة للدخول �إلى نخاريب �حل�سنة مرًة �أخرى، وتر�وح هذه 
بينما  تربية �حل�سنة،  �أثناء مدة  يومًا يف  و11  �ملوؤقتة بني 4.5  �ملرحلة 
�لطفيليات �لتي تدخل مبا�سرًة �إلى نخاريب �حل�سنة الإعادة دورة �حلياة 
قادرة على �لتكاثر مبعدل �أقّل، وير�وح متو�سط عدد دور�ت �لتكاثر لكل 

طفيل مفرد بني  1.5 و2 دوره مع مدى و��سع ير�وح بني �سفر و7 دور�ت.

تمتاز أنثى الفاروا بجسم بيضاوي ولون بني 

مصفر قاتم يتحول إلى بني محمر داكن مع 

تقدمها في العمر
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أضرار طفيل الفاروا على طوائف نحل العسل 
damages of varroa mite on honeybees

�لبالغ   و�لنحل  و�لعذ�رى  �لريقات  دم  على  �لفارو�  �إناث  تتغذى 
نخاريب  د�خل  يف  �الأّويل  �ل�سرر  ويحدث   ،)Hemolymph(
�حلجم،  �سغري  يكون  م�سابة  نخاريب  من  �ملنبثق  فالنحل  �حل�سنة؛ 
ذ� �أجنحة م�سوهة، ويتوقف حجم �ل�سرر �لناجت من �لتطفل على �سدة 
�الإ�سابة، كما ي�سبب �لطفيل �سذوذً� و�أ�سكااًل غري طبيعية للنحل �لبالغ، 
�الأجنحة  يف  ت�سوهات  غالباً  وتظهر  �لبالغ،  �لنحل  وزن  يف  و�نخفا�سًا 
عليها،  �ملتطفل  و�لعذ�رى  و�لذكور  �ل�سغاالت  �أعمار  وتق�سر  و�لبطن، 
�أعد�د �الإناث يف  �أعمار �ل�سغاالت بازدياد  ويزد�د نق�ش �لوزن وق�سر 
�لنخروب �لو�حد يف �أثناء مر�حل تطور �لنحل يف نخاريب �حل�سنة، كما 
لدى  �أعد�دها  و�نخفا�ش  �ملنوية  �حلوي�سالت  وزن  �نخفا�ش  �إلى  يوؤدي 
�لذكور، ونق�ش يف وزن �لغدد �لبلعومية عند �ل�سغاالت، وموت �حل�سنة 
�لفتية، و�ملوت �ل�سابق الأو�نه للنحل �لبالغ، وتبدي �ل�سغاالت �ملنبثقة من 

نخاريب م�سابة زيادة يف ظاهرتي �لتوهان و�ل�سرقة بني �خلاليا.

المراجع

نور �لدين ظاهر حجي
ج، وعلي �لرب�قي، ومتام �لعابد )2009م(، در��سة و�إعد�د بر�مج يف �ملكافحة �ملتكاملة الآفة 

 ،) Oud. Varroa jacobsoni( Varroa destructor  فارو� �لنحل
 �أطروحة دكتور�ه، جملة جامعة دم�سق.

	• Calderon R.A.، and L.G. Zamora )2007(. Reproduction of 
Varroa destructor in Africanized Honey Bees under the 
Tropical Conditions of Costa Rica. Apiacta 42: 31- 38.

	• Calis J.N.M.، I. Fries، and S. Ryrie )1999a(. Population 
modeling of Varroa jacobsoni Oud. Apidologie 
30:111- 124 .

	• de Guzman L.، and T.E. Rinderer )1999(. Identification 
and Comparison of Varroa Species infesting honey 
bees. Apidologie 17: 203- 215 . 

	• Elzen P.J.، F.A. Eischen، J.R. Baxter، G.W. Elzen، and 
W.T. Wilson )1999(. Detection in US Varroa jacobsoni 
Oud. )Mesostigmata: Varroidae( to the acaricide 
fluvalinate. Apidologie 30:13- 17 .

	• Engels W.، L.S. Goncalves، J. Steiner، A.M. Buriolla، and 
M.R. Cavichio Issa )1986(. Varroa Befallvon Carnica-
Volkern in tropenklima. Apidologie 17: 203- 216  .

	• Fries I.، and P. Rosenkranz )1996( Number of 
reproductive cycles of Varroa jacobsoni in honey-bee 
)Apis mellifera(. Experimental and Applied Acarology 
20: 103- 142.

	• Kralj J.، A. Ljubljana )2004(. Parasite–host interactions 
between Varroa destructor Anderson and Trueman 
and Apis mellifera L.: Influence of parasitism on flight 
behaviour and on the loss of infested foragers. der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität.

	• Milani N.، )2001(. Activity of oxalic and citric acids 
on the mite Varroa destructor in Laboratory assays. 
Apidologie 32: 127- 138 . 

	• Rath W.، )1999(. Coـ  adaptation of Apis cerana Fabr. 
and Varroa jacobsoni Oud. Apidologie 29: 537- 546.

	• Ritter W.، )1999(. Building Strategies for Varroa 
control. Swiss Apicultural Institute. Coordination in 
Europe of research on integrated control of Varroa 
mites in honey bee colonies. Agricultural Research 
Centre-ـ Ghent Merelbeke، Belgium. 3- 7.

	• Ruffinengo S.، M. Maggi، C. Faverin، S.B.G. de La Rosa، 
P. Bailac، J. Principal، and M. Eguaras )2007(. Essential 
oils toxicity related to Varroa destructor and Apis 
mellifera under laboratory conditions. Zootecnia 
Trop.، 25 )1(: 63- 69 .

	•  Sammataro D.، U. Gerson، and G. Needham )2000(. 
Parasitic mite of honey bees: life، history، implication، 
and impact. Annu. Rev. Entomol. 45: 519–548.

	• Vetharaniam I.، and N.D. Barlow )2006(. Modelling 
biocontrol of Varroa destructor using a benign haplotype 
as a competitive antagonist. New Zealand Journal of 
Ecology 30 )1(: 87- 102.

الرئيسة على  الفاروا حاليًا اآلف��ة  يعّد طفيل 

البالغة  الطفيل  أنثى  تمتّص  إذ  العسل؛  نحل 

غذاءها من دم النحل البالغ
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تت�سّبب يف هذ� �ملر�ش جر�ثيم طفيلية دقيقة، وهي وحيد�ت خلية من 
�لكبرية  �جلر�ثيم  من  تعّد   protozoa بروتوزو�  �الأولية  �حليو�نات 
 Nosema Apis �لعلمي لها هو  ُترى باملجهر ب�سهولة، و�ال�سم  �لتي 
�جلر�ثيم  وتتمّيز هذه   .Nosematidae عائلة  من  وهي   ،Zander
ثالثية  �سميكة  جدر�نه  ميكرون،   6×3 �أبعاده  بي�ساوي  ب�سكل 
�لطبقات، مقاومة جدً�، يلتف د�خلها بال�سما �لبوغ على �سكل حلزون 

�إلى �لنحالت. حلماية �لطليعة �لقطبية �لتي تنتقل 
ويتز�يد،  فيتغذى  �لنحل  يف  �ملتو�سطة  �الأمعاء  جدر�ن  �لطفيل  ي�سكن 

مرض الن�وزي�ما في نحل العسل
رمزي محمد السرحان

طالب دكتور�ه بكر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل يف جامعة �مللك �سعود

فيروسات وأمراض
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وتتوقف  مئوية،  درجة   35-30 هي  �الأبو�غ  لتكاثر  �ملثالية  و�حلر�رة 
فوق 37 درجة مئوية، وحتت 10 درجات مئوية. وتعي�ش �أبو�غ �لطفيل 
�مل�سبب للنوزميا يف �الأر�ش 40- 70 يومًا خارج �لعائل، وتعي�ش يف جثة 

�لنحل عدة �أ�سابيع، ومتتد مدة حياة �لطفيل من 7-10 �أيام.

أعراض اإلصابة
1- على الشغاالت:

أ- خارجية:

طريان �سعب لعدة اأمتار، ثم �سقوط على الأر�ض؛ ب�سبب انتفاخ حلقات 
وتكون  و�هنة.  وهي  �خلاليا  �أمام  �لنحالت  قفز  نالحظ  كما  �لبطن. 
�أجنحة �لنحل �مل�ساب مفتوحًة ومتباعدًة، ويحدث رجفان يف �الأجنحة، 
وكذلك  �لطري�ن،  على  �لقادر  غري  للنحل  �سغرية  جتمعات  وحتدث 
وجود نحل ز�حف �أمام �خللية. ومن �ملالحظ هجرة �لنحالت �لكبرية؛ 
جمع  ويقّل  �لعدد،  �لقليلة  و�ل�سغاالت  �لكثرية،  �حل�سنات  ُتالحظ  �إذ 
تلوث  ويظهر  �له�سم.  يف  وع�سر  �لع�سل  ��ستهالك  �زدياد  مع  �لغذ�ء، 
�ل�سمع  و�أقر��ش  �لطري�ن،  ولوحة  وخارجيًا،  د�خليًا  �خلاليا  جدر�ن 
د�خل �خللية؛ �إذ ُيالحظ بخات بر�زية قامتة �للون �أو بقع بر�زية حليبية 

�إلى بنية قامتة على لوحة �لطري�ن، كما يزد�د عدد مر�ت �لتربز.

ب- داخلية:

�ملوجودة،  �حل�سنة  فت�سعف  �مللكي،  للغذ�ء  �ملفرزة  �لغدد  يف  يوؤثر 
�ل�سغاالت نتيجة �لف�سالت و�متالء �مل�ستقيم  �نتفاخ يف بطن  ويظهر 
�إلى خروج �لرب�ز  ب�سائل يحتوي على جر�ثيم �ملر�ش، وهو ما يوؤدي 
يف  �سعف  يحدث  كما  جديد.  من  �لتلوث  فت�سبب  ال�إر�دي،  ب�سكل 
برتكيب  عالقة  له  �لذي   ،RNA �لنووي  �لريبي  �حلم�ش  تكوين 
لعدم  باحل�سنة؛  عناية  �سوء  وكذلك  �لنحلة،  ج�سم  يف  �لربوتني 

بال�سغاالت. �لدهني  �الإفر�ز  تطور 

2- على الملكات:
يوؤثر يف مباي�ش �مللكة، فيوؤدي �إلى �سعف �إنتاج �حل�سنة، وو�سع بي�ش 
وي�سبب  �ل�سديدة،  باالإ�سابة  �مللكة  موت  �إلى  يوؤدي  وقد  ملقح،  غري 
كثريً� من حاالت �الإحالل. ويالحظ �أن �لرب�ز يكون على �سكل كر�ت 
�سفر�ء �سغرية ت�سبح على �سكل بقع �سفر�ء، وتت�سابه هذه �ل�سورة 

مع �الأميبيا و�إ�سابة �لنحل �الأ�سود وحاالت �لت�سمم.
 

التشخيص
وتغرّي  �لعاملة،  وثقل  �لبطن،  حلقات  �نتفاخ  بوجود  مبدئيًا  ي�سّخ�ش 
�الإ�سابة  �خللية. وميكن مالحظة  قرب  �الأر�ش  على  و�رمتائها  لونها، 
�سباحًا، وعند اأول �سروح النحل ميكن التقاط بع�ض النحالت امل�ستبه 
500-1000(؛  )قوة  جمهريًا  �الإ�سابة  فح�ش  وميكن  �إ�سابتها،  يف 
فتجذب �لقناة �له�سمية من موؤخرة �لبطن بو��سطة ملقط، وتفح�ش 
�ملعدة، فيالحظ �أن �ملعدة �مل�سابة تكون منتفخًة خاليًة من �لتجعد�ت، 
لونها �أبي�ش رمادي، وبا�ستد�د �الإ�سابة ت�سبح �ملعدة �سود�ء قذرة. �أما 
�لتجعد�ت  وتظهر  لونها قرنفليًا قامتًا حممرً�،  فيكون  �ل�سليمة  �ملعدة 
�ملاء،  من  قليل  يف  �ملعدة  من  جزء  هر�ش  و�إذ�  �ملعدة،  على  و��سحًة 
بي�ساوية  �لنوزميا  حوي�سالت  ت�ساهد  �ملجهر،  حتت  نقطة  وفح�ست 
ميكرونات،   5-2 بطول  �للون،  لوؤلوؤية  �الأرز،  حبات  �سكل  على  �ل�سكل 

وعر�ش 1-2 ميكرونني.

الع�الج
و�إمنا  �الأعر��ش،  لت�سابه  عليه  ُيعتمد  ال  �الأويل  �خلارجي  �لت�سخي�ش 
�ملعدة  يف  �الأبو�غ  عن  بالبحث  �ملخربي  �ملجهري  �لفح�ش  على  ُيعتمد 
و�الأمعاء، وعند �الإ�سابة �ل�سديدة يتم �إعد�م �لطو�ئف �ل�سعيفة وقليلة 
�الإنتاج وحرقها، وعند �الإ�سابة �الأولية تّتبع �إحدى �لطريقتني �الآتيتني:

- الطريقة األولى:

يوم طري�ن جيد من 	• �ل�سغرية يف �سباح  و�ل�سغاالت  نقل �حل�سنة 
دون ملكة �إلى خلية �أخرى جديدة جمهزة ب�سمع جديد نظيف.

تعود �ل�سغاالت �لكبرية �إلى �خللية �مللوثة حيث �مللكة حمجوزة هناك.	•
تقتل �ل�سغاالت مع �مللكة م�ساًء الأن �مللكة قد تنقل �لعدوى، وتعّقم 	•

�الإطار�ت �لقدمية �لز�ئدة، و�سندوق �لرتبية، و�لقاعدة.
يغذى �لنحل يف �ليوم �لتايل.	•
تدخل ملكة جديدة �سليمة على �خللية �جلديدة.	•

الشغاالت: طيران صعب لعدة  األعراض على 

انتفاخ  بسبب  األرض؛  على  سقوط  ثم  أمتار، 

الخاليا  أم��ام  النحالت  وقفز  البطن،  حلقات 

وهي واهنة
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- الطريقة الثانية:

�سندوق 	• و�سط  وتو�سع  ح�سنة،  به  و�حد  قر�ش  على  �مللكة  ترفع 
جديد نظيف يحتوي على �إطار�ت فيها �أ�سا�سات �سمعية.

على 	• يحتوي  �لذي  �لقدمي  �لرتبية  بيت  فوق  �ل�سندوق  ن�سع 
�الإطار�ت �مل�سابة باجلر�ثيم، ويف�سل عنه بحاجز ملكات.

ُي�سّد مدخل بيت �لرتبية �لقدمي، وُيعمل مدخل جديد يف �ل�سندوق 	•
�جلديد �لعلوي فوق حاجز �مللكات مبا�سرًة.

يقوم �لنحل ب�سرعة باإز�لة �لع�سل من �الأقر��ش �لقدمية بال�سندوق 	•
�لبي�ش  �مللكة  وت�سع  �ل�سمعية،  �الأ�سا�سات  مبّط  ويقوم  �ل�سفلي، 

باالأقر��ش �جلديدة.
عليه 	• نقلت  �لذي  �لعلوي،  بالطابق  �ملوجود  �لقدمي  �لقر�ش  ُينقل 

�مللكة، وُيو�سع بالطابق �ل�سفلي حتت حاجز �مللكات.
تز�ل �الأقر��ش �لقدمية تباعًا خالل �سهر بعد خلوها من �حل�سنة 	•

و�لقاعدة  �مللكات  حاجز  مع  �ل�سفلي  �ل�سندوق  ويرفع  و�لع�سل، 
�الأر�سية، وتعقم مبا�سرًة كما �سنذكر الحقًا.

يو�سع �ل�سندوق �لعلوي على قاعدة جديدة.	•

المعالجة بالنباتات الطبيعية
�ملغلي،  �لبلدي  �ل�سيح  ��ستخد�م  �أن  �مل�سريني  �لنحل  خرب�ء  �أكد 
و�إ�سافته �إلى �ملحلول �ل�سكري بو�قع 10 جر�مات للخلية �لو�حدة، مع 

تكر�ر �لعالج �أ�سبوعيًا )4-5( مر�ت، �أعطى نتائج موؤكدة.

المعالجة الدوائية
Fumagilin- DCH �مل�سنع  تتم بنجاح با�ستخد�م �لفيوماجيلني 
�إال  فرن�سا،  �مل�سنع يف   Fumidil B �لفيوميديل ب  �أو  يف هنغاريا، 
تطور  مر�حل  قتله  من  �لرغم  على  �ملقاومة  �الأبو�غ  يف  يوؤثر  ال  �أنه 
�حلم�ش  عمل  بوقف  �لفيوماجيلني  مادة  عمل  ويرتبط  �لطفيلي. 
للحر�رة  وح�سا�سة  �ملاء،  يف  لالنحالل  قابلة  وهي   ،DNA �لنووي 
على  تزيد  ال  مدة  وجاف  بارد  ب�سكل  تخزينها  ويجب  و�ل�سوء، 
�ملركب  �لنحل  نوزميا  بعالج  خا�ّش  بيطري  دو�ء  وهي  �سنتني، 
حيوي  م�ساد  وهو  بودرة،  �سكل  على  )فوماجللني(  �الأ�سا�سي 
 Aspergillus فيوميغاتو�ش �أ�سربجلو�ش  فطر  بو��سطة  ينتج 
جر�مًا،   25 حافظة  مادة  على  �لزجاجة  وحتتوي   .fumigatus
�لبارد.  �ملاء  من  قليل  �إلى  �أواًل  ت�ساف  فعالة  مادة  0.5 جر�م  منها 
بغر�م  موجودة  فعالة  ملليجر�م مادة   20 �مل�ستخدمة  و�جلرعة 

فيوميديل ب ت�ساف �إلى لرت حملول �سكري تركيزه 50% ت�ساف �إلى 
�أ�سبوع بفا�سل  مر�ت   4 خلية  لكّل  �لكمية  وتعطى  �لو�حدة،  �خللية 

وقت االستعمال
- المكافحة الربيعية:

حتّل �لزجاجة )25 جر�م فوميديل ب( �سمن: 25 لرتً� من �ملحلول 

 �سورة جمهرية الأبو�غ �لنوزميا

 نحلة م�سابة تترّبز على لوحة �لطري�ن

أب���ع���اد اق��ت��ص��ادي��ة

ي��ش��ّخ��ص ال���م���رض م��ب��دئ��ي��ًا ب���وج���ود ان��ت��ف��اخ 

لونها،  وتغّير  العاملة،  وثقل  البطن،  حلقات 

وارتمائها على األرض قرب الخلية
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للخاليا  �ل�سكري  �ملحلول  من  لرتً�  و18  �لقوية،  للخاليا  �ل�سكري 
�ل�سعيفة.  للخاليا  �ل�سكري  �ملحلول  من  لرتً�  و12  �ملتو�سطة، 
لرت  �إلى  �إ�سافة  �أ�سبوع،  بفا�سل  مر�ت   8 �ل�سابقة  �لكميات  وُتعطى 
�ملحلول  من  �للرت  �أرباع  وثالثة  �لقوية،  للخلية  �لدو�ئي  �ملحول  من 
�لدو�ئي للخلية �ملتو�سطة، ون�سف لرت من �ملحلول للخلية �ل�سعيفة، 
الأن  �لعام؛  يف  خاليا  ثالث  ملعاجلة  تكفي  �لعبوة  �أن  مالحظة  مع 

مر�ت   8 ُتعاد  و�ملعاجلة  �لو�حدة،  �ملرة  يف  خلية   24 تعالج  �لعبوة 
)24ـ 8=3 خاليا/ �سنة(؛ �أي: 100 خلية حتتاج �إلى 35 زجاجة يف 

�الإ�سابة. �ل�سنة يف حال حدوث 

- المعالجة الخريفية:

ُتعاد بطريقة �ملعاجلة �لربيعية نف�سها، وهي معاجلة وقائية بعد قطف 
�لع�سل �أربع مر�ت فقط.

مالحظات مهمة
ميكن ر�ّش �ملحلول �ل�سكري �لدو�ئي على جدر�ن �خلاليا و�الإطار�ت.	•
يف 	• �لنفوق  ن�سبة  ويقلل  �لنوزميا،  مر�ش  يف  يتحّكم  �لفيوميديل 

�مل�ساب. �ملنحل 
يزد�د �إنتاج �لع�سل يف �خلاليا �ملعاجلة.	•
�سكري 	• )�ملحلول  �لتغذية  مع  يكون  ب  للفيوميديل  ��ستعمال  �أف�سل 

تركيز %50(.
�ملعاجلة 	• �أهمية  تظهر  وهنا  �خلطورة،  ف�سل  هو  �لربيع  ف�سل 

�لربيعية يف �خلاليا �مل�سابة.
�أو 	• �سنة  مدة  ي�ستعمل  مل  �إذ�  �ملر�ش  ي�ستاأ�سل  ال  �لدو�ء  �أن  ثبت 

�سنتني؛ الأنه ال يوؤثر يف �جلر�ثيم �ل�ساكنة )�الأبو�غ(، و�إمنا يوؤثر يف 
�أ�سكال تكاثر �لطفيل �لتي تنبثق د�خل معدة �لنحل فقط.

يجب عدم ت�سخني �لفيوميديل ب فوق 50 درجة مئوية.	•
جُتمع �لنحالت �مليتة وترمى بعيدً�.	•
ال يجوز تقدمي هذه �ملادة يف �أثناء �ل�سيف �أو خالل مو�سم جني �لع�سل.	•
تكفي 	• كميات  حت�سري  ل  يف�سّ لذلك  حّله؛  بعد  �لدو�ء  فعالية  تقّل 

ملعاجلة عدة �أيام فقط.

الت�ع�ق�ي�م
و�للبا�ش،  و�ل�سمع، و�الأدو�ت، و�لعدد،  يتم تعقيم �خلاليا، و�ملخازن، 

و�الإطار�ت، و�لرتبة. وُت�ستخدم يف �لتعقيم هذه �ملو�د:
حم�ش �خلل: بذور �لنوزميا ح�سا�سة له �سمن حملول تركيزه 60-	•

80% مدة 10 �أيام.
�لفورمالني برتكيز 10% مدة �أربع �ساعات.	•
�حلر�رة �لعالية فوق 70 درجة مئوية بلهب ناري على جدر�ن �خللية 	•

من �لد�خل بعد تنظيفها.

 تاأثري مر�ش �لنوزميا يف �أمعاء �لنحل

 تلّوث جدر�ن �خلاليا برب�ز �ل�سغاالت �مل�سابه

�ل�سور و�سروحها

 

 

  
تاأثري مر�ش �لنوزميا يف �أمعاء �لنحل: على �لي�سار نحلة �سليمة، وعلى �ليمني نحلة م�سابة

أكد خبراء النحل المصريين أن استخدام الشيح 

أسبوعيًا   العالج  تكرار  مع  المغلي،  البلدي 

)4-5( مرات، أعطى نتائج مؤكدة
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ُِبُيوًتا  الِجَبال  ِمَن  اتَِّخِذي  َأِن  النَّحِل  ِإَلى  َك  َربُّ )َوَأوَحى 

ا َيعِرُشوَن، ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكِلّ الثََّمراِت  َجِر َوِممَّ َوِمَن الشَّ

َش��َراٌب  ُبُطوِنَها  ِم��ن  َي��خ��ُرُج  ُذُل��اًل  �����ِك  َرِبّ ُسُبَل  َفاسُلِكي 

أَلَيًة  َذِل��كَ  ِفي  ِإنَّ  ّلِلنَّاِس  ِشَفاٌء  ِفيِه  َألَواُنُه  خَتِلٌف  مَّ

ُروَن .)سورة النحل، 68 ، 69 ( ّل�َِقوم ٍَيَتَفكَّ

مادة غذ�ئية  �لنحل هو  ي�سنعه  �لذي  �لع�سل  �أن  يعرفون  �لنا�ش  معظم 
م�سنع  �إن�ساء  فكرة  نبعت  لذلك  �الإن�سان؛  جل�سم  ومهمة  �أ�سا�سية 
وتعبئته  وتنقيته  �خلام  �لطبيعي  �لنحل  ع�سل  لت�سفية  متخ�س�ش 
للم�ستهلك مبو��سفات عاملية كاأول م�سنع متخ�س�ش يف �ملنطقة. وتعود 
بد�ية »�ل�سفاء« �إلى �أو�ئل �لثمانينات من �لقرن �ملا�سي، ثم تو�سع وجوده 

عسل 
»الشفاء« 

ريادة 
وتميز نحو 

تحقيق 
النجاح 
عالميا

يف �أكرث من 30 بلدً� يف جميع �أنحاء �لعامل ب�سرعة كبرية مبا يف ذلك دول 
جمل�ش �لتعاون �خلليجي و�مل�سرق �لعربي و�إفريقية و�آ�سيا وكند�.

�لعربية  �ململكة  يف  �لر�ئدة  �لتجارية  �لعالمة  هي  »�ل�سفاء«  وعالمة 
�ل�سعودية و�ل�سرق �الأو�سط باأكمله يف تعبئة �لع�سل �لطبيعي. ويعدُّ ع�سل 
�أف�سل  على  يعتمد  �إنه  �إذ  و�أفخرها،  �لع�سل  �أنو�ع  �أجود  من  »�ل�سفاء« 

م�����������ادة إع����الن����ي����ة
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�لق�سوى  �لعناية  توفري  ويتم  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  �لع�سل  م�سادر 
حتت  وعلمية،  �سحية  بطريقة  و�لتعبئة  �لت�سفية  عملية  خالل  للع�سل 
�لع�سل  على  �حل�سول  ويتم  �ملجال،  هذ�  يف  متخ�س�سني  �إ�سر�ف 
�لطبيعي �خلام بعد جتميعه من �أف�سل مناطق �لعامل و�أكرثها متيزً� يف 

�إنتاج �لع�سل �لطبيعي، �إذ يتنوع كل ح�سب م�سدره �لزهري.

أنواع عسل النحل الطبيعي الصافي:
ع�سل رحيق �الأزهار �أو متعدد �لزهور- وهو مزيج م�ستخل�ش من بع�ش 
�أف�سل �أنو�ع �لع�سل �لتي مت قطفها من عدة م�سادر زهرية، ومن �أغنى 

مناطق �لعامل �ملختلفة ح�سب طبيعتها.
كما يوجد �لع�سل �لطبيعي ب�سور �أخرى، وي�ستخل�ش من م�سدر زهري 
و�حد مثل: ع�سل �لغابة �ل�سود�ء، وع�سل زهرة �الأكا�سيا، وع�سل زهرة 

�لربتقال و �لليمون و �لرحيق �لذهبي، وع�سل �ل�سدر.

موقع مصنع تعبئة عسل النحل الطبيعي 
الصافي:

جدة  مدينة  يف  �ل�سايف  �لطبيعي  �لنحل  ع�سل  تعبئة  م�سنع  مقر  يقع 
باململكة �لعربية �ل�سعودية. وقد مت جتهيزه باأحدث �الأجهزة و�لتقنيات 
�لع�سل معاجلة علمية وفقًا الأعلى �ملعايري �لدولية يف  �ملتطورة ملعاجلة 
�لقيا�سية  و�ملو��سفات  �ملعايري  تطبيق  ويتم  وت�سفيته،  �لع�سل  �إنتاج 
و�سمعة  مب�سد�قية  »�ل�سفاء«  ع�سل  وحظي  كافة،  و�لدولية  �ل�سعودية 

كبرية حمليًا و�إقليميًا وعامليًا. و�مل�سنع حا�سل على �سهادة �جلودة �لعاملية 
ISO 22000، وعالمة �جلودة �ل�سعودية من هيئة �ملو��سفات و�ملقايي�ش 

عالمة  �أن  بالذكر  و�جلدير  1412هـ،  �سنة  منذ   )SASO( �ل�سعودية 
�جلودة توفر �الطمئنان و�حلماية للم�ستهلك من �لوقوع يف بر�ثن �لغ�ش 

واخلداع التي قد يلجاأ اإليها بع�سهم دون مراعاة ال�سروط واملوا�سفات.

مختبر الجودة النوعية:
مت جتهيز خمترب �جلودة �خلا�ش مب�سنع تعبئة ع�سل �لنحل �لطبيعي 
�ل�سايف جتهيزً� كاماًل الإجر�ء جميع حتاليل �لع�سل �لرئي�سة �ملطلوبة 
�الختبار�ت  جميع  و�إجر�ء  �ل�سعودية،  �لقيا�سية  للمو��سفات  طبقًا 
�ملعتمدة �لتي حتدد جودة �لع�سل ونقاوته. كما يتم �لتن�سيق مع بع�ش 
�ملخترب�ت �ملحلية وكذلك �ملخترب�ت �لعاملية، ويتم �إر�سال عينات �لع�سل 
الإجر�ء عمليات حتليل �أكرث تعقيًد� للك�سف عن �ل�سفات و�خل�سائ�ش 
�لدقيقة، مثل: نوع حبوب �للقاح، وبقايا �ملبيد�ت �حل�سرية و�مل�سادر 

�جلغر�فية للع�سل.
باإنتاج ع�سل  و��سرت�سادً� بروح �لريادة و�لطموح لتحقيق �لنجاح، نقوم 
��سبحت  �لذي يخ�سع الأعلى معايري �جلودة.  �ل�سايف  �لطبيعي  �لنحل 
عالمة »�ل�سفاء« من �لعالمات �لتجارية �ملناف�سة على م�ستوى �لعامل بعد 
�أن حققت �لنجاح �لكبري على �مل�ستوى �ملحلي و�الإقليمي، وتنت�سر عالمة 
»�ل�سفاء« يف �أ�سو�ق منطقة �خلليج �لعربي يف كثري من �لبلد�ن �لعربية 
وميكن  وكند�،  و�أمريكا  �أوروبا  يف  وقريًبا  �الأو�سط،  �ل�سرق  منطقة  يف 

�حل�سول على منتج ع�سل »�ل�سفاء« من جميع منافذ �لبيع �ملتو�فرة.

توخى الحذر:
يقررون  عندما  �حلذر  �ل�سايف  �لطبيعي  �لع�سل  حمبي  من  يطلب 
�لتي حتمل  �مل�سد�قية  �ملوثوقة ذ�ت  �لعالمات  باختيار  �ل�سر�ء وذلك 

عالمات �جلودة �ملعتمدة مثل: ع�سل �ل�سفاء . 
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ت�����ق�����اري�����ر

شملت 7 برامج، و17 مشروعًا

اإلستراتيجية الوطنية لتربية النحل
تبشر بقفزة نوعية  
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يبشر  بما  النهائي،  التبلور  إلى مرحلة  النحل  بتربية  للنهوض  إستراتيجية وطنية  وصلت جهود وضع 
بقرب  اعتمادها ، وتتبنى وزارة الزراعة هذه اإلستراتيجية وتراها نقطة تحول لهذه الصناعة، حتى تأخذ 

مكانتها في االقتصاد السعودي.
 وفي هذا اإلطار، نظم كرسي المهندس عبدالله بقشان ألبحاث النحل بجامعة الملك سعود بالتعاون 
في  النحل  لتربية  الوطنية  لإلستراتيجية  النهائية  المسودة  لمناقشة  عمل  ورشة  الزراعة  وزارة  مع 
1435ه���،  رجب   8 األربعاء  يوم  في  بالرياض  سعود  الملك  جامعة  بمقر  السعودية  العربية  المملكة 
برعاية معالي األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، وبحضور معالي 

الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة.
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عندما تتحدث األرقام

و�أعد�د  باململكة،  �لنحل  خاليا  �أعد�د  عن  موثقة  �إح�سائيات  توجد  ال 
�لنحالني، وال ميثل �مل�سجل يف كتاب �الإح�ساء �لزر�عي �لو�قع؛ فهو يعتمد 
�إلى حد ما على �ملناحل �لثابتة �لتي متثل ن�سبة قليلة ال تزيد على 10% من 

�ملناحل يف �ململكة.
وت�سري �لتقدير�ت �إلى �أن باململكة �أكرث من 5000 نحال ميلكون ما يقارب 
ت�ستورد  �ألف طن ع�سل، ومع ذلك  تنتج بني 9-8  من مليون خلية نحل 
�ململكة ما يقارب من 14 �ألف طن ع�سل �سنويًا، ويعاد ت�سدير كمية منها، 
وت�ستورد �أكرث من 200 �ألف طرد نحل �سنويًا يفقد معظمها خالل �ستة 
ومبيد�ت  و�أغذية  وم�ستلزمات  �أدو�ت  معظم  ��ستري�د  يتم  �أي�سًا  �أ�سهر، 

�مر��ش �لنحل من خارج �ململكة. 

مسوغات إعداد اإلستراتيجية الوطنية لصناعة النحل

برتبية  للنهو�ش  وطنية  �إ�سرت�تيجية  خطة  �إعد�د  يف  �لتفكري  جاء 
ت�سهدها  �لتي  و�لتقنية  �لعلمية  �لنه�سة  مع  متز�منًا  �ململكة  يف  �لنحل 
�لكرمية   �ل�سامية  �لتوجيهات  مع  و�ن�سجامًا  لها،  ومو�كبًا  �ململكة 
خلادم �حلرمني �ل�سريفني ول�سمو ويل عهده �الأمني -حفظهما �هلل،- 
و�لدعم  �لدولة،  قطاعات  للتخطيط يف  �أ�سلوبًا  �لعلمي  �ملنهج  باعتماد 
�ل�سريفني-حفظه  �حلرمني  خادم  حكومة  توليه  �لذي  �ملحدود   غري 
دخل  كم�سدر  �لنحل  قطاع  �أهمية  من  �نطالقًا  �ملجال،  لهذ�  �هلل- 
لعدد كبري من �الأ�سر، وم�ساهمته يف �إيجاد فر�ش عمل لعدد و��سع من 
�أن �سهدت تربية �لنحل تطورً� الفتًا خالل �لفرتة  �ل�سباب، وذلك بعد 
�ملا�سية نتيجة �لطلب �ملتز�يد للع�سل كمادة عالجية وغذ�ئية، و�لبدء 
�لنحل،  و�سمغ  �مللكي،  )�لغذ�ء  �الأخرى  �لنحل  منتجات  ��ستخد�م  يف 

و�ل�سمع، وحبوب �للقاح، و�سم �لنحل( يف �لعالج.

�لنحل و�سناعته  تربية  بتنظيم  �لزر�عة  وز�رة  تهتم  �ملنطلق،  ومن هذ� 
من �أجل �أن تاأتي خطو�ت تنمية هذ� �لقطاع �حليوي و�الرتقاء به حمققة 
لالأهد�ف، وقد �سبق �أن و�فق �ملقام �ل�سامي م�سكورً� على �لنظام �خلا�ش 

برتبية �لنحل حلل كثري من �مل�سكالت �لتي تو�جه �لنحالني.
�لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  �لزر�عة  وز�رة  وكلفت 
باإعد�د هذه �الإ�سرت�تيجية بالتن�سيق و�لتعاون مع �إد�رة �الإر�ساد �لزر�عي، 

يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �لوز�رة لتطوير هذه �ملهنة.
وكانت  وخمت�سني،  �إ�سرت�تيجيني  خمططني  من  فريق  ت�سكيل  مت  وقد 
هناك لقاء�ت علمية وور�سة عمل مب�ساركة ممثلي �جلهات ذ�ت �لعالقة، 

ت�����ق�����اري�����ر

مع  وتنسجم  تواكب  الوطنية  اإلستراتيجية 

التوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين 

الشريفين
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مثل وز�رة �لزر�عة، و�جلامعات، و�سندوق �لتنمية �لزر�عية، وهيئة �لغذ�ء 
و�لدو�ء، وهيئة �ملو��سفات و�ملقايي�ش، و�ملوؤ�س�سة �لعامة للتدريب �لتقني 
و�ملهني، و�ل�سمان �الجتماعي، وغريها، وتكللت �جلهود بحمد �هلل بو�سع 
هذه �الإ�سرت�جتية �ملهمة �لتي �ستمثل نقلة نوعية ل�سناعة �لنحل، حتى 
تاأخذ و�سعها بو�سفها قطاعًا �إنتاجيًا مهمًا، وم�سدرً� من م�سادر �لدخل 
�لوطني، مبا يوفره من فر�ش عمل لكثري من �ل�سباب، ومبا �سيحققه من 

عائد حمٍز للمنتمني �إليه يف كل مر�حل �الإنتاج.

ثالث ورش عمل

�سبقت �لور�سة �خلا�سة مبناق�سة �مل�سودة �لنهائية لالإ�سرت�تيجية �لوطنية 
لرتبية �لنحل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ور�ستان، وكانت �لور�سة �الأولى 
بعنو�ن »ماذ� يريد �لنحال من �الإ�سرت�تيجية �لوطنية ل�سناعة �لنحل يف 
من  �الأول  يف  غدر�ن  مب�ست�سفى  �ملوؤمتر�ت  قاعة  و�حت�سنتها  �ململكة؟«، 
�لدكتور حممد  �الأ�ستاذ  وقدم  �أغ�سط�ش 2008م(،  �سعبان1430هـ )19 
�سعيد خنب�ش عر�سًا مف�ساًل عن م�سروع �الإ�سرت�تيجية  �لوطنية ل�سناعة 

�لنحل يف �ململكة، وماذ� يريد �لنحال منها وكيف ي�سارك يف �إعد�دها، كما 
��ستعر�ش �أهمية �الإ�سرت�تيجية و�أهد�فها وبرنامج �لعمل.

 وقد �سبق ذلك توزيع ��ستبيانني جلمع �لبيانات و�ملعلومات من �لنحالني 
و�ملهتمني، وقد �سارك يف تعبئة �ال�ستبيانني �لنحالون و�ملهتمون �مل�ساركون 

يف �للقاء.
وبلغ عدد �مل�ساركني يف �لور�سة 492 م�ساركًا من �لريا�ش، ومكة �ملكرمة، 
و�لق�سيم،  وحائل،  وجنر�ن،  وجاز�ن،  و�لدمام،  وع�سري،  و�لباحة، 

باالإ�سافة �إلى ممثلني لوز�رة �لزر�عة و�سندوق �لتنمية �لزر�عية.
وتناول �مل�ساركون م�سكالت ��ستري�د �لنحل من �خلارج، وم�سكلة ��ستري�د 

ش�������ارك ف����ي إع��������داد ال���خ���ط���ة م��خ��ط��ط��ون 

بقشان  ك��رس��ي  بين  ب��ت��ع��اون  إستراتيجيون 

وإدارة اإلرشاد الزراعي
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�لتي  و�الأ�سر�ر  �لع�سل،  بغ�ش  �ملتعلقة  و�مل�سكالت  �ململكة،  �إلى  �لع�سل 
تتعر�ش لها �ملر�عي �لنحلية، وم�سكالت �لتز�حم على �ملر�عي �لنحلية، 

وتدهور �ل�ساللة �ملحلية.
�إلى �سرورة �لرتكيز يف و�سع �خلطة �الإ�سرت�تيجية،  وخل�ش �مل�ساركون 
و�إن�ساء خمترب�ت لفح�ش �لع�سل بالقرب من مناطق �الإنتاج و�لت�سويق، 
وو�سع بر�مج لتدريب �لنحالني و�الأ�سر �ملحتاجة وخا�سة �ل�سباب منهم، 
و�مل�ستهلكني،  للمنتجني  �الإر�سادية  و�لرب�مج  �الإعالمية  �لتوعية  وتكثيف 
و�الهتمام ب�ساللة �لنحل �ملحلية و�إن�ساء حمطات الإكثار ملكاتها، وعمل 
�سو�بط ال�ستري�د �لنحل من �خلارج، وحماية �ملر�عي �لنحلية وتنميتها، 

وعمل در��سات للحمولة �لرعوية للمناطق �لتي يق�سدها �لنحالون.
وعقدت �لعمل �لثانية يف �إطار �للقاء �لوطني �لثاين يف 16 �سعبان 1431هـ 
)18 يوليو 2010م( بجامعة �لباحة، برئا�سة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد �سعيد 
خنب�ش م�ست�سار كر�سي �ملهند�ش عبد �هلل بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة 

�مللك �سعود.
وجاءت �لور�سة �لثانية بعنو�ن »نحو �إيجاد �إ�سرت�تيجية وطنية ل�سناعة 
�لنحل باململكة«، وقد هدفت �إلى �لتعريف باالإ�سرت�تيجية �لوطنية للنهو�ش 
وروؤى جميع  و�ال�ستفادة من خرب�ت  �مل�ساركة  وتو�سيع  �لنحل،  ب�سناعة 
�جلهات ذ�ت �لعالقة، و��ستكمال �ملعلومات �خلا�سة بو�قع �سناعة �لنحل 
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يف �ململكة، وحتليل �لو�سع �لر�هن وبناء �لروؤية.
�لوطنية، و�سمل  �الإ�سرت�جتية  �لور�سة يف در��سة خطو�ت و�سع  وتعمقت 
برناجمها جل�ستني علميتني، �إذ مت يف �جلل�سة �الأولى عر�ش �أور�ق عمل، 
�مللك  �الإ�سرت�تيجي بجامعة  �لتخطيط  �لزهر�ين خبري  �أ.د. �سعد  فقام 
عبد �لعزيز بتعريف �لتخطيط �الإ�سرت�تيجي، و�أو�سح �أ.عبد�هلل �حلوتان 
من �الإد�رة �لعامة لالإر�ساد �لزر�عي و�قع �سناعة �لنحل يف �ململكة وروؤية 
نريد من  ماذ�  بعنو�ن:  ورقة  �ساركُت  وقد  بها،  للنهو�ش  �لزر�عة  وز�رة 

�خلطة �الإ�سرت�تيجية؟
و�سارك يف �لور�سة �خلا�سة بامل�سودة �لنهائية لالإ�سرت�تيجية من �جلهات 
ذ�ت �لعالقة: �الإد�ر�ت �لعامة لفروع وز�رة �لزر�عة يف مناطق �ململكة، 
�لتنمية  و�سندوق  �لنحل،  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  وكر�سي 
�لزر�عية، ووز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية )�ل�سمان �الجتماعي(، و�ملوؤ�س�سة 
�لعامة للتدريب �لتقني و�ملهني، و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�ش، 
و�لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء، و�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�الآثار، ومن�سوبو 
كليات علوم �الأغذية و�لزر�عة يف �ململكة، و�ل�سركات �لزر�عية، وجمعيات 
�لنحالني، وعدد من �لباحثني من جامعات �ململكة من �لتخ�س�سات ذ�ت 

�لعالقة، وعدد من �لنحالني و�ملهتمني يف �ململكة.
–باإذن �هلل-  يحقق  �لنهائي، مبا  �سكلها  �الإ�سرت�تيجية يف  تبلورت  وقد 

با�ستيعاب  �لوطني،  �لدخل  رو�فد  �أحد  لي�سبح  �لنحل،  طفرة يف قطاع 
�أعد�د كبرية من �لنحالني، وفق روؤية و��سحة، ورعاية كرمية من �لدولة.

مراحل صياغة اإلستراتجية

�سمل �إعد�د �الإ�سرت�جتية على مر�حل متثلت يف �الآتي:
�هتمت  �لتي  و�الأبحاث  �لدر��سات  جتميع  مت  فقد  �ملكتبية:  �لدر��سات 
ب�سناعة �لنحل يف �ململكة، بهدف �لتعرف �إلى و�قع �ل�سناعة و�مل�سكالت 
�حل�سول  مت  �لتي  �ملعلومات  من  و�ال�ستفادة  تعرت�سها،  �لتي  و�ملعوقات 

عليها يف تخطيط وتنفيذ �ملر�حل �لقادمة.
�ال�ستبانة  �إعد�د  �الأولى  فكانت  مر�حل،  ثالث  وت�سمن  �مليد�ين:  �مل�سح 
ودرجة  �لنحل  �سناعة  تعرت�ش  �لتي  و�ملعوقات  �مل�سكالت  �إلى  للتعرف 
تاأثريها يف قطاع �لنحل من وجهة نظر �لنحالني، ومعرفة �أهم مميز�ت 
للنهو�ش  �لنحالني  مقرتحات  على  و�حل�سول  وعيوبها،  �لنحل  �سناعة 
�ملطلوبة من  و�لرب�مج  �مل�سروعات  �ململكة، وحتديد  �لنحل يف  ب�سناعة 

�لنحالني.
جميع  على  �ال�ستبانة  توزيع  فتم  �لبيانات،  جمع  �لثانية  �ملرحلة  وكانت 
�لنحالني يف �للقاء �لوطني �الأول للنحالني و�ملهتمني بالنحل يف �ململكة، ثم 

جتميع �لبيانات وحتليل �لنتائج �ملتح�سل عليها من �ال�ستبانة.
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نتائجها،  وحتليل  �لعمل،  ور�ش  ثالث  تنظيم  يف  �لثالثة  �ملرحلة  ومتثلت 
�لذي   SWOT �لرباعي  �لبيئة  �مليد�ين من خالل حتليل  �مل�سح  ونتائج 
ت�سمن حتليل عوامل البيئة الداخلية التي ت�سمل نقاط القوة وال�سعف، 
وحتليل عو�مل �لبيئة �خلارجية �لتي ت�سمل �أهم �لفر�ش �ملتاحة  للنهو�ش 
تربية �لنحل يف �ململكة، و�أهم �ملخاطر و�لتهديد�ت �ملتوقعة �لتي قد تعيق 

تطور تربية �لنحل.

أهم مالمح اإلستراتيجية

�الإ�سرت�تيجية حتتوي على 7 بر�مج، ت�سمل 17 م�سروعًا باأهد�ف حمددة 
و�آليات وو�سائل لتنفيذها، تتمثل �أهد�فها يف ر�سم �سيا�سة و��سحة ل�سناعة 
�لنحل يف �ململكة خالل �لع�سر �ل�سنو�ت �ملقبلة، وتن�سيق جهود �ملخططني 
و املوؤ�س�سات العلمية والبحثية وجميع اجلهات ذات العالقة وتوحيد ن�ساط 
جميع  وت�سخري  �لطاقات  كل  وح�سد  �لنحل،  برتبية  و�ملهتمني  �لباحثني 
�الإمكانيات لتتبو�أ �ململكة مكانتها �ملرموقة يف هذ� �ملجال، و�إن�ساء �لقاعدة 
�ل�سلبة �لتي يتم على �أ�سا�سها تطوير تربية �لنحل يف �ململكة من خالل 
��ستكمال �لبنية �الأ�سا�سية لهذه �ملهنة، و�لو�سول برتبية �لنحل يف �ململكة 

�إلى م�ستوى متميز �إقليميًا ودوليًا.

نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية

اأبرز تقومي البيئة الداخلية لقطاع النحل عددًا من نقاط القوة وال�سعف، 
وهي على �لنحو �الآتي:
اأواًل: نقاط القوة

وتنوع  �لنحالني،  الإعد�د  �مل�ستمر  و�لتز�يد  �لكبرية،  �لنحلية  �لرثوة 
مر�عي �لنحل و�نت�سارها �لو��سع يف مناطق �ململكة، وجودة �لع�سل �ملحلي 

و��ستخد�ماته �ملتنوعة)�لغذ�ئية و�لعالجية(، وزيادة �لطلب على �لع�سل 
�ملحلي، وتنوع منتجات �لنحل)�لع�سل، وحبوب �للقاح، و�ل�سمع، و�لغذ�ء 
�مللكي، و�سمغ �لنحل، و�سم �لنحل(، ووجود �ساللة حملية تتحمل �لظروف 
�لعايل  �ملايل  و�لعائد  و�الآفات،  لالأمر��ش  ومقاومة  �ل�سعبة  �لبيئية 
مل�سروعات �لنحل، ووجود عدد من �لكو�در �ملوؤهلة تاأهياًل عاليًا، ووجود 
عدد من جمعيات �لنحالني لها �أن�سطة متنوعة، وتو�فر م�ستلزمات �الإنتاج، 
وعدم �حتياج م�سروعات �لنحل �إلى ر�أ�ش مال كبري، و�سرعة دور�ن ر��ش 

�ملال، وعدم وجود م�سكالت ت�سويقية كبرية و�رتفاع �سعر �ملنتج .
ثانيًا: نقاط ال�ضعف

�سيادة �خلاليا �لتقليدية، و�سعف �إقبال �لنحالني على ��ستخد�م �خلاليا 
عدد  ووجود  �لنحالني،  من  كبري  لعدد  �ملهني  �مل�ستوى  وتدين  �حلديثة، 
حمدود من �ملر�سدين يف تربية �لنحل، وعدم وجود حمطات عاملة الإنتاج 
وحمدودية  �أمثل،  ب�سكل  �لنحلية  �لرثوة  ��ستغالل  وعدم  �لنحل،  ملكات 
مهتمة  �أق�سام  وجود  وعدم  �لنحل،  تربية  يف  و�الإر�ساد  �لتوعية  بر�مج 
�لع�سل  فح�ش  خمترب�ت  وقلة  �ململكة،  مناطق  يف  و�لنحالني  بالنحل 
�لدقيقة عن  �لبيانات  تو�فر  �ململكة، وعدم  بع�ش مناطق  و�نعد�مها يف 
�لتزهري(،  �لنباتية، وفرتة  و�لكثافة  و�لتوزيع،  �لنحلية)�الأنو�ع،  �ملر�عي 
وعدم وجود �سركات حملية متخ�س�سة يف ت�سنيع م�ستلزمات �لنحالة، 

وقلة �ال�ستثمار�ت يف قطاع �لنحل.

مستقبل تربية النحل في المملكة 

م�ستقبل م�سرق �إن �ساء �هلل فعند �النتهاء من تنفيذ هذه �ال�سرت�تيجية 
�إنتاج �لع�سل وت�سديره ب�سكل كبري، و�سيكون هناك  �ستقل �لفجوة بني 
يقل  �أن  �إلى  �الإ�سرت�تيجية  تهدف  �إذ  �لنحل؛  من  ذ�تي  �كتفاء  �سبه 
وملكات  حملية،  طرود  و�إنتاج  �سنويًا،   %10 بن�سبة  �لطرود  ��ستري�د 
ب�سكل  �لنحالني  مهار�ت  تطوير  رفع  �إلى  و�ستوؤدي  �سنويًا،   %10 بن�سبة 
كبري وتنمية �ملر�عي �لنحلية وتطويرها، وت�سنيع وتوفري جميع �أدو�ت 
وم�ستلزمات تربية �لنحل، و�سيكون هناك دعم للنحالني مبا�سر �أو غري 
مبا�سر مل�ساعدتهم يف �لعناية بنحلهم و�حلفاظ عليه لتقليل ن�سبة �لفقد 

وزيادة �أعد�د �لطو�ئف �لتي ميلكونها. 

 ت��ت��م��ث��ل أه�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي رس��م 

المملكة  في  النحل  لتربية  واضحة  سياسة 

خالل العشر السنوات المقبلة

ت�����ق�����اري�����ر
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�لقطاع  هذ�  دعم  يف  �لوز�رة  جلهود  تتويج  �الإ�سرت�جتية  وهذه 
تطورً�  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لنحل  تربية  �سهدت  فقد  �حليوي، 
و�جلهود  �لزر�عة،  وز�رة  بذلتها  �لتي  للجهود  نتيجة  مّطردً� 
�لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  بها  قام  �لتي 
�لوز�رة  �هتمام  من  ذلك  على  �أدل  وال  �سعود،  �مللك  بجامعة 
خا�ض  نظام  اإعداد  خالل  من  املجال،  هذا  يف  الن�ساط  بتنظيم 
�لتعاونية  �لنحالني  جمعيات  �إن�ساء  �لزر�عة  وزير  معايل  وتبني  به 
ت�سل  �أن  ومتوقع   حاليًا،  جمعيات  خم�ش  �إلى  عددها  و�سل  �لتي 
�إعد�د  على  �لعمل  ثم  �لقادمني،  �لعامني  يف  جمعيات  ثمان  �إلى 
�لعلمي  �لبحث  وت�سجيع  �لنحل،  برتبية  للنهو�ش  ��سرت�تيجية 
�إجر�ء  على  �ساعد  مما  �ل�سلة،  ذ�ت  �جلهات  مع  بالتعاون 
مهنة  تطوير  �إلى  تهدف  �لتي  �لبحثية  �مل�سروعات  وتبني  �الأبحاث 

�لنحل  تربية  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �مل�سكالت  وحل  �لنحل،  تربية 
�ملهنة. هذه  على  �لقائمني  و�إر�ساد  وتوجيه  و�سناعته، 

ومن �ملوؤمل �أن توؤدي �جلمعيات �لتعاونية دورً� فعااًل يف �لنهو�ش برتبية 
و�سناعته،  �لنحل  تربية  ت�سجيع  يف  ت�سهم  فهي  �ململكة،  يف  �لنحل 
�أدو�ت  توفري  ويف  �ملجال،  هذ�  يف  �لعاملني  وعي  م�ستوى  رفع  ويف 
يف  رمزية  باأ�سعار  �جلودة  عالية  و�لطرود  و�مللكات  �حلديثة  �لنحل 
�ملناحل، وتقدمي �ال�ست�سار�ت  �إن�ساء  و�الإ�سر�ف على  متناول �جلميع، 
يف  �الإر�ساد  وتقدمي  �ملناحل،  و�إد�رة  �جلدوى  در��سات  بخ�سو�ش 
مو�قع �لنحالني باأ�سعار معقولة، �أو بجزء من �الإنتاج، وتوفري �ملبيد�ت 
وتوفري غذ�ء  �ل�سوق،  �أ�سعار  باأقل من  وبيعها  و�آفاته،  �لنحل  الأمر��ش 

�لنحل وبيعه لالأع�ساء باأ�سعار �أقل من �سعر �ل�سوق.
كما توؤدي هذه �جلمعيات دورها يف رفع م�ستوى وعي �لنحالني و�أفر�د 
عن  �لعمل  وور�ش  و�لندو�ت  �ملحا�سر�ت  تنظيم  خالل  من  �ملجتمع 

�لنحل ومنتجاته.
�أماكن  وتقدم �جلمعيات �خلدمات �لفنية، وت�سهم يف نقل �لنحل من 
�الإنتاج �إلى �الأ�سو�ق. وهذه �الأدو�ر �لعظيمة للجمعيات �لتعاونية جتعلها 

مهمة وفاعلة يف تقدم تربية �لنحل و�سناعته.

اإلستراتجية تتويج لجهود وزارة الزراعة في 

دعم قطاع النحل الذي شهد في السنوات 

األخيرة تطورًا مّطردًا
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كرسي بقشان ألبحاث النحل بجامعة الملك سعود 
يحصل على براءتي اختراع من المكتب األوربي

�مللك  بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  ح�سل 
�سعود على بر�ءتي �خرت�ع من مكتب بر�ء�ت �الخرت�ع �الأوربي.

�لكر�سي،  على  �مل�سرف  �خلازم  �أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  بذلك  �سّرح 
�سم  جلمع  )م�سيدة  عن  كانت  �الأولى  �الخرت�ع  بر�ءة  �أن  و�أو�سح 
�لنحل(، و�أخذت �لرقم EP2514306 بتاريخ 2013/10/23م، وقال: 
�إن هذ� �البتكار جهاز جلمع �سم �لنحل، وهو ي�ستمل على �سندوق مزّود 
بباب خلفي لدخول �لنحل، وجمموعة من �لو�سالت �لكهربائية �ملرتبة 
بالقدر  بع�ش  عن  بع�سها  ومتباعد  متو�ٍز  ب�سكل  �ل�سندوق  قاعدة  يف 
�لذي ي�سمح بتكوين د�ئرة كهربائية عند مالم�سة ج�سم �لنحلة و�سلتني 
متجاورتني، وهو ما يدفع �لنحل �إلى ل�سع �لقاعدة �ملتحركة لل�سندوق 
�لقاعدة  وهذه  عليها،  �ل�سم  ترك  ثم  �ل�سم،  لوحة جلمع  �ملحتوي على 

�ملتحركة ت�سهل من �إز�لة �للوحة �ملحتوية على �ل�سم، و��ستبد�ل �أخرى 
بها لتكر�ر عملية جمع �ل�سم.

�أن �لوجه �الأمامي لل�سندوق �سلك �سبكي ي�سمح بن�سر ر�ئحة  و�أ�ساف 
�لطائفة د�خل �مل�سيدة، وهو ما يوؤدي �إلى جتمع �لنحل �ل�سارح وبقائه 
�ل�سارح. ومتتاز  �لنحل  �ل�سم من  �لرغبة يف جمع  د�خل �مل�سيدة عند 
من  خمتلفة  كميات  لت�سع  حجمها  يف  �لتحكم  باإمكانية  �مل�سيدة  هذه 
�لنحل، �إ�سافًة �لى �إمكانية ��ستخد�مها يف جمع �ل�سم من �لنحل �لربي.
و�أ�سار �خلازم �إلى �أن �أهمية هذ� �البتكار تاأتي من قدرته على �لتغلب 
ت�سبب حدوث  �لتي  �لعادية،  بالو�سائل  �لنحل  �سم  م�سكالت جمع  على 
ملخاطر  �لنحالني  يعر�ش  قد  ما  وهو  �لنحل،  لطو�ئف  �سديد  هياج 
�ل�سم من �سغاالت ذ�ت  �ل�سديد، وكذلك �سعوبة �حل�سول على  �لل�سع 

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار
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�أعمار حمدودة، �إ�سافًة �إلى �سعوبة جمع �ل�سم خالل ف�سل �ل�ستاء، مع 
�إمكانية تلوث �ل�سم يف �أثناء �جلمع بتلك �لو�سائل.

عن  جاءت  �لثانية  �الخرت�ع  بر�ءة  �أن  �لكر�سي  على  �مل�سرف  و�أبان 
بتاريخ   EP  2520162 �لرقم  �لع�سل(، وحملت  لنحل  )لوحة طاردة 
�لع�سل من  2013/9/4م، وهذ� �البتكار يتمّثل يف جهاز الإبعاد نحل 
ال�ستخال�ش  �لطو�ئف  من  �الأقر��ش  جمع  خالل  �ل�سمعية  �الأقر��ش 
�لع�سل، وي�ستمل �جلهاز على لوحة لتغطية �خللية، ويوجد بها نظام 
�أنبوب رئي�ش به مدخل لدفع �لهو�ء، وعدد  لدفع �لهو�ء يحتوي على 
�أنابيب جانبية ذ�ت �سقوق طويلة  من �لفتحات �جلانبية تثّبت عليها 
ب�سكل  �لهو�ء  بدفع  وت�سمح  �ل�سمعية،  �الأقر��ش  بني  �مل�سافات  تقابل 
ر�أ�سي من �أعلى �إلى �أ�سفل، وهو ما يوؤدي �إلى دفع �لنحل و�إبعاده من 
�إلى قاعدة �خللية، في�سمح  جميع �الأقر��ش يف �لوقت نف�سه، ونزوله 

�لفرز. بغر�ش  �الأقر��ش  حتريك  ب�سهولة 

بتعدد  �جلهاز  هذ�  ميتاز  فقال:  �جلهاز،  مبميز�ت  �خلازم  ونّوه 
�أكان  �سو�ء  �لرئي�ش،  �الأنبوب  �إلى  �لهو�ء  دفع  ت�سغيله مل�سدر  �إمكانية 
�أم يدويًا، كما ي�ساعد على �لتغلب على م�سكالت �لو�سائل �ملتبعة  �آليًا 
يف �إبعاد �لنحل من �الأقر��ش �لتي ت�سبب حدوث هياٍج �أو موٍت للنحل 
ناحية،  من  �لنحل  طو�ئف  على  فيحافظ  �الأقر��ش؛  جمع  �أثناء  يف 
من  �جلمع  �أثناء  �ل�سديد يف  للدغ  �لتعر�ش  �لنحالني خماطر  ويجّنب 
ناحية �أخرى، �إ�سافًة �إلى �أنه يوفر درجة �أمان عالية للنحالني وللع�سل 

�مل�ستخل�ش من �الأقر��ش لعدم ��ستخد�م �أّي مو�د كيميائية.
هاتني  على  �لكر�سي  ح�سول  �إن  بقوله:  �خلازم  �أحمد  د.  وختم 
�لبحثي  �لفريق  يبذلها  �لتي  �لكبرية  للجهود  نتيجة  جاء  �لرب�ءتني 
منّوهًا  �ململكة،  يف  �لنحل  ب�سناعة  �لنهو�ش  �إلى  �لد�ئم  و�سعيه  فيه، 
�لكر�سي  �أن  �إلى  وم�سريً�  �جلامعة،  �إد�رة  من  �ملحدود  غري  بالدعم 

لديه بر�ء�ت �أخرى حتت �لت�سجيل.

حّقق �لدكتور �أحمد بن عبد�هلل �خلازم -�مل�سرف على كر�سي بق�سان الأبحاث 
معر�ش  يف  �ملقدمة  �الخرت�عات  �أف�سل  �سمن  �لذهبية  �مليد�لية  �لنحل- 
�مللك  موؤ�س�سة  نّظمته  �لذي  2013م(،  )�بتكار  �لثالث  �ل�سعودي  �البتكار 
�أر�مكو �ل�سعودية،  عبد�لعزيز ورجاله للموهبة و�الإبد�ع )موهبة(، و�سركة 
عن  �الإجناز  هذ�  وجاء  1435هـ.  �سفر   2 حمرم–   28 من  �ملدة  خالل 
�خرت�عه �ملقدم )بيت خلاليا نحل �لع�سل: مطّور قابل للنقل من مكان �إلى 

بيت لخاليا نحل العسل يفوز 
بالميدالية الذهبية في ابتكار 2013م

�آخر، مع �إمكانية �لتحكم يف �لرطوبة ودرجة �حلر�رة د�خله، و�إمكانية تثبيته 
ب�سكل د�ئم �أو موؤقت، من دون �حلاجة �إلى �سيارة(. وياأتي هذ� �البتكار �سمن 
عدد من �البتكار�ت �لتي طّورها �لكر�سي، وتهدف �لى تطوير �سناعة �لنحل 

يف �ململكه، وزيادة �الإنتاج، و�ملحافظة على �لرثوة �لنحلية يف �ململكة.
و�أو�سح �لدكتور �خلازم مميز�ت �البتكار يف �إمكانيته �لتحكم يف �حلر�رة 
و�لرطوبة �للتني يوؤدي �نخفا�سهما �إلى عدم تو�لد نحل �لع�سل، �إ�سافًة �إلى 
�إجر�ء جميع �لعمليات يف د�خل �لبيت، وخا�سية �لنقل من مكان �إلى �آخر 
على �سيارة �أو �سحب ب�سيارة، كما �أنه مفيد جدً� يف حتريك �ملنحل بالكامل، 
�ملنخف�سة  و�لرطوبة  و�لباردة  �حلارة  �ملناخية  �لظروف  من  وحمايته 
ت�سبط  مربجمة  حتكم  باأد�ة  جمّهز  �لنظام  �أن  �إلى  �إ�سافًة  و�لغبار، 
�لرطوبة ودرجة �حلر�رة عند �حلاجة يف �ل�سيف، م�سيفًا �أن جميع مرّبي 
�لنحل، ومالك م�سروعات �لنحل، و�جلهات �لبحثية، ووز�ر�ت �لزر�عة يف 
�ملناطق �حلارة يف �لدول �لعربية و�إفريقية ودول �لعامل �الأخرى، ميكنهم 

�ال�ستفادة من هذ� �البتكار.
�جلدير بالذكر �أن معر�ش )�بتكار 2013م( ��ستمر خم�سة �أيام، و�حت�سن 
�أكرث من 200 �بتكار، قّدمها 100 طالب وطالبة و100 مبتكر من خمتلف 
�جلامعات ومر�كز �لبحوث. كما ��ستطاع �ملعر�ش هذ� �لعام تغطية عدد من 
�ملجاالت، منها: �ملياه، و�لبرتول و�لغاز و�لبرتوكيميائيات، و�لطاقة �ملتجددة، 
كما  �أخرى.  وجماالت  �لطبية،  و�ملجاالت  و�الت�ساالت،  �ملعلومات  وتقنية 
�ساحب �ملعر�ش �أكرث من 800 فعالية، تنّوعت بني ور�ش عمل وحما�سر�ت، 

وتخطى عدد زو�ر �ملعر�ش �أكرث من 200 �ألف ز�ئر طو�ل �أيامه.
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خالل مشاركة الكرسي في الملتقى الثالث للكراسي البحثية

أمير الرياض ووزير الزراعة يشيدان بدعم 
المهندس عبدالله بقشان للكراسي البحثية 

عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  بن  تركي  �الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  كرم 
لدوره  بق�سان؛  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ملهند�ش  �لريا�ش  منطقة  �أمري 
يف  ذلك  جاء  �سعود،  �مللك  بجامعة  �لعلمي  �لبحث  م�سرية  دعم  يف 
�مللك  بجامعة  �لبحثية  للكر��سي  �لثالث  للملتقى  �الفتتاحي  �حلفل 

�سعود، �لذي �أقيم يف 13 رجب 1435هـ يف رحاب �جلامعة .
كما �أ�ساد معايل �لدكتور فهد بن عبد�لرحمن بالغنيم وزير �لزر�عة 
�مللك  جامعة  د�خل  �لنحل  �أبحاث  كر�سي  بدعمه  بق�سان  للمهند�ش 
ناحية  من  �ململكة  م�ستوى  على  ملحوظًا  تغيريً�  �أحدث  �لذي  �سعود، 
يف  �لنحالني  خمتلف  مع  �مل�ستمر  وتفاعله  �لبحثية،  خمرجاته  متيز 
وز�رة  مع  �ملثمر  وتعاونه  �ملجتمع،  خدمة  �إطار  يف  �ملناطق  جميع 
�مل�سودة  مناق�سة  عمل  ور�سة  فعاليات  �فتتاحة  خالل  �لزر�عة 

. �ململكة  يف  �لنحل  لرتبية  �لوطنية  لال�سرت�تيجية  �لنهائية 
الأبحاث  بق�سان  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  �سارك  وقد 
�أقيم  �لذي  �ململكة،  يف  �لبحثية  للكر��سي  �لثالث  �مللتقى  يف  �لنحل 

يف يومي 13 – 14 رجب 1435هـ .
�خرت�ع  بر�ء�ت  �ملخرجات من  الأهم  �لكر�سي عر�سًا  وت�سمن جناح 
وبع�ش  �الإر�سادية  �لن�سر�ت  من  وعدد  ومرتجمة  موؤلفة  علمية  وكتب 
�إلى  باالإ�سافة  �نطالقته،  منذ  �لكر�سي  حققها  �لتي  �الإجناز�ت 

�لع�سل. من  عينات 
 وقد �سهد جناح �لكر�سي �إقبااًل كبريً� من �لزو�ر، وكان على ر�أ�سهم 
�أمري  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  بن  تركي  �الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
�أي�سًا  ز�ره  كما  �ساهده؛  مبا  �إعجابه  �أبدى  �لذي  �لريا�ش،  منطقة 
جامعة  مدير  �لعمر  عبد�لرحمن  بن  بدر�ن  �لدكتور  �الأ�ستاذ  معايل 
و�لطالب  �لتدري�ش  هيئة  �أع�ساء  من  كبري  وعدد  �سعود،  �مللك 
�جلامعة،  خارج  من  كثريين  زو�ر  جانب  �إلى  للجامعة،  �ملنت�سبني 
من  �ساهدوه  وما  �لكر�سي،  بجناح  �إعجابهم  عن  �جلميع  وعرب 
يف  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  للكر�سي  �لكبري  �لدور  تربز  خمرجات 

تخ�س�سه. ميد�ن 
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�سارك كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود 
�سمن  )�جلنادرية(  و�لثقافة  للرت�ث  �لوطني  للمهرجان  �لدورة 29  يف 
جناح جامعة �مللك �سعود، وذلك بعر�ش جمموعة و��سعة من �لن�سر�ت 

�الإر�سادية و�لتعريفية، وتوزيع عينات ع�سل جمانًا لزو�ر �ملهرجان.
�ل�سابقة،  مل�ساركاته  �متد�دً�  �ملهرجان  يف  �لكر�سي  م�ساركة  وتاأتي 
بطبيعة  �لوعي  لزيادة  �ملختلفة  �لفعاليات  ��ستغالل  على  منه  وحر�سًا 

كرسي بقشان ألبحاث النحل يشارك في مهرجان 

الجنادرية 29
مهنة تربية �لنحل، و�أهميتها. 

يف  و�لتقافة  للرت�ث  �لوطني  �ملهرجان  يف  �مل�ساركة  �لكر�سي  وي�سع 
�سورة،  �أبهى  يف  �لوطني  �لرت�ث  تقدمي  يف  �أهمية  من  له  ملا  �أولويات، 
و�إبر�ز ما يتميز به من ثر�ء وتنوع، وقد �كت�سب �ملهرجان �سمعة عاملية 
لالهتمام �لذي توليه �لقيادة �لر�سيدة، �لتي حتر�ش على تاأكيد عنا�سر 

�لهوية �لوطنية، و�ملز�وجة بني �لرت�ث و�ملعا�سرة.

�لوطني  بالتعاون مع �ملركز  بالباحة  �لتعاونية  �لنحالني  قامت جمعية 
�لزر�عة  بوز�رة  �لزر�عي  �الر�ساد  و�إد�رة  �جلر�د  و�أبحاث  ملكافحه 
عن  �لناجمة  �لنحالني  خ�سائر  من  للحد  �لكفيلة  �ل�سبل  �تخاذ  يف 

حرصًا على تجنب الخسائر

جمعية النحالين توجه 
النحالين بنقل مناحلهم 
بعيدًا من أماكن رش الجراد 
بالمبيدات

�ملا�سي،  مار�ش  �سهر  خالل  �جلر�د  ملكافحة  �ملبيد�ت  ر�ش  عمليات 
�لقنفذه  جنوب  ذيب  بني  مبنطقة  �لنحل  مربي  �جلمعية  فطالبت 
مبنطقة  �لنحالني  وكذلك  قلوه  وحمافظة  �ملخو�ه  مبحافظة  وعليب 
�إد�رة مركز مكافحة  جاز�ن �أخذ �الحتياطات �لالزمة، و�لتن�سيق مع 
موقع  على  �ملوجودة  �الت�سال  معلومات  خالل  من  �جلر�د  �أبحاث 
بعيدً�  مناحلهم  نقل  �سرعة  على  و�لعمل  �لتعاونية،  �لنحالني  جمعية 

من �أماكن �لر�ش، حتى ال تت�سرر من عمليات �ملكافحة.
�لر�ش،  يف  بالبدء  يفيد  �ملركز  من  تعميمًا  تلقت  قد  �جلمعية  وكانت   
�ل�ستوي،  �لتكاثر  �ل�سحر�وي يف معظم مناطق  لتكاثر �جلر�د  نتيجة 
�حلدود  حتى  �سمااًل  �أملح  من  �الأحمر  �لبحر  �سو�حل  على  متتد  �لتي 
يف  �لبدء  عدم  �أن  �إلى  �لتعميم  و�أ�سار  جنوبًا،  �ل�سعودية  �ليمنية 
وو�سوله  وتكاثره،  �جلر�د  �نت�سار  يف  �سيت�سبب  كان  �ملكافحة  عمليات 
�لتكاثر،  مو�سم  بد�ية  و�أننا يف  �ململكة، خا�سة  �أخرى يف  مناطق  �لى 
وتتو�فر م�ساحات كبرية للغطاء �لنباتي و�لرطوبة، م�سيفًا باأن هناك 
توقع كبري بحدوث غزو الأ�سر�ب �جلر�د على �ملناطق �ل�ساحلية للبحر 
�الحمر خالل �لف�سل �لثاين من �أكتوبر يكون م�سدرها دول جماورة، 

مثل: �ل�سود�ن و�ليمن.
لتكاثر  متامًا  مو�تية  �الأيام  هذه  �لبيئة  �أن  من  �مل�سوؤولون  ويحذر 
�أ�سهر م�ست،  �لبالد منذ  �سهدتها  �لتي  �لكثيفة  �الأمطار  بعد  �جلر�د 
وهو خطر د�هم على �لزر�عة، كما �سددو� على �لنحالني يف خمتلف 
�ملناطق ب�سرعة تبليغ جلهات �ملعنية يف حاله �كت�ساف وجود للجر�د. 
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د.أحمد الخازم ُيكرم بجائزة التميز العلمي في جامعة الملك سعود

الجائزة تقليد علمي رصين محفز للبحث 
العلمي الجاد

�لدكتور  �لدكتور في�سل بن حممد بن �سعود، و�الأمري  �الأمري  بح�سور 
عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  رئي�ش  نائب  حممد  بن  �سعود  بن  تركي 
بدر�ن  �لدكتور  �الأ�ستاذ  وبح�سور  �لبحوث،  ملعاهد  و�لتقنية  للعلوم 
�الأ�ستاذ  تكرمي  مت  �سعود  �مللك  جامعة  مدير  �لعمر  عبد�لرحمن  بن 
للعلوم  �لوطنية  �مل�سرف على �خلطة  �لغامدي  �أحمد �خلازم  �لدكتور 
بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  على  و�مل�سرف  و�البتكار  و�لتقنية 
1435هـ. للعام  �لعلمي  �لتميز  بجائزة  �جلامعة  يف  �لنحل   الأبحاث 
كوكبة  �سمن  �لتكرمي  بهذ�  �سعادته  عن  �خلازم  �أحمد  �لدكتور  وعرب 
من �لعلماء �ملميزين يف خمتلف �ملجاالت �لعلمية، م�سريً� �إلى �أن هذ� 
�جلهد،  من  �ملزيد  بذل  �إلى  �لباحثني  يحفز  �لر�سني  �لعلمي  �لتقليد 
وتقدمي �أف�سل ما لديهم؛ مبا ي�سهم يف �لنهو�ش �لعلمي، و�ل�سري يف درب 
�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  حكومة  تدعمه  �لذي  و�لتحديث  �لتطوير 
 �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، و�سمو ويل عهده �الأمني، حفظهما �هلل.
�لدعم  بف�سل  ثم  �هلل  بف�سل  متت  �الأجناز�ت  هذه  �ن  و�أ�ساف 
خالل  من  �سو�ء  و�لباحثني  للعلماء  �لدوله  تقدمة  �لذي  �لالحمدود 

�لوطنية  �خلطة  خالل  من  �أو  للجامعات  �لعلمي  �لبحث  ميز�نيات 
للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مبدينة  و�د�رتها  و�الإبتكار  و�لتقنية  للعلوم 
تتيحه  وما  كبري،  دعم  من  �جلامعة  �إد�رة  تقدمه  ما  و�إلى  و�لتقنيه، 
يف  �ملفيد  �جلديد  و�بتكار  �لعلمي،  للبحث  مو�تية  وبيئة  �إمكانات  من 
و�البتكار�ت،  لالكت�سافات  حا�سنة  �أ�سبحت  حتى  �مليادين،  خمتلف 

�لتي يبدعها باحثوها يف كل عام.
للملتقى  �إفتتاحة  خالل  �لريا�ش  منطقة  �أمري  �أ�ساد  �خرى  ناحية  من 
�أحمد  �لدكتور  بجهود  �سعود  �مللك  بجامعة  �لبحثية  للكر��سي  �لثالث 
�خلازم �لو��سحة من خالل خمرجات كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان 

و�لدور �لذي يلعبه يف تطوير �سناعة �لنحل يف �ململكه.
يذكر �أن �لدكتور �خلازم حا�سل على عدد من بر�ء�ت �الخرت�ع �ملهمة 
جمال  يف  علمي  بحث   100 من  �كرث  ون�سر  �لنحل،  علوم  جمال  يف 
تخ�س�سه، وله عدد من �لكتب �ملوؤلفة و�ملرتجمة، وله عدد من �الأن�سطه 
�ململكة يف  ومنها متثيل  �ململكة وخارجها،  �لتخ�س�ش د�خل  يف جمال 

عدد من �لهيئات �لدولية.
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إنجازات عالمية لجمعية النحالين وكرسي بقشان 

ثالث جوائز في المهرجان الدولي للعسل 
بأوكرانيا

ُي�ساف  جديدً�  دوليًا  �إجنازً�  �لتعاونية  �لنحالني  جمعية  حققت 
�ملوؤمتر  يف  جائزتني  على  بح�سولها  وذلك  �إجناز�تها،  قائمة  �إلى 
 23 من  �ملدة  خالل  �أوكر�نيا  نّظمته  �لذي  و�الأربعني  �لثالث  �لدويل 
2013م  �أكتوبر   4 �سبتمرب-   29 1434هـ/  �سنة  �لقعدة  ذي   28 �إلى 
بامليد�لية  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  فازت  �إذ  كييف.  �لعا�سمة  يف 
يف  �لنحل  �سناعة  موقع  عن  �الإلكرتونية  �ملو�قع  م�سابقة  يف  �لذهبية 

�لع�سل. �أنو�ع  �لربونزية يف  وبامليد�لية  �ل�سعودية، 
بجامعة  �ملحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  حقق  كما 
�مللك �سعود  �مليد�لية �لف�سية يف جمال �ل�سحافة عن  جملة »�لنحل 
حتقق  �الإجناز  هذ�  �أن  �لغامدي  �أحمد  �لدكتور  و�أو�سح  �ل�سعودية«. 
ع�سرة  من  �أكرث  بح�سور  دولة،  مئة  من  �أكرث  �سّم  دويل  حمفل  يف 
للمملكة  �لعالية  �لتناف�سية  �لقدر�ت  على  دليل  وهو  م�سارك،  �آالف 
باأعلى  �إلى حتقيق �الأهد�ف  �إذ� وّجهت �جلهود  يف خمتلف �ملجاالت 
فيما  �الأثر  �أكرب  له  كان  �لدولة  دعم  �أن  �إلى  و�أ�سار  ممكن،  م�ستوى 
و�أ�ساف:  �لر�ئدة.  �ملبادر�ت  �لكرمية  لرعايتها  �إجناز�ت  حتقق من 

�إن �لفوز بهذه �جلو�ئز جاء بف�سل �هلل تعالى، ثم �هتمام �مل�سوؤولني 
�سعود،  �مللك  �أو جامعة  �لزر�عة  وز�رة  يف  �سو�ء  �لنحل  قطاع  بدعم 
�سمن  منتجاته  وتنمية  �لنحل  تربية  و�سع  �الهتمام  هذ�  �إن  وقال: 
�أثر �قت�سادي كبري؛ لكونها  �الأولويات؛ ملا لهذه �ل�سناعة من  قائمة 
و�لت�سويق. �لبيع  �أو  توفر فر�ش عمل كبرية، �سو�ء يف جمال �لرتبية 
ونّوه �لغامدي باأن �حل�سول على جائزتني يف جمال �الإعالم �لتقليدي 
�أهمية  و�لكر�سي  �لقائمني على �جلمعية  تفهم  يدّل على  و�الإلكرتوين 
�مل�سكالت  ومعاجلة  �لبكر،  �مليد�ن  هذ�  يف  �لوعي  ن�سر  يف  �الإعالم 
بطرحها، وحماولة �إيجاد �حللول �ملنا�سبة لها. وقال: �إنهما ��ستطاعا 
نطاق  وتو�سيع  �ملنتجات،  تنمية  وو�سائل  �لرتبية،  طر�ئق  يطّور�  �أن 
�لكر�سي   نالها  �لتي  �لكثرية  يّت�سح من �جلو�ئز  ��ستخد�مها، وهو ما 
موؤكدً�  و�لدويل،  و�الإقليمي  و�لعربي  �ملحلي  �مل�ستوى  على  و�جلمعية 
�ملوقع  تو�سح  �أن هذه �جلو�ئز  �ملخل�سة، خ�سو�سًا  ��ستمر�ر �جلهود 

�لعامل. �لنحل ومنتجاته يف �ململكة بني دول  �ملتقدم ل�سناعة 

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار



75 السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  

نظمها كرسي بقشان 

ورشة عمل عن تربية النحل 

بمهرجان رجال ألمع

ورشة عمل بالخرج 

عن مشكالت
 تربية النحل

نّظم فريق علمي من كر�سي بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود 
ور�سة عمل يوم �خلمي�ش 2 �سفر �سنة 1435هـ بعنو�ن: )تربية �لنحل: 

�مل�سكالت و�حللول(.
برجال  �خلام�ش  �لع�سل  مهرجان  فعاليات  �لور�سة �سمن  وجاءت هذه 
�ملحا�سر�ت �خلا�سة  و��ستملت على عدد من  �أملع يف حمافظة ع�سري، 
و�سبل  و��ستخد�مه،  �ملرزوم،  �لنحل  با�ستري�د  �ملتعلقة  بامل�سكالت 
تطويره، مع �سرح بع�ش �لقو�عد �ملهمة و�الأ�سا�سية لزيادة �إنتاجية خلية 

نحل �لع�سل، وتناول بع�ش �الآفات و�الأمر��ش �لتي ت�سيب �لنحل.
كما �سارك �لوفد يف �للقاء �خلام�ش للنحالني �مل�ساحب لور�سة �لعمل 
و�أمثل  �مل�ستورد،  �ملرزوم  �لنحل  نوعية  على  �لرقابة  �سبل  ناق�ش  �لذي 
�ساللة  �أهمية �حلفاظ على  بيان  �إلى  �إ�سافًة  وتربيته،  لت�سكينه  �ل�سبل 
�لنحل �لبلدية وحت�سينها، و�إيجاد م�سادر للملكات �ملحلية و�مل�ستوردة 
ل �للقاء �إلى عدد  ذ�ت �لنوعية �لعالية �لتي ميكن �العتماد عليها، وتو�سّ

من �لتو�سيات �ملهمة.
�لوعي  م�ستوى  رفع  يف  �لكر�سي  دور  �إطار  يف  �مل�ساركة  هذه  وتاأتي 
باأهمية �سناعة �لنحل، ومو��سلة جهوده يف عقد عدد من ور�ش �لعمل 
وتربية  �ململكة،  يف  �لنحل  لرتبية  �لوطنية  �الإ�سرت�تيجية  تناولت  �لتي 
�لرثوة  يف  و�أثرها  باملبيد�ت  �جلر�د  ومكافحة  ومنتجاته،  �لع�سل  نحل 
و�إد�رة  �لنحل،  ملنتجات  و�لعالجية  �لطبية  و�ال�ستخد�مات  �لنحلية، 
�ملناحل حتت ظروف �الإجهاد، و�الإد�رة �ل�ستوية للمناحل، وغريها من 
�ملو�سوعات �لتي تهّم �لنحالني يف مناطق �ململكة �ملختلفة، و�لتي تتعّلق 

بحّل م�سكالت هذه �ل�سناعة �لوطنية �ملهمة.

مع  بالتعاون  �خلرج،  مبحافظة  للزر�عة  �لعامة  �ملديرية  �أقامت 
�سعود،  �مللك  بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  كر�سي 
ور�سة عمل بعنو�ن )تربية نحل �لع�سل: �مل�سكالت و�حللول(، يوم 
�لثالثاء 23 �ملحرم �سنة 1435هـ/ 26 نوفمرب 2013م، مب�ساركة 
�ملحا�سر�ت  قاعة  يف  و�ملتخ�س�سني  �الأكادمييني  من  عدد 
 60 ح�سرها  �ل�سيح،  مبدينة  �لثقافة  حّي  يف  �ملديرية  مبقر 
�خلرج  مبحافظة  �لنحل  تربية  مبجال  و�ملهتمني  �لنحالني  من 
�لنحل؛  �أدو�ت  بيع  �سركات  �أ�سحاب  وبع�ش  �ملجاورة  و�ملناطق 

�لنحل. تربية  �مل�ستجد�ت يف  �آخر  على  لالطالع 
بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ألقاها  �الفتتاح  كلمة  �لور�سة  برنامج  �سمل 
عبد�لعزيز �ل�سعي�ش �لتميمي مدير عام �لزر�عة مبحافظة �خلرج، 
وكلمة كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل �ألقاها �لدكتور 
يحيى زكي �لعتال، وكلمة �لر�عي �لر�سمي للور�سة )�لع�سل �لربي(، 
�لع�سل(  �لنحلية وتغذية طو�ئف نحل  بعنو�ن: )�ملر�عي  وحما�سرة 
)�آفات  بعنو�ن:  وحما�سرة  حممد،  عمر  حممد  �لدكتور  لالأ�ستاذ 
وحما�سرة  �أنور،  عبد�ل�سالم  �لدكتور  لالأ�ستاذ  و�أمر��سه(  �لنحل 
زكي  يحيى  للدكتور  وت�سكينه(  �ملرزوم  �لنحل  )طرود  بعنو�ن: 
�لعتال. و�أعقب �لربنامج حلقة نقا�سية عامة �أد�رها �ملحا�سرون عن 
م�سكالت تربية �لنحل يف �ململكة، ثم قام �ل�سيد مدير عام �لزر�عة 
عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  �إلى  �ملنا�سبة  بهذه  تذكارية  درع  بتقدمي 

بق�سان الأبحاث �لنحل و�سهاد�ت �سكر وتقدير للمحا�سرين.
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بن  �سعود  بن  م�ساري  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
حامد  الدكتور  افتتح  الباحة  منطقة  اأمري  �سعود  ال  عبدالعزيز 
جمل�س  رئي�س  نائب  الباحة  منطقة  اإمارة  وكيل  ال�سمري  مالح  بن 
ملهرجان  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  رئي�س  باملنطقة  ال�سياحية  التنمية 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  وكيل  �سعادة  وبح�سور  الباحة  �سيف 
مهرجان  ال�سدحان  نا�سر  بن  عبداهلل  الدكتور  الجتماعية  للتنمية 
واملهتمني  للنحالني  الثامن  الوطني  واللقاء  ال�سابع  الدويل  الع�سل 
 7( 1435هـ  �سعبان   9 يف  رغدان  بغابة  اململكة  يف  و�سناعته  بالنحل 
النحالني  جمعية  نظمته  الذي  املهرجان  امتد  وقد  2014م(،  يونيو 
النحل  لأبحاث  بق�سان  كر�سي  مع  بالتعاون  الباحة  مبنطقة  التعاونية 
بجامعة امللك �سعود وهيئة ال�سياحة والآثار مبنطقة الباحة 10 اأيام، 

اإقباًل كبريًا من املواطنني واملقيمني والزوار. و�سهد 
امل�ساحب  املعر�س  �سريط  ال�سمري  الدكتور  ق�س  الفتتاح،  بعد 

اأجنحته. للمهرجان، وجتول يف 
الكرمي،  القراآن  اآيات من  وافتتح احلفل اخلطابي عقب ذلك بتالوة 

برعاية سمو أمير منطقة الباحة 

مهرجان العسل الدولي السابع بالباحة يحقق 
نجاحًا الفتًا تنظيمًا ومشاركة وحضورًا

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار
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ال�سابع  الدويل  الع�سل  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�س  األقى  ثم 
امتدادًا  ياأتي  املهرجان  اأن  فيها  بنينّ  كلمة  اخلازم  اأحمد  الدكتور 
التنمية  دعم  يف  الإمارة  ووكيل  الباحة  منطقة  اأمري  �سمو  جلهود 
على  القائمني  جميع  جهود  مثمنًا  ورعايتها؛  باملنطقة  ال�سياحية 

والأهلية. املهرجان من خمتلف اجلهات احلكومية 
الذي  امل�ستمر  التطور  الباحة  منطقة  اإمارة  وكيل  وا�ستعر�س 
من  اهتمام  من  به  يحظى  وما  عام،  بعد  عاًما  املهرجان  ي�سهده 
فعاليات  اإلى  م�سرًيا  الع�سل  يحملها  التي  ة  اجلمنّ للفوائد  الأهايل؛ 
وتثقيفية  توعوية  برامج  من  حتمله  وما  عة،  املتنونّ املهرجان 

ومنتجاته. بالع�سل 
من  عدد  مب�ساركة  فلوكلورية  لوحة  جازان  منطقة  براعم  قدم  وقد 
الفتيات، وتلتها لوحة �سعبية من كلمات فهد بن حمفوظ واأداء اأحمد 

الو�سم ال�سمري وم�ساركة  فرقة جمعية الثقافة والفنون بالباحة.
وكرم وكيل اإمارة منطقة الباحة اجلهات الراعية والداعمة وامل�ساركة 
�سماء  النارية  الألعاب  واأ�ساءت  ال�سابع،  الع�سل  فعاليات مهرجان  يف 
املهرجان، اإذ مت اإطالق اأكرث من 12 الف قذيفة من الألعاب النارية.
ومنتجاته  الع�سل  لبيع  حماًل   40 من  اأكرث  املعر�س  اأجنحة  �سمت 
اململكة  داخل  من  فيه  امل�ساركة  وكانت  �سناعته،  واأدوات 
وجناح  الطبي،  والركن  الرتفيهية،  الأجنحة  جانب  اإلى  وخارجها، 

التعاونية. النحالني  جمعية 
ال�سمع  وع�سل  ال�سائل،  الع�سل  من  خمتلفة  اأنواعًا  امل�ساركون  عر�س 
وع�سل  ال�سدر،  ع�سل  مثل:  واململكة  الباحة  منطقة  به  تتميز  الذي 
والع�سل  املجري،  وع�سل  ال�سهيان،  وع�سل  الطلح،  وع�سل  ال�سمرة، 
جميع  من  نحالني  م�ساركة  جانب  اإلى  ال�سيفي،  والع�سل  الربيعي، 
مناطق اململكة ومن دول اخلليج واليمن واملغرب واجلزائر وم�سر.

�سملت  التي  الع�سل،  غري  الأخرى  النحل  منتجات  العر�س  و�سمل 
والغذاء  النحل،  اللقاح، و�سمع  النحل )الربوبولي�س(، وحبوب  �سمغ 
و�سهد  النحل،  تربية  وم�ستلزمات  اأدوات  عر�س  اإلى  اإ�سافة  امللكي، 
تربية  وم�ستلزمات  لأدوات  م�سنعة  �سركة  اأكرب  م�ساركة  املعر�س 

اأوروبا من خالل امل�ساركة البولندية. النحل يف 
وتخطت  زائر،  األف   100 من  اأكرث  املعر�س  ح�سور  عدد  وجتاوز 

ريال. املليوين  وم�ستلزماته حاجز  ومنتجاته  الع�سل  من  مبيعاته 
وت�سمن املهرجان فعاليات اأبرزت غنى الرتاث احل�ساري للمنطقة، ومن 
اأهمها الفنون ال�سعبية التي قدم مناذج لها فنانو الباحة بع�سق لهذا الرتاث، 

مما كان له الأثر يف التجاوب الذي وجدته تلك العرو�س من الزوار.
تقدميها  مت  كثرية  ترفيهية  فعاليات  على  املهرجان  وا�ستمل 
والأطفال  الأ�سر  كبريًا من  اجتذبت عددًا  عالية  احرتافية  باأ�ساليب 
الثامن  الوطني  اللقاء  املهرجان  مع  بالتزامن  اأقيم  كما  للمهرجان. 
يف  متثل  الذي  اململكة  يف  و�سناعته  بالنحل  واملهتمني  للنحالني 

متعددة. علمية  فعاليات 
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اشتمل على أوراق علمية 
وتطبيقات عملية

اللقاء الوطني الثامن 
للنحالين يوصي بأهمية 

مراقبة جودة النحل 
والملكات المستوردة من 

خارج المملكة

و�سناعته  بالنحل  و�ملهتمني  للنحالني  �لثامن  �لوطني  �للقاء  تز�من 
يف �ململكة مع مهرجان �لع�سل �لدويل �ل�سابع مبنطقة �لباحة، و�أقيم 
�ملهند�ش  كر�سي  نظمه  وقد  1435هـ،  �سو�ل   13  -11 من  �لفرتة  يف 
مع  بالتعاون  �سعود  �مللك  جامعة  يف  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل 

�لزر�عة. ووز�رة  �لباحة  �لتعاونية وجامعة  �لنحالني  جمعية 
و�سارك يف هذ� �للقاء حما�سرون من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وفرن�سا 
�إلى م�ساركني من  �إ�سافة  و�إثيوبيا،  ورومانيا و�ملغرب و�الأردن و�ل�سود�ن 

جامعة �مللك �سعود ووز�رة �لزر�عة و�سندوق �لتنمية �لزر�عية.
متثلت �لفعاليات �لعلمية للقاء �لوطني يف ورقة عمل بعنو�ن » حت�سني 

عثمان  للدكتور  و�لتطبيقات«  �ملبادئ  باالنتخاب  �لنحل  �سالالت 
كفتانقلو ع�سو جامعة �إيرزونا بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، وحتدثت 
للعالج  �لرومانية  �جلمعية  رئي�ش  نائبة  �أو�سان  كر�ستينا  �لطبيبة 
ملنتجات  �لطبية  لال�ستخد�مات  �ملثلى  �لطر�ئق  عن  �لنحل  مبنتجات 
�لنحل  منتجات  ��ستخد�م  عند  �أخذها  �لو�جب  و�الحتياطات  �لنحل 
��ستخدمت  �لتي  �ل�سريرية  �حلاالت  بع�ش  ��ستعر�ست  كما  طبيًا، 
�سو�ء  �ملجانية  �ال�ست�سار�ت  بع�ش  قدمت  كما  �لنحل،  منتجات  فيها 
وقدمت  لل�سيد�ت،  �ملخ�س�سة  �جلل�سات  �أو  �لعامة  �ملحا�سر�ت  يف 
عمل  ورقة  باالأردن  �لبلقاء  جامعة  ع�سو  �لعبادي  �أمل  �لدكتورة 
جانب  �إلى  �لع�سل«،  نحل  ملكات  لرتبية  �لعلمية  »�الأ�س�ش  تناولت 
يف  �لنحل  منتجات  من  �ال�ستفادة  كيفية  عن  و��ست�سار�ت  عرو�ش 
�لن�سوي،  للربنامج  و��ست�سار�ت  حما�سر�ت  تقدميها  مع  �لتجميل، 
�خلام�ش  حممد  جامعة  ع�سو  �ليو�سي  بديعة  �لدكتورة  قدمت  بينما 
و��ستخد�ماته  �لنحل  »�سمغ  عن  فيها  حتدثت  عمل  ورقة  باملغرب 
�لطبية«، كما قدم كل من �لطبيب نوري �لو�ئلي من �لواليات �ملتحدة 
عمليًا  تطبيقًا  رومانيا  من  �أو�سان  كري�ستينا  و�لطبيبة  �الأمريكية 

�لنحل. ملنتجات  �لطبية  لال�ستخد�مات 
من  �مل�ستوردة  و�مللكات  �لنحل  جودة  مر�قبة  باأهمية  �للقاء  و�أو�سى 
�ملهام  بع�ش  و�إ�سناد  �الإر�سادية  �لعمليات  وتكثيف  �ململكة،  خارج 
وكر�سي  بالباحة  �لنحالني  جمعية  �إلى  �لزر�عة  لوز�رة  �الإر�سادية 
�إجر�ء�ت  وت�سهيل  �سعود،  �مللك  بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان 

�ملعنية. �لنحالني من �جلهات  �حل�سول على قرو�ش 
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بتعاون كرسي بقشان ألبحاث النحل

جامعة سيدي محمد بن 
عبدالله تنظم المؤتمر 

الدولي الثاني للعالج بالنباتات 
الطبية ومنتجات النحل

�سارك كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك 
�لطبية  بالنباتات  للعالج  �لثاين  �لدويل  �ملوؤمتر  تنظيم  يف  �سعود 
يف  عبد�هلل   بن  حممد  �سيدي  جامعة  نظمته  �لذي  �لنحل  ومنتجات 

مدينة فا�ش باملغرب يف �لفرته من 20-22 مايو 2014م.
�لكر�سي  على  �مل�سرف  �خلازم  �أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �سارك  وقد 
تربية  عن  حما�سره  وقدم  جل�سة،  و�أد�ر  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  يف 
�لنحل بال�سعودية، وعر�ش نتائج بع�ش �الأبحاث �لتي نفذها �لكر�سي 
مع  �خلتامية  �لتو�سيات  جل�سة  �أد�ر  كما  �لنحل،  منتجات  جمال  يف 
�لدكتور  و�سارك  )�الإيبومونديا(،  �لعاملية  �لنحالني  جمعية  رئي�ش 
عنو�نها  مبحا�سره  بالكر�سي  �لز�ئر  �الأ�ستاذ  �لو�ئلي  نوري 
و�سارك  �مل�ستقبلية”  �لتطبيقات  للع�سل:  �لطبية  “�ال�ستخد�مات 
�لنقادي  يا�سر  �لدكتور  و�سارك  �لطبية،  �لنقا�ش  حلقة  يف  �أي�سًا 
�لنحل،  �سمغ  عن  �لكر�سي  ينفذه  �لذي  �لبحثي  �مل�سروع  بنتائج 
مل�ساد�ت  كم�سدر  �ل�سعودي  �لنحل  �سمغ  بعنو�ن”  �لعر�ش  وكان 

�ملمر�سة”. �مليكروبات  وتاأثريه يف  �لكيميائي  �لرتكيب  �ل�سرطان: 
وعر�سًا،  حما�سرة   54 من  �أكرث  على  �ملوؤمتر  برنامج  ��ستمل  وقد 
�أمريكا  من  �لعامل  يف  �ملتخ�س�سني  �أ�سهر  من  نخبة  به  و�سارك 
و�سيلي،  وتركيا  وبلجيكا  و�أملانيا  و�لربتغال  وفرن�سا  ورومانيا  وكند� 

�لعربية. �لدول  �مل�ساركني من  �إلى  باالإ�سافة 

تشرف عليه وتديره جمعية النحالين 
التعاونية

سوق للعسل ببلجرشي مزود 
بمختبر متقدم تكلفته مليون 

ومئتي ألف ريال

يجري �لعمل حاليًا ب�سكل مت�سارع الإكمال جتهيز �سوق �لع�سل ببلجر�سي 
بالباحة. �لتعاونية  �لنحالني  وتديره جمعية  عليه  ت�سرف  �لذي 

�إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �خلازم  �أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  ذلك  �أو�سح 
للع�سل  خم�س�سًا  �سيكون  �ل�سوق  �أن  �أ�ساف  �لذي  �جلمعية، 
ح�سب  رمزي  ب�سعر  �ملحالت  و�ستوؤجر  �لنحل،  تربية  وم�ستلزمات 
�جلمعية  الأع�ساء  �الأولوية  �إعطاء  مع  �لبلديات،   يف  �ملتبعة  �الأنظمة 
لغري  �لفر�سة  �ستتاح  �أماكن  تو�فر  حال  ويف  ع�سل،  وجتار  نحالني  من 

�لباحة وخارجها. �أع�ساء �جلمعية من د�خل منطقة 
نتيجة ملذكرة تفاهم  �أتى  �ل�سوق  �إن�ساء هذ�  �أن  �لدكتور �خلازم  وذكر 
باجلر�سي،  وبلدية  بالباحة  �لتعاونية  �لنحالني  جمعية  بني  وقعت 
فكرة  وتبنيه  �لبلدية،  رئي�ش  م�سعان  �سعيد  �ملهند�ش  بدعم  م�سيدً� 
�لع�سل  وخمترب  �ل�سوق،  جتهيز  خطو�ت  متابعة  على  وحر�سه  �ل�سوق، 
ب�سكل يليق باملنطقة، كما نوه �خلازم بجهود �ملهند�سني �مل�سرفني على 

�مل�سروع.
�لع�سل  لتحليل  متقدم  مبخترب  مزودً�  �سيكون  �ل�سوق  �أن  �لى  و�أ�سار 
يف  للمهتمني  خدمات  وتقدمي  للجودة،  عالية  معايري  على  للمحافظة 

�ململكة. مناطق  وجميع  �لباحة 
ملعايل  بالباحة  �لتعاونية  �لنحالني  جمعية  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  و�سكر   
وزير �لزر�عة �لذي كان له �لف�سل يف توفري هذ� �ملخترب بقيمة مليون 
�لزر�عة  بوز�رة  �لزر�عية  �لتنمية  الإد�رة  �سكر  كما  ريال،  �لف  ومئتي 

�إنهاء �إجر�ء�ت توفري �ملخترب. جهودها يف 
بد�أت  �لتعاونية  �لنحالني  جمعية  �أن  بتو�سيح  �خلازم  �لدكتور  وختم 
ببلجر�سي،  �فتتحته  �لذي  �ملعر�ش  خالل  من  منتجاتها  ت�سويق  يف 
�جلمعية   و�ستبد�أ  حديثاً،  وفرتها  �لتي  �لت�سويق  �سيار�ت  خالل  ومن 
قريبًا يف بناء مقر �إد�رتها يف �الأر�ش �لتي منحت لها ب�سك من وز�رة 
�أهد�فها  حتقيق  �إلى  جاهدة  و�ست�ستعى  و�لقروية،  �لبلدية  �ل�سوؤون 

باأ�سرع ما ميكن ح�سب �الإمكانات �لتي تتو�فر لها. �الأخرى 



السعودية    العدد الخامس     نوفمبر  2014م  80

دليم  بن  عبد�هلل  �ال�ستاذ/  جنر�ن  منطقة  �إمارة  وكيل  �أفتتح 
�لقحطاين يوم �خلمي�ش 2 ذو �لقعدة 1435هـ �ملوؤمتر �الأول للنحالني 
�إن بنجر�ن،  �لهوليدي  2014، وذلك يف قاعة فندق  مبنطقة جنر�ن 
�ملهند�ش  كر�سي  مب�ساركة  للمعار�ش  �حلقيقة  موؤ�س�سة  نظمته  و�لذي 

�أحمد بق�سان البحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود . عبد�هلل بن 
�مل�ساحب  �ملعر�ش  �سريط  بق�ش  �المارة  وكيل  �سعادة  قام  حيث 
�أو  ع�سل  من  �ملنتجات  خمتلف  لعر�ش  خ�س�ش  و�لذي  للموؤمتر، 
كر�سي  معر�ش  على  �طلع  وكذلك  �لنحل،  و�أدو�ت  م�ستلزمات 
مبا  �عجابه  �بد�ء  �لذي  �لنحل  البحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش 
�ملهتمني  كافة  على  بالنفع  تعود  خمتلفة  ��سد�ر�ت  من  فيه  �ساهد 

و�لعاملني يف جمال نحل �لع�سل . 
من  �آيات  بتالوة  �ملنا�سبة  بهذه  �ملعد  �خلطابي  �حلفل  بد�أ  ذلك  بعد 
�مل�سرف  �ملوؤمتر،  على  �لعام  للم�سرف  كلمة  تالها  �لكرمي،  �لقر�آن 

شهد انطالق جمعيتهم التعاونية

كرسي بقشان يشرف على تنظيم المؤتمر 
األول للنحالين بنجران 2014م 
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�لدكتور  �سعود  �مللك  بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  كر�سي  على 
�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  حكومة  بجهود  �لغامدي،  �خلازم  �أحمد 
ورعايتها،  وتطويرها  �ملهنة  هذه  على  للمحافظة  قطاع  من  �أكرث  يف 

�أهمية غذ�ئية. ملا يحمله من  �لع�سل  باإنتاج  و�الهتمام 
هذ�  تنظيم  على  باالإ�سر�ف  يقوم  باأن  �سعادته  عن  �خلازم  وعرب 
و�سناعته  �لنحل  تربية  على  �الإيجابية  �آثاره  �ستنعك�ش  �لذي  �ملوؤمتر، 

و�ململكة ب�سفة عامة. يف منطقة جنر�ن ب�سفة خا�سة 
وقال �إن �ملوؤمتر هدف �إلى تعريف �لنحالني بالفر�ش �ملتاحة لهم يف 
ووز�رة  �لتعاونية  �جلمعيات  جمل�ش  يف  �سو�ء  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
جمعيات  �إن�ساء  على  وت�سرف  ت�ساعد  �لتي  �الجتماعية  �ل�سوؤون 
�لتنمية �لزر�عية �لذي يقدم �لقرو�ش  �لتعاونية، و�سندوق  �لنحالني 
�لنحل  قطاع  عن  �مل�سوؤولة  �لزر�عة  وز�رة  �أو  للنحالني،  �ملتخ�س�سة 
يف �ململكة، وتوفري �خلدمات له، وكذلك �جلهات �لبحثية �لتي ت�سعى 
مهنة  تو�جه  �لتي  و�لعو�ئق  و�لنحالني  �لنحل  م�سكالت  در��سة  �إلى 
تعريف  �إلى  هدف  كما  لها،  �لالزمه  �حللول  وتقدمي  �لنحل،  تربية 
�أثناء  يف  �ستربز  �لتي  جنر�ن،  منطقة  يف  �ملتاحة  بالفر�ش  �جلهات 

�مليد�نية. و�لزيار�ت  و�للقاء�ت  �ملحا�سر�ت 
�جلمعيات  ملجل�ش  �لعام  �الأمني  �حلربي  حمود  �ملهند�ش  و�أكد 
�لتعاونية يف �ململكة �أن موؤمتر �لنحالني �الأول يف جنر�ن �أحرز تقدمًا 
�لكثري  �ستقدم  للنحالني  تعاونية  جمعية  تاأ�سي�ش  خالل  من  و��سحًا 

من �خلدمات، وحتافظ على حقوقهم. 
�لعامة  لالإد�رة  �لعام  �ملدير  جمر�سي  حممد  �الأ�ستاذ  وحتدث 
�لنحال  مهنة  �أهمية  عن  جنر�ن  منطقة  يف  �لزر�عة  ل�سوؤون 
�لغذ�ئي  باالأمن  �لدولة  �هتمام  عن  وعرب  �لعريق،  وتاريخها 
�لتنفيذي  �ملدير  �ألقى  ثم  خا�ش،  ب�سكل  �لع�سل  و�إنتاج  عام  ب�سكل 
�سالح  جنر�ن  منطقة  يف  و�الآثار  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  لفرع 
على  �لوطنية  �ل�سياحة  تنمية  �أهمية  خاللها  �أكد  كلمة  مريح  �آل 
�لتنمية  جمل�ش  �هتم  �ملنطلق  هذ�  ومن  �لبيئية،  �ال�ستد�مة  �أ�سا�ش 
كان  �لذي  �ملتنوعة  �ل�سياحية  بالفعاليات  �ملنطقة  يف  �ل�سياحية 
خمرجاتها  �أحد  �ملنطقة  يف  مرة  الأول  يقام  �لذي  �ملوؤمتر  هذ� 
�لنحالني  وخدمة  �ملتميزة  �لنحلية  و�لبيئات  �ملر�عي  الكت�ساف 

�ملنطقة. يف  �لنحل  تربية  يف  و�لعاملني 
�أن  للموؤمتر  �لتنفيذية  �للجنة  مدير  عو�ش  �آل  خالد  �الأ�ستاذ  و�أو�سح 
مهنة  تناولت  �لتي  و�لندو�ت  �ملحا�سر�ت  من  �سل�سلة  قّدم  �ملوؤمتر 

�أ�سحابها،  تو�جه  �لتي  للم�سكالت  حلواًل  وطرح  و�أهميتها،  �لنّحال 
�ملهنة  هذه  �أولت  �لتي  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  عرب  دعمهم  و�سبل 
وز�رة  وفرع  �لزر�عية  �لتنمية  �سندوق  قدم  �إذ  خا�سًا،  �هتمامًا 
كثريً�  �سعود  �مللك  بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  وكر�سي  �لزر�عة 

من �أور�ق �لعمل خالل �ملوؤمتر.
وبنّي �آل عو�ش �أن �ملوؤمتر �سهد تو�فدً� كبريً� من �لزو�ر على معر�ش 

�لنحل. م�ستلزمات  بيع  ومعر�ش  �الأ�سلي،  �لع�سل  بيع 
ل�سندوق  �لعام  �ملدير  �سر�ر  �آل  علي  بن  عبد�هلل  �ملهند�ش  و��سار 
�لتنمية �لزر�عية بنجر�ن �إلى �أنه مت خالل �ملوؤمتر تاأ�سي�ش �جلمعية 
�لتعاونية للنحالني باملنطقة، �لتي �ست�سهم يف �سناعة وتربية �لنحل، 
لالإقبال �ملتز�يد على تربية �لنحل، مو�سحًا �إلى �أن �جلمعية �ستقوم 
وتعليبه  �لع�سل  �إلى حتليل  �إ�سافة  �لنحالني،  وم�ساعدة  مبهام خدمة 

�أدو�ت �لنحل �حلديثة وكل ما يهم �لنحالني. وت�سويقه وتوفري 
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رسالة دكتوراه تعالج مشكلة فقد طوائف نحل 

العسل خالل الصيف

نال �لباحث ح�سام فرج �أبو �سعرة -من كر�سي �ملهند�ش عبد�هلل بق�سان 
الأبحاث �لنحل بجامعة �مللك �سعود- درجة �لدكتور�ه عن مو�سوع مدى 
�حلر�رة،  درجة  �رتفاع  و�مل�ستوردة  �ملحلية  �لع�سل  نحل  طو�ئف  حتّمل 
�إذ  �ملقدرة؛  تلك  و�سبل حت�سني  �لرطوبة �سيفًا،  �ل�سديد يف  و�النخفا�ش 
تعّد م�سكلة فقد طو�ئف نحل �لع�سل خالل �ل�سيف من �مل�سكالت �لرئي�سة 
نقاط  ثالث  الدرا�سة  و�سملت  ال�سعودية.  العربية  باململكة  النحل  لرتبية 
رئي�سة، هي: در��سة تاأثري�ت درجات �حلر�رة و�لرطوبة �لن�سبية �ملختلفة 
يف نحل �لع�سل �ليمني و�لكرينويل، ودر��سة �لفروقات يف �سفات �لتحمل 
�حلر�ري بني نحل �لع�سل �ليمني و�لكرينويل، وحت�سني �أد�ء طو�ئف نحل 

�لع�سل �ليمني و�لكرينويل حتت �لظروف �لبيئية �لقا�سية.
�أظهرت �لنتائج ب�سكل عام �أن ترتيب �أنو�ع �خلاليا من حيث �أف�سلية �الأد�ء 
بالن�سبة �إلى طو�ئف نحل �لع�سل �لكرينويل هو �خلاليا �ملزودة ب�سناديق 

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار

1435هـ،  �سفر   8 يف  �جلنوبية  بالعر�سية  �لع�سل  مهرجان  �نطلق 
و�أوبريت  �لع�سل،  حر�ج  منها:  �لفعاليات،  من  كثري  على  و��ستمل 
و�أم�سيات  �ل�سامل،  �لتنمية  ومعر�ش  مرئية،  وعرو�ش  �إن�سادي، 
توزيع  �ملهرجان  خالل  ومت  �لكربى،  �جلائزه  على  و�ل�سحب  �سعرية، 
�أكرث من 5 �آالف �ستلة ل�سجرة �ل�سدر على مرتادي �ملهرجان وزو�ره.  
بجامعة  �لنحل  الأبحاث  بق�سان  عبد�هلل  �ملهند�ش  كر�سي  و�سارك 

كرسي بقشان

ينظم ورشة عمل 
في مهرجان العرضة 

الجنوبية

�أنور  د.عبد�ل�سالم  فقدم  للنحالني،  عمل  ور�سة  بتنظيم  �سعود  �مللك 
م.  حما�سرة  وكانت  و�أمر��سه:،  �لنحل  »�آفات  بعنو�ن  حما�سرة 
ح�سن  م.  وحا�سر  باملبيد�ت«،  �لنحل  »ت�سمم  بعنو�ن  �سنجل  عارف 
�خلازم  عبد�هلل  بن  �أحمد  �أ.د.  و�أد�ر  �مللكات،  تربية  عن  باحارث 
�سعود- �مللك  بجامعة  �لنحل  البحاث  بق�سان  كر�سي  على  -�مل�سرف 

نقا�سًا مفتوحًا مع �لنحالني.

عازلة، ثم �خلاليا �ملنظمة حر�ريًا، ثم �خلاليا �ملعزولة و�ملزودة مب�سدر 
�لع�سل  نحل  طو�ئف  �إلى  بالن�سبة  �أما  �لعادية.  �خلاليا  و�أخريً�  رطوبة، 
�أنو�ع �خلاليا من حيث �أف�سلية �الأد�ء هو �خلاليا  �ليمني، فكان ترتيب 
�ملنظمة حر�ريًا، ثم �خلاليا �ملزودة ب�سناديق عازلة، ثم �خلاليا �لعادية، 

و�أخريً� �خلاليا �ملعزولة و�ملزودة مب�سدر رطوبة. 
�رتفاع درجة  �ملعلومات �جلغر�فية  بو��سطة نظم  �ملناطق  و�أظهر حتليل 
�حلر�رة و�جلفاف يف كثري من مناطق �ململكة خالل ف�سل �ل�سيف. ومن 
خالل نتائج �لتحليل �ملكاين فاإن �ملناطق ذ�ت درجات �حلر�رة �لعالية �أكرث 
من 40.7 درجة مئوية، و�مل�سحوبة بظروف �جلفاف �ل�سديدة، ُين�سح 
فيها با�ستخد�م �خلاليا �ملعدلة. �أما �ملناطق ذ�ت درجات �حلر�رة �الأقّل 
فاإنها مناطق  فيها منخف�سة،  ودرجة �جلفاف  مئوية،  من 36.6 درجة 

�ساحلة لرتبية �لنحل.
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جمل�ش  رئي�ش  يف  ممثلة  بالباحة  �لتعاونية  �لنحالني  جمعية  �ساركت 
�ملر�سح  �ململكة  وفد  �سمن  �خلازم  �أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �إد�رتها  
�ل�سوؤون  وز�رة  وكيل  �سعادة  برئا�سة  �الجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  من 
للجمعيات  �لعام  �ملدير  و�سعادة  �الجتماعية  للتنمية  �الجتماعية 
باململكة  �لتعاونية  �جلمعيات  جمل�ش  رئي�ش  و�سعادة  �لتعاونية 
�أقيم  �لذي  �لثاين؛  �خلليجي  �لتعاوين  �مللتقى  فعاليات  يف  للم�ساركة 
يف يف فندق هيلتون مبدينة  �أبو ظبي حتت عنو�ن »�لتعاونيات يف �سوء 

�لتجارب �لدولية« خالل �لفرتة من  21 – 23 �أكتوبر 2014م.
دول  ي�سمل  كبري  تعاوين  �قت�سادي  تكتل  �إيجاد  �إلى  �مللتقى  هدف 
�لتناف�ش  على  وقادرة  و��سعة  �إمكانيات  وميلك  كافة،  �لعربي  �خلليج 

و�إثبات �جلد�رة و�لفعالية.
�لتعاونيات  جمال  يف  دولية  جتارب  عر�ش  �مللتقى  حماور  وت�سمنت 
�لدول  جتارب  وعر�ش  �لتعاونيات،  جناح  ومقومات  �لطالبية، 
جانب  �إلى  �لتعاونيات،  يف  وتوزيعها  �الأرباح  مو�سوع  حول  �الأع�ساء 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  يف  �لتعاونية  �جلمعيات  جتارب 
وكذلك �سمل �لربنامج زيارة بع�ش �جلمعيات �لتعاونية يف �أبو ظبي.

�سرورة  يف  تركزت  تو�سيات  �إلى  �للقاء  ختام  يف  �مل�ساركون  وتو�سل 
جمل�ش  دول  يف  �لتعاونية  للجمعيات  و�حتاد  تعاوين،  م�سرف  �ن�ساء 
�ملبا�سر  غري  �لدعم  تقدمي  �لعربية،  و�سرورة  �خلليج  لدول  �لتعاون 
يتم  �أن  �أهمية  وتاأكيد  و�الأهلية،  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  �أو  �لدولة  من 
�لتعاونية  �جلمعيات  قيام  ي�سمن  �لذي  باالأ�سلوب  �لدعم  تقدمي 
باالعتماد على مو�ردها و�إمكانياتها �لذ�تية بعد فرتة حمددة، بعد �أن 
تكون هذه �جلمعيات يف و�سع مايل و�إد�ري ي�سمح لها باإد�رة وتوجيه 

�الأن�سطة كافة ذ�تًيا.
وحث �مللتقى على �إن�ساء قاعدة معلومات عن �جلمعيات �لتعاونية على 
�ل�سعيد �لوطني �ملحلي؛ لت�سهيل عملية �لتخطيط ومتابعة �جلمعيات 

ضمن وفد المملكة الرسمي 

جمعية النحالين التعاونية تشارك في 
الملتقى التعاوني الخليجي الثاني

بدولة اإلمارات

بالعمل على  �أو�سى  كما  �ملختلفة،  �لقطاعات  �لعاملة �سمن  �لتعاونية 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �لطالبية يف  للتعاونيات  �لناجحة  �لتجارب  دعم 
يف �لدول �الأع�ساء، ورفع درجة �لوعي باأهميتها، وما ميكن �أن توؤديه 

�إيجابية. للمجتمع من جو�نب 
للخرب�ت  در��سة  باإعد�د  �لتنفيذي  �ملكتب  بتكليف  ا  �أي�سً و�أو�سى 
وجتارب �لدول �ملتقدمة يف �لتعاونيات �لطالبية، و�لتعرف �إلى جو�نبها 
�الإيجابية و�ل�سلبية، وعو�مل �لنجاح و�لف�سل يف كل منها، باالإ�سافة �إلى 
�لقو�نني و�للو�ئح �لتي تنظم عملها،  وتكليف �ملكتب �لتنفيذي باإعد�د 
�لتعاونية،  �جلمعية  الإد�رة  و�الأ�سا�سية  �لعامة  �ملبادىء  حول  در��سة 
و�سرح �أهم �الأ�ساليب يف كيفية �إد�رة مو�ردها �ملالية و�لب�سرية وغريها 

من �ملو�سوعات و�ملقومات �لالزمة لنموها و�زدهارها.
من  فكرم  �خلليج،  دول  يف  �لتعاوين  �لعمل  رو�د  بتكرمي  �مللتقى  وقام 
�ل�سعودية �ل�سيخ على بن حممد �جلميعه �أحد رو�د �لعمل �لتعاوين يف 
منطقة حائل، وقد �سبق تكرميه يف منطقة �لباحة يف �أثناء �نعقاد ملتقى 

�جلمعيات �لتعاونية �خلام�ش �لذي نظمته جمعية �لنحالني �لتعاونية.
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