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نحو مزيد من التواصل مع القراء

في  يجد  أن  بأمل  المجلة،  من  الرابع  العدد  الكريم  القارئ  يدي  بين  نضع  أن  يسرنا 
صفحاتها المتعة والفائدة، بعد أن حاولنا قدر اإلمكان التنويع في موضوعات العدد، 
والشمول، باإلحاطة بمختلف القضايا ذات الصلة بتربية النحل، وصناعته، واالستخدامات 

المختلفة لمنتجاته.

وقد شجعنا على ذلك ما لمسناه من اهتمام اإلخوة القراء من المختصين والمهتمين 
الذين يحرصون على متابعة المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، من منطلق أهميته، 
الله  كتاب  ذلك  قبل  وأكدها  والبحوث،  الدراسات  أبرزتها  جمة  فوائد  من  للنحل  لما 

الكريم.

إلى  التي خلصت  المتخصصة  الدراسات  العدد بعض  أن يكون في هذا  وحرصنا على 
أن  المستقبل، ويمكن  الباحثون والدارسون في  يبني عليها  أن  نتائج واضحة يمكن 
يطبقها النحالون، وهم يمارسون هذه المهنة التي فيها من األسرار، ما يحتاج إلى 

جهود بحثية كثيرة لمعرفة كنهها، وفك طالسمها.

كما ضمنا العدد موضوعات تهم عامة الناس، لإلجابة عن تساؤالتهم، واستفساراتهم، 
وتوجيههم إلى أفضل االستخدامات للنحل ومنتجاته في الغذاء والدواء والتجميل، 

وغيرها.

وجاءت لغة الموضوعات خالية من الغموض قدر المستطاع حتى يسهل على غير 
النحل وصناعته،  بتربية  النحالون، والمهتمون  يفيد منها  المختصين فهمها، ولكي 
يواجهها  التي  كالمشكالت  القرار،  صناع  تهم  التي  الجوانب  بعض  إبــراز  جانب  إلى 
العاملون في هذا المجال، أو األبعاد االقتصادية التي ينبغي أخذها في الحسبان، 
بما يبرز قيمة هذه الصناعة المهمة، التي تمثل مصدر دخل في دول كثيرة، ومجااًل 
لجذب االستثمارات الوطنية، واألجنبية، وتشغيل األيدي العاملة، وفتح أبواب الرزق 
أمام كثيرين، خصوصًا الشباب الطامح، الذي عليه أن يطرق أبواب العمل الشريف في 

مختلف المجاالت.

المهندس  كرسي  يستخدمها  التي  اإلعالمية  الوسائل  إحــدى  هي  المجلة  وهــذه 
عبدالله بقشان ألبحاث النحل بجامعة الملك سعود للتواصل مع الخبراء والمختصين 
تثقيف  في  اإلعــالم  بأهمية  منه  إدراكـــًا  الــعــام،  الجمهور  جانب  إلــى  والمهتمين، 
المجتمع، ورفع مستوى وعيه بمختلف القضايا العلمية والفكرية، وتعريفه بالجديد 

بأسلوب يجمع بين البساطة والعمق.

على  واستفساراتهم  الكرام  القراء  وتعليقات  المختصين،  الكتاب  بمشاركات  ونرحب 
اختالفهم، بأمل أن يتحقق التواصل بينهم وبين المجلة بعمق، واستمرارية، وال شك أن 
هذا التواصل سيعين على رسوخ الخطى، وتصحيح ما قد يكون من أخطاء، وبلوغ ما نصبو 

إليه من تطور، وتلمس الموضوعات التي تهمهم.

ويطب لي ختامًا عبر هذه المجلة أن أزف التهنئة إلى الزميل الدكتور محمد محسن 
الشرحي على نيله أول دكتوراه في أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، مما يطمئننا 
إلى  شكري  مقدمًا  الحيوي،  المجال  بهذا  لالرتقاء  الصحيح  الطريق  في  نسير  بأننا 
إدارة الجامعة على دعمها الكريم، وثقتها الكريمة، بأمل أن نبلغ األهداف التي قام 

الكرسي من أجل تحقيقها.

أ.د. أحمد الخازم الغامدي
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ن��ب��ذة مختصرة عن  إع��ط��اء  ال��م��ق��ال سيتم  ف��ي ه��ذا 
وعن  السعودية  العربية  المملكة  في  النحل  تربية 
الساالت المرباة وأهم المميزات والطراز التابع لها، 
من خال بحث تم تنفيذه عن طريق جمع عينات من 
مختلف مناطق المملكة وعمل البصمة الوراثية لها 
وأماكن  الوراثية  األص��ول  هذه  على  التعرف  بهدف 

وجودها وسبل الحفاظ عليها.

نحل العسل
اليمنية  النحل  �ساللة  تتبع  ال�سعودية   العربية  اململكة  يف  الع�سل  نحل   
)Apis mellifera jemenitica( وهذا النوع وكما هو معروف يحتل 
املرتبة الأولى يف اإنتاج الع�سل جتاريًا حيث اأظهر تفوقًا كبريًا على النحل 
ال�سرقي من حيث ال�ستقرار يف خالياه التي ل يرحل عنها. ينت�سر هذا 
النوع يف معظم اأنحاء العامل واأمكن ا�ستغالله وتربيته منذ اآلف ال�سنني 
وقد اكت�سب خالل هذه الفرتة �سفات وراثية خا�سة مكنته من التاأقلم 

مع البيئة التي وجد فيها. ومع النتخاب الطبيعي على مر الع�سور فقد 
ظهرت العديد من ال�ساللت اجلغرافية اأو حتت الأنواع، وعرفت باأنها 
وحدات اأحدثت اختالفات وراثية نتيجة لالنتخاب الطبيعي يف مواطنها 
�ساللة  كل  تعرف  �ساللة   29 عرفت  املظهرية،  ال�سفات  اأ�سا�س  على 
بناء  ال�ساللت اجلغرافية  وت�سنف هذه  فيه،  ن�ساأت  الذي  البلد  با�سم 
على جمموعة �سفات وراثية نادرًا ما تتاأثر بالعوامل الطبيعية املحيطة 

بال�ساللة، مثل ال�سفات املتعلقة باللون، واحلجم واجلناح. 

تربية النحل في المملكة
تعود تربية نحل الع�سل يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى اآلف ال�سنني 
يف جبال ال�سروات، وتعد من احلرف التي انت�سرت يف اململكة واعتمدت 
للدخل،  اإ�سافيًا  اأو  اأ�سا�سيًا  عليها �سريحة كبرية من املجتمع م�سدرًا 
وهي تعد اأحد روافد القت�ساد الوطني، واأحد عوامل التنمية امل�ستدامة، 

وبخا�سة يف املناطق الريفية.
تتميز ال�ساللة املحلية باململكة العربية ال�سعودية بتاأقلمها مع الظروف 
البيئية القا�سية املعروفة بجفافها وارتفاع حرارتها، وتتميز مبقاومتها 
لالأمرا�س والآفات وحتملها للجوع، اإل اأن اإنتاجيتها من الع�سل اأقل، لذا 
جلاأ املربون اإلى ا�سترياد �ساللت هجني غري متاأقلمة مع البيئة املحلية 
%70 كل عام نتيجة عدم مقدرتهما على حتمل  اأكرث من  يفقد منها 

الظروف املحلية وخا�سة اجلفاف والإ�سابة بالآفات.

bees Standard ساالت النحل القياسية
قيا�سية،  �ساللت  والإيطالية  والقوقازية  الكرنيولية  ال�ساللت  تعد 
الأكرث  ال�ساللة  بلد  كل  وتختار  العامل،  دول  معظم  يف  لرتبى  ت�ستورد 
منها  اأي  مع  ال�ساللت  هذه  اإحدى  وتهجن  البيئية،  للظروف  مالءمة 
اأو  احل�سنة  اإنتاج  قوة  حيث  من  حما�سنها  جتمع  هجن  عنها  وين�ساأ 
وت�سمى  اجليدة  ال�سفات  من  وغريها  للتطريد  امليل  وعدم  الع�سل، 
قيمة  اأقل  اقت�سادية  �سفات  فيظهر  الثاين  الهجني  اأما  اأول،  هجني 

بدرجة كبرية عن الهجني الأول، لذا ل ين�سح برتبيته.

 Apis mellifera سالة النحل المحلية
jemenitica

ب�سورة  تعي�س  التي  حجمًا،  الأ�سغر  ال�سفراء  النحل  �ساللت  اإحدى 
نقية يف اجلبال والوديان، وتنت�سر هذه ال�ساللة يف اليمن، كما تنت�سر 
ال�سعودية  العربية  باململكة  املحلية  ال�ساللة  تتميز  عمان.  ب�سلطنة 

تتميز السالة المحلية بالمملكة العربية 

ال���س���ع���ودي���ة ب��ت��أق��ل��م��ه��ا م���ع ال���ظ���روف 

بجفافها  المعروفة  القاسية  البيئية 

حرارتها وارتفاع 
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وارتفاع  بجفافها  املعروفة  القا�سية  البيئية  الظروف  مع  بتاأقلمها 
ف�سل  يف  العالية  احلرارة  درجات  تتحمل  اأنها  وجد  كما  حرارتها، 
والآفات  لالأمرا�س  مبقاومتها  وتتميز  الو�سطى،  املنطقة  يف  ال�سيف 

وحتملها للجوع، اإل اأن اإنتاجيتها من الع�سل اأقل.

التعرف إلى األنماط أو الطرز البيئية 
Ecotypes

جاءت هذه ال�ساللت نتيجة لالنتخاب الطبيعي والذي اأك�سبها �سفات 
فيما  تختلف  لذلك  ت�ستوطنها؛  التي  البيئة  يف  املعي�سة  تالئم  خا�سة، 
بينها مورفولوجيًا و�سلوكيًا، )مثل احلجم، واللون، وطول اأجزاء الفم، 

والأجنحة، وغدد ال�سمع، والرجل اخللفية، وال�سلوك ال�سحي، و�سلوك 
الدفاع عن الطائفة، و�سلوك جمع الغذاء، واملقاومة لالآفات والأمرا�س، 

.) Sheppard and Smith،2000( وامليل للتطريد
القيا�سات  با�ستخدام  ال�سالالت  هذه  اأمناط  بني  التفريق  وميكن 
املظهرية لل�سفات الظاهرية لل�سغالت، وهي قيا�س ال�سفات املظهرية 
وحتليها، ومن ثم تعد هذه القيا�سات مفيدة يف التفريق يف الختالفات 

يف ال�ساللت اجلغرافية.
اأجريت حديثًا  التي  ال�سعودية من خالل الدرا�سة  ففي اململكة العربية 
من خالل جمع عينات من جميع املناطق، ظهرت اأربعة اأمناط لل�ساللة، 
اإذ اإن كل منط لهذه ال�ساللة يتميز ب�سفات تختلف بع�سها عن بع�ض 

امل�سدر : حممد حم�سن ال�سرحي

تعود تربية نحل العسل في السعودية إلى 

آالف السنين في جبال السروات، وهي أحد 

رواف���د االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي، وع��ام��ل للتنمية 

المستدامة في المناطق الريفية

س�������االت وأن���������واع
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ولونها.  ال�سغاالت  بحجم  عالقة  ذات  مظهرية  �سفات  حيث  من 
لل�سفار  مائل  لون  ذات  وهي  ال�سروات،  جبال  طراز  االأول  الطراز 
وتربي  للتطريد،  ميالة  احلجم،  �سغرية  �سفراء(،  حلقات   4-3(
عددًا كبريًا من البيوت امللكية، وعددًا كبريًا من احل�سنة، وجيدة يف 
اإنتاج الع�سل، الطراز الثاين طراز منطقة الطائف، يوجد يف منطقة 
الطائف وما جاورها من القرى وتعد اأكرب حجمًا من ال�ساللة الأولى، 
لونها مائل لل�سواد. الطراز الثالث طراز املدينة املنورة، نحلته كبرية 
هادئة  حممرة،  �سفراء  الأولى  الثالث  البطنية  وحلقاتها  احلجم 
الطباع اأثناء التعامل معها، ذات اإنتاج عاٍل من الع�سل، تتحمل فرتات 
اجلفاف احلاد والظروف البيئة القا�سية. اأما الطراز الرابع فهو اأكرب 
وال�سرقية  ال�سمالية  املنطقة  يف  وينت�سر  اإ�سفرارًا  واأقل  حجمًا  الطرز 

وهذا الطراز قد يكون مهجنًا مع النحل امل�ستورد.
ونتيجة لتنقل النحالني من منطقة اإلى اأخرى يالحظ اأن بع�س النحالني 
يوجد لديه الطرز الثالثة الأولى، بينما البع�س يوجد لدية طراز واحد، 
معزولة  مناطق  يف  يوجد  الذي  النحال  اأن  اإلى  ذلك  يف  ال�سبب  ويعود 
من  النحالون  بينما  واحد  طراز  لديه  ي�سود  اأخرى،  مناحل  عن  بعيدًا 
موا�سم  يف  خا�سة  نف�سه،  املكان  يف  يوجدون  الذين  خمتلفة  مناطق 
الطرز  كل  لديهم  يوجد  ثم  ومن  الطرز  لهذه  خلط  يحدث  الإكثار، 
منطقة  يف  كما  املتنقلني،  غري  النحالني  جند  حني  يف  الأولى،  الثالثة 

الطائف يف املناطق الريفية لديهم طراز واحد فقط.

وسائل المحافظة عليها
ومتاأقلمة  لكل منطقة  اململكة من طرز مميزة  ما متتلكه  اإلى  بالنظر 
الطرز  اأو  االأمناط  هذه  على  احلفاظ  اأهمية  تاأتي  املناطق،  هذه  مع 
اأ�سل  منطقة  فلكل  لل�ساللة  وراثية  م�سادر  الطرز  هذه  تعد  حيث 
ب�ساللة  معينة  منطقة  �ساللة  تهجنت  اأن  حدث  فاإذا  مميز،  وراثي 

الوراثي،  النمط  �سفات  من  تغري  وراثية  طفرات  يحدث  فقد  اأخرى، 
ومن هنا تاأتي اأهمية احلفاظ عليها 

  هناك طرق للحفاظ على �ساللة النحل: الطريقة االأولى من خالل 
بالقرب  م�ستورد  نحل  دخول  مبنع  نف�سه،  باملكان  عليها  املحافظة 
على  للحفاظ  حممية  منطقة  اإلى  نقلها  االأخرى  والطريقة  منها، 
على  االعتماد  خالل  من  تو�سيفها  يتم  ذلك  بعد  الوراثية،  االأ�سول 
املوجودة،  االأمناط  ملعرفة  اجلزيئية  والدالئل  املظهرية  ال�سفات 
والآفات  للحرارة  كمقاومتها  نادرة  �سفات  بها  اأحيانًا  يوجد  حيث 
والتح�سني  النتحاب  عمليات  البدء يف  ثم  ومن  والأمرا�س وغريها، 
وزارة  قيام  وذلك من خالل  النحالني؛  وتوزيعها على  ال�ساللة  لهذه 
النحل  دخول  ومنع  املحلي،  للنحل  خا�سة  مناطق  بتحديد  الزراعة 
ثم  نف�سها.  ال�ساللة  من  لأنه  اليمن،  من  النحل  عدا  اإليها  امل�ستورد 
بعد ذلك البدء يف ت�سغيل حمطات تربية ملكات النحل املوجودة يف 
اإعداد  مع  اخلارجي،  ال�سترياد  من  للحد  الطرود  واإنتاج  املناطق 
املحطات.  عمل  لتطوير  وخارجيًا  داخليًا  وتدريبها  الفنية  الكوادر 
للحفاظ  املنعزلة  املناطق  بع�ض  حتديد  على  العمل  اإلى  باالإ�سافة 
وتخ�سي�سها  املحلي،  النحل  ل�ساللة  الوراثية  اخل�سائ�س  على 
يجري  حيث  �سفاتها؛  حت�سني  بهدف  والنتخاب  الرتبية  لربامج 
مدة  التقييم  نتائج  وبح�سب  املرباة  للملكات  تقييم  البداية  يف 
والإنتاجية  الهدوء  ناحية  من  الطوائف  اأف�سل  انتحاب  يتم  �سنتني 
ذلك  بعد  البيئية،  للظروف  وحتملها  واالأمرا�ض  لالآفات  ومقاومتها 
كخطوط  حم�سنة  ملكات  منها  يربى  واآباء  اأمهات  كطوائف  تعتمد 

املحلية. النحل  ل�ساللة  اإنتاجية 

المحلية،  للسالة  أنماط  أربعة  ظهرت 

يتميز  ال��س��ال��ة  ل��ه��ذه  ن��م��ط  ك��ل  إن  إذ 

ب��ص��ف��ات ت��خ��ت��ل��ف ب��ع��ض��ه��ا ع��ن ب��ع��ض من 

بحجم  عاقة  ذات  مظهرية  صفات  حيث 

ولونها الشغاالت 

من طرق للحفاظ على سالة النحل: المحافظة 

عليها بالمكان نفسه، بمنع دخول نحل مستورد 

محمية  منطقة  إل��ى  نقلها  أو  منها،  بالقرب 

للحفاظ على األصول الوراثية
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تأثير اختفاء وموت نحل العسل 

في التلقيح والحلول 
البديلة 

ت���ل���ق���ي���ح وت����ك����اث����ر

محمد شبل عبد الفتاح شبل 
مدر�س علم احل�سرات – كلية الزراعة 

جامعة قناة ال�سوي�س 

 ،mohamedshebl2002@hotmail.com

 shebl2002@yahoo.com
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منذ بداية عام 2006 بدأ بعض النحالين ماحظة 
 90%-30 ب��م��ع��دل  خ���اي���اه���م  ح��ج��م  ان���خ���ف���اض 
اضطراب  أو  انهيار  الظاهرة  ه��ذه  سميت  وق��د 

 CCD مستعمرات نحل العسل
تتلخص  ال��ذي   ،»Colony Collapse Disorder«
أعراضه في انخفاض أعداد شغاالت نحل العسل 
م��ع وج���ود ال��م��ل��ك��ة م��ع ع���دم وج���ود ن��ح��ل ميت 
بالطائفة. قد أشار بعض النحالين في جمهورية 
أو  النحل  اختفاء  مظاهر  ل��وج��ود  العربية  مصر 
الدراسات  بعض  أش��ارت  النيل،  نهر  بطول  موته 
إلى أن نقل الخايا يعتبر سببًا مهمًا في انتشار 
CCD كما أشارت الدراسة إلى أن البيئة النظيفة 
في  تساعد  النباتات  من  مختلفة  بأنواع  الغنية 

 . CCDالقضاء على مظاهر

عملية التلقيح هي انتقال حبوب اللقاح من الأزهار املذكرة اإلى الأزهار 
املوؤنئة، وهذه العملية مهمة جدًا يف اإنتاج الفاكهة والبذور وتتم بوا�سطة 
اللقاح  وحبوب  الرحيق  عن  تبحث  التي  احليوانات  وبع�س  احل�سرات 
كم�سادر لغذائها اأو بع�س املنتجات الأخرى من الأزهار. ويعترب النحل 
وميثل  الفاكهة،  واأ�سجار  واخل�سر  احلقل  ملحا�سيل  امللقحات  اأهم  من 
نحل الع�سل الن�سبة الأكرب من بني امللقحات احل�سرية، وقد قدرت منظمة 
الأغذية والزراعة حوايل مئة نوع من املحا�سيل الزراعية الأ�سا�سية للغداء 
يف العامل، 70 % من هذه املحا�سيل تعتمد علي النحل يف التلقيح. وتقدر 
الأهمية القت�سادية للنحل كملقح بالإ�سافة لإنتاج الع�سل بنحو 22.8 
اإلى 57 مليون يورو؛ لذلك فاإن العتماد على نحل الع�سل مبفرده يف تلقيح 
املحا�سيل املختلفة يف ظل انخفا�ض تعداد اخلاليا �سوف ميثل خماطر 
عديدة جدًا، ومن املتوقع مع زيادة اأمرا�س النحل وطفيلياته بالإ�سافة 
للتغريات املناخية قد حتدث زيادة يف انخفا�س اأعداد طوائف نحل الع�سل. 
فاحللول املتاحة لزيادة الإنتاج الزراعي للنباتات التي تعتمد على النحل 

يف تلقيحها هو اإيجاد اأنواع اأخرى من امللقحات بجانب نحل الع�سل.

أنواع النحل 
يوجد نحو 16 األف نوع من اأنواع النحل املختلفة يف العامل بخالف اأنواع 
الع�سل.  نحل  عن  اقت�ساديًا  الأنواع  هذه  اأهمية  تقل  ول  الع�سل،  نحل 
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تتفوق بع�ض االأنواع على نحل الع�سل يف تلقيح املحا�سيل مثل النحل 
املعي�سة  وتختلف  احلجازي.  الرب�سيم  تلقيح  يف  لالأوراق  القاطع 
معي�سة  يعي�س  ما  فمنها  الع�سل  نحل  عن  النحل  لأنواع  الجتماعية 
الذكور  من  امل�ستعمرة  تتكون  حيث  اجتماعية  ن�سف  اأو  انفرادية 
م�ستعمرات  وتعي�س  العام،  يف  اثنان  اأو  جيل  لها  ويكون  والإناث 
اأو  النباتات  �سيقان  داخل  اإما  تبنيها  اأع�سا�س  يف  النفرادي  النحل 
اأع�سا�سها  اأو حتفر  اجلدران الطينية كما يف النحل القاطع لالأوراق 
االأنواع  هذه  ا�ستخدام  يعدُّ  االأندرينا.  نحل  مثل  الرتبة  �سطح  فوق 
تلقيح  يف  جدًا  مهمًا  الطبيعية  بيئاتها  يف  وجودها  على  واملحافظة 
و�سبه  اجلافة  املناطق  يف  الربية  والنباتات  الزراعية  املحا�سيل 
مثل  جتاري  ب�سكل  اإنتاجها  يتم  النحل  اأنواع  بع�س  اأن  كما  اجلافة. 
تلقيح  يف  ي�ستخدم  الذي  الطنان  والنحل  لالأوراق  القاطع  النحل 

الطماطم. مثل  الزراعية  ال�سوب  يف  املحا�سيل 

تلقيح البرسيم الحجازي باستخدام النحل القاطع 
األوراق في مصر 

البناء،  والنحل  لالأوراق  القاطع  النحل  من  خمتلفة  اأنواع  وجدت 
يف  الأجنحة  غ�سائية  رتبة   Megachilidae عائلة  يتبعان  اللذان 
م�سر(،  )�سرق  والق�سا�سني  الكبري  التل  مبناطق  الطينية  احلوائط 
تلقيح  يف  كبرية  اأهمية  ذات  االأنواع  هذه  اأن  عليه  املتعارف  ومن 
املهمة  العلف  حما�سيل  من  يعد  الذي  احلجازي،  الرب�سيم  حم�سول 

يف م�سر خا�سة يف املناطق امل�ست�سلحة اجلديدة. 

نحل الع�سل وتلقيح املحا�سيل الزراعية

نحل الأندرينا

النحل الطنان

أن���واع النحل  ن��وع م��ن  أل��ف  ي��وج��د نحو 16 

نحل  أن��واع  بخاف  العالم  في  المختلفة 

ال��ع��س��ل، وال ت��ق��ل أه��م��ي��ة ه���ذه األن����واع 

اقتصاديًا عن نحل العسل

ت���ل���ق���ي���ح وت����ك����اث����ر
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إعداد األعشاش الصناعية للنحل القاطع لألوراق 
القاطع  النحل  لتع�سي�ض  وذلك  الفوم  من  جديد  موديل  ت�سميم  مت 
امللي  من   5.5 منها  كل  قطر  ثقوب  على  يحتوي  الفوم  هذا  لالأوراق، 
يتم اإدخال اأنابيب ورقية داخل الثقوب ليع�س�س النحل بداخلها، ال�سلرت 
 1500 اإلى   1200 حوايل  به  يوجد  الفوم  من  قطعة   50 يحوي  الواحد 
اأنبوية، يتم طالء االأع�سا�ض بعد ذلك باللون الرمادي ثم تنقل بعد ذلك 

لتعلق على الأع�سا�س الطبيعية كم�سيدة للح�سرات . 
تباينت ن�سب التع�سي�ض، وذلك اإما الختالف منطقة االأع�سا�ض الطبيعية 

اأو ارتفاعات تعليق الأع�سا�س اأو الغطاء النباتي واجتاه والرياح. 
ا�ستخدام النحل القاطع لالأوراق يف تلقيح الرب�سيم احلجازي 

التجريبية حيث متت درا�سة  ال�سماعية يف احلقول  االأع�سا�ض  نقل  مت 
الرب�سيم  تلقيح حم�سول  لالأوراق على  القاطع  النحل  ا�ستخدام  تاأثري 
احلجازي. وقد اأظهرت النتائج اأن اإنتاجية البذور من النباتات القريبة 

من الأع�سا�س اأعلى من غريها، كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
• 	  F1   20 مرتًا من اأع�سا�ض النحل القاطع لالأوراق 
• 	  F2   30 مرتًا من اأع�سا�ض النحل القاطع لالأوراق 
• 	  F3   40 مرتًا من اأع�سا�ض النحل القاطع لالأوراق 

متو�سط وزن البذرة لكل نباتالوزن اجلاف للـ100 بذرةمتو�سط وزن ال100 بذرةمتو�سط عدد القرونمتو�سط عدد الأزهاراملعاملة
F1*a 22.75a 17.25a 288.5a 0.25a 5.42
F2a 21.5a 15.75a 238.25a 0.22b 4.2
F3a 20.7510 ba 249.5b 0.17c 1.75

L.S.D at 5%2.42.2740.030.94

مراحل ت�سنيع خاليا اأو اأع�سا�ض النحل القاطع لالأوراقدورة حياة النحل القاطع لالأوراق دورة حياه النحل القاطع لالأوراق

 المراجع

	• Hassan A. R. ) 2009(. Proceedings of the 4th COLOSS Conference.
	• Kamel S. M.، T. A. Abu Hashesh، M. A. Osman and M.A. Shebl )2007(. 

A new model of polystyrene foam for renesting leafcutting. bees 
)Megachile spp.، Megachilidae، Hymenoptera(. Agriculture Research 
Journal، Suez Canal University. Volume 7 )2(: 97101-. 

	• Michener C D )2007(. The Bees of the World. The Jhon Hopkins Univ. 
Press. Baltimore & London / UK. 

	• Shebl M. A، S. M. Kamel، T. A. Abu Hashesh، and M. A. Osman )2008(. 
The impact of leafcutting bees )Megachile minutissima، Megachilidae، 
Hymenoptera( )Radoszkowski، 1876( artificial nest sites on seed 
production of alfalfa، Ismailia، Egypt. Agricultura Journal Volume 5: 33-
2008( 35(. 

	• Shebl، M.A.، S. M. Kamel، T. A. Abu Hashesh، and M. A. Osman )2008(. 
Seasonal abundance of leafcutting bees )Megachile minutissima، 
Megachilidae، Hymenoptera(. Flemish Entomological Society Journal، 
Phegea 36 )4( )01.XII.2008(: 135147-. 

	• Shebl، M.A، S. M. Kamel، T. A. Abu Hashesh، and M. A. Osman )2009(. 
The impact of using leafcutting bees )Megachilidae: Hymenoptera( with 
different fertilization treatments on alfalfa seed production. Journal of 
Soil Sciencie and Plant Nutrition. Volume 9، Number 2، 134141-.

	• Shebl، A. Mohamed )2010(. Sustainable use of leafcutting bee hives for 
alfalfa pollination. Cercetari Agronomice în Moldova. Vol. XLIII ، No. 
3 )143(: 1521-. 

	• UNEP 2010 - UNEP Emerging Issues: Global Honey Bee Colony 
Disorder and Other Threats to Insect Pollinators.
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االجتماعية،  ال��ح��ش��رات  أه��م  م��ن  العسل  نحل  ي��ع��دُّ 
التي تعيش معيشة منظمة ودقيقة للغاية، إذ إن 
أن  الطائفة وظيفة محددة، كما  أف��راد  لكل فرد من 
لكل عمر وظيفة معينة. وعلى الرغم من المعيشة 
االجتماعية لطوائف نحل العسل، فإنه معرض للعديد 
من اآلفات واألمراض، مثله مثل باقي الكائنات الحية، 
األم���راض،  مسببات  م��ن  بالعديد  النحل  ي��ص��اب  حيث 

سواء بكتيرية أو فطرية أو فيروسية أو بروتوزوا .

أمراض فيروسية 
تصيب نحل العسل

وتعدٌّ الأمرا�س الفريو�سية من اأ�سد هذه الأمرا�س فتكًا بالنحل ل�سهولة 
انتقالها، و ل�سعوبة مكافحتها؛ لأن الفريو�س ي�سبح جزءًا من مكونات 
دون  مقاومته  ي�سعب  لذا  ي�سيبه،  الذي  احلي  الكائن  ج�سم  خاليا 
الإ�سرار بالكائن احلي نف�سه. ولقد اأجريت درا�سات عن مواد كيماوية 
الأمرا�س  وتعترب  الفريو�سية  الأمرا�س  بع�س  من  النحل  وقاية  تكفل 
الفريو�سية مو�سمية تختلف �سدتها من عام اإلى اآخر ومن اأف�سل الطرق 

للوقاية منها هي احلفاظ على قوة الطوائف.
تعدٌّ الأمرا�س الفريو�سية من اأ�سد هذه الأمرا�س فتكًا بالنحل ل�سهولة 

انتقالها، و ل�سعوبة مكافحتها.

 م. محمود حسين الكيالني 
كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل جامعة امللك �سعود 

فيروسات وأمراض
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ما هو الفيروس؟
العامل  عرفه  كما  واجلماد،  الأحياء  بني  الو�سل  همزة  هو  الفريو�س 
ج�سم  ويتكون  عليه  تعرف  من  اأول  وهو   Ivanovsky،1892 الرو�سي 
اأحيانًا  به  DNA، يحيط  اأو   RNA نووي داخلي  الفريو�س من حم�س 
متنوع  اأو  بي�ساويًا  اأو   )1 )�سكل  م�ستديرًا  يكون  وقد  بروتيني،  غالف 

الأ�سكال، اأو �سدا�سيًا اأو عديد الأ�سطح اأو اأكرث. 

�سكل رقم )1( تركيب الفريو�س

ويحتوي معظم فريو�سات نحل الع�سل على احلم�س النووي الرايبوزي 
)RNA(، ماعدا الفريو�س اخليطي وفريو�س النحل الالمع اأو الزاهي 
ومن  الك�سجني،  منقو�س  الرايبوز  النووي  على احلم�س  فاإنها حتتوى 
ال�سلل  الع�سل هو فريو�ض  اكت�سافها يف نحل  التي مت  الفريو�سات  اأوائل 
فرن�سا  و  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  البالغ  النحل  ي�سيب  الذي 
واأملانيا وقد اظهر هذا املر�س اأ�سرارًا �سديدة للنحل اليطايل يف الفرتة 
من 1901م اإلى 1905م كما ذكر اأي�سًا فريو�ض مر�ض تكي�ض احل�سنة.

وتنتقل العدوى بالأمرا�س الفريو�سية بني طوائف نحل الع�سل عن طريق 
اأثناء  التنف�سية  الثغور  اأو عن طريق  بالفريو�سات  ملوث  بغذاء  التغذية 

األحتكاك بالنحل امل�ساب اأو املري�س.

كما يوؤدي بع�س الطفيليات التي ت�سيب النحل مثل طفيل الفاروا عاماًل 
رئي�سًا لالإ�سابة بالفريو�سات كما اأو�سح Bacandritsos وزمالوؤه )2012(.

أمراض النحل الفيروسية في المملكة
لطوائف  املمر�سة  نوعًا من فريو�سات   18 بحوايل  الع�سل  نحل  ي�ساب 
 Bailey&Ball، 1991; Allen&Ball 1996;( ذكر  كما  الع�سل  نحل 
درا�سة  اأجرى   Al Ghamdi، 1990 اأن   Chen&Siede، 2007(غري 

العربية  اململكة  النحل يف  ت�سيب  التي  الفريو�سية  االأمرا�ض  مت ح�سر 
ال�سعودية وهى:

• 	Chronic bee Paralysis Virus اأوًل: فريو�س ال�سلل املزمن
الباحة  منطقة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املر�س  هذا  �سجل 
امل�سابة  ال�سغالت  موت  اإلى  باملر�س  الإ�سابة  توؤدي  وبلجر�سي، حيث 
خالل اأ�سبوع، وميكن معرفة اإ�سابة النحل به من بع�ض االأعرا�ض مثل:
وارتعا�س  الطريان  على  قدرتها  وعدم  الأر�س  على  ال�سغالت  زحف 
الأرجل مع حركة غري طبيعية و تهدل الأجنحة واهتزازها، كما يفقد 
منطقة  ت�سبح  حيث  اجل�سم،  تغطي  التي  ال�سعريات  امل�ساب  النحل 
ال�سليم  النحل  مهاجمة  نتيجة  المع  اأ�سود  لون  ذات  والبطن  ال�سدر 
الع�سل  معدة  البطن حيث متتلئ  انتفاخ  يالحظ  كما  امل�ساب.  للنحل 

بالغازات من جراء التاأثري امليكانيكي ل�سرعة اهتزاز الأجنحة.
األف  البن�سلني )200  امل�سادات احليوية مثل  ا�ستخدام بع�س  اأن  ثبت 
مرات   4 ملده  طائفة   / الواحدة  املرة  يف  �سكري(  حملول  وحده/لرت 
اأ�سبوعيا عند الغروب ي�ساعد يف تقليل الإ�سابة بالأمرا�س امل�ساحبة 

للفريو�سات ولي�ست لعالج الفريو�سات.

• 	Sacbrood ثانيًا: مر�س فريو�س تكي�س احل�سنة
 ينت�سر هذا املر�س يف اأغلب دول العامل وقد يرتبط بوجود مر�س تعفن 
ي�سيب  ول  النحل  يرقات  ي�سيب  وهو  والأوربي،  الأمريكي  احل�سنة 
النحل احلديثة  وعذارى  يرقات  ي�سبب موت  و  معٍد  وهو  البالغ  النحل 
Al-Ghamdi، 1990. ومن  ولقد مت ت�سجيله يف مكة املكرمة و جدة 
يف  ثقوب  وجود  املر�ض  ت�سخي�ض  ميكن  طريقها  عن  التي  االأعرا�ض 
ميتة،  ح�سنه  على  عيونها  حتتوى  التي   ،)2( �سكل  ال�سمعية  الأغطية 
يف  وتكون  لل�سرنقة  ن�سجها  بعد  امل�سابة  للريقات  موت  يحدث  حيث 
طور ال�سكون قبل اأن تتحول اإلى طور العذراء ويتغري لونها من الأبي�س 
الأن�سجة  تتحول  حني  يف  �سميكًا  اجللد  وي�سبح  الفاحت  البني  اإيل 
الكي�س  مثل  امل�سابة  الريقة  �سكل  وي�سبح  مائي  �سائل  اإيل  الداخلية 

من أوائل الفيروسات التي تم اكتشافها 

في نحل العسل هو فيروس الشلل الذي 

يصيب النحل البالغ في الواليات المتحدة 

األمريكية و فرنسا وألمانيا 



14

اململوء بال�سائل ) �سكل3( من هنا �سميت 
هذا  على  وللتغلب  احل�سنة.  تكي�س  مر�س 
املر�س يجب تقوية الطوائف وتغيري امللكة 
ال�سن  �سغرية  قوية  باأخرى  ال�سعيفة 
اإزالة  من  ال�سغالت  تتمكن  حتى  وملقحة 
الطوائف  عزل  مع  امليتة  الريقات  بقايا 

امل�سابة عن ال�سليمة وعالجها. 

• 	Black queen cell virus ثالثًا: فريو�س البيت امللكي الأ�سود
مت ت�سجيل هذا املر�ض يف منطقة الق�سيم )عنيزة(،  وي�سيب الفريو�ض 
يرقات امللكات يف طور ما قبل العذراء وبعد قفل البيت امللكي، ما يت�سبب 
يف موتها وخ�سو�سًا يف الربيع واأوائل ال�سيف. حيث اإنه يحول عذراء 
امللكات اإلى اللون الأ�سود بعد حتللها وهو غالبًا ما ي�سيب الطوائف التي 
لي�ست بها ملكة، وبها العديد من البيوت امللكية مثل الطوائف التي بها 

تربية ملكات، وهو نادرًا ما ي�سيب يرقات ال�سغالت.
تنتقل العدوي عن طريق ال�سغالت التي حتمل الفريو�س يف غددها اأثناء 
تغذيتها لريقات امللكات بالغذاء امللكي ولقد �سجل وجود عالقة قوية بني 

هذا املر�ض ومر�ض النوزميا.

• 	X&Y Bee viruses رابعًا: فريو�س
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  فقط   )Y( فريو�ض  وجود  ت�سجيل  مت 
منطقة الق�سيم )عنيزة( طبقًا حل�سر الغامدي �سنة 1990م . وهذا 
الفريو�س يوجد غالبًا خالل الفرتة من مايو اإلى يونيو، وتزداد اأعداده 
 X مع فريو�س Y مع اإ�سابة الطوائف مبر�ض النوزميا. ويت�سابه فريو�ض
اأواخر ال�ستاء  الذي مت اكت�سافه يف بريطانيا وهذا الفريو�ض يظهر يف 
فقط كما وجد اأي�سًا يف العديد من الدول وهو بعك�س اأي فريو�س اآخر 
عند  يت�ساعف  ولكن  الهيموليمف  يف  �سناعيًا  حقنه  عند  يت�ساعف  ل 
تغذية النحل عليه وهو يق�سي على النحل يف ال�ستاء ويت�ساعف فريو�س 

X وحده اأو مع وجود الأمبيا.
اململكة  يف  ت�سجيلها  مت  التي  هي  ال�سابقة  الفريو�سية  االأمرا�ض  تلك 
العربية ال�سعودية ولكن يوجد العديد من الأمرا�س الفريو�سية الأخرى، 

التي ت�سيب نحل الع�سل يف العديد من الدول ومنها:
• 	Cloudy wing virus فريو�ض اجلناح القامت
• 	Thai sacbrood virus فريو�س مر�س تكي�س احل�سنة التالندي
• 	Arkansas bee virus فريو�س اركن�سا�س
• 	Filamentous virus الفريو�س اخليطي
• 	Kashmir bee virusفريو�س ك�سمري
• 	 Apis iridestant virus فريو�ض النحل ذو اللون الزاهي اأو متغري االألوان
• فريو�س اجلناح امل�سوهه Deformed wing virus �سكل )4(	
• 	 Israeli acute paralysis virus فريو�س ال�سلل احلاد الإ�سرائيلي

�سكل )2( ثقوب فى الأغطية ال�سمعية

�سكل )4( �سغالة م�سابة مبر�س اجلناح امل�سوة

سجل فيروس الشلل المزمن في منطقة 

ال��ب��اح��ة وب��ل��ج��رش��ي، إذ ت����ؤدي اإلص��اب��ة 

ال��ش��غ��االت المصابة  إل��ى م��وت  ب��ال��م��رض 

خال أسبوع

فيروسات وأمراض
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  د.يحيى زكي العتال
كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل 

جامعة امللك �سعود 

يقدر عدد النحالين بالمملكة العربية السعودية بنحو 

3000 نحال، ويراوح عدد الخايا بين 300 ألف ومليون 

خلية بحسب التقديرات المختلفة. أي إن متوسط ما 

التقديرات.  بأقل  خلية  يزيد على مئة  النحال  يمتلكه 

من  مميزة  وإدارة  عالية  حرفية  ذل��ك  ويستدعي 

ال��دخ��ل.  وزي���ادة  ال��ف��ائ��دة  تعظيم  أج��ل  م��ن  النحالين 

وسنستعرض في هذه المقالة باختصار أربع قواعد 

ذهبية للحفاظ على خايا نحل عسل قوية )جدول 1(.

ق�����واع�����د وأص������ول

القواعد الذهبية
للحفاظ على خايا نحل عسل منتجة      

تغيري امللكات ال�سعيفة با�ستمرار وا�ستخدام ملكات يافعة اأوًل
وخمتارة

اإدارة التغذية – مراقبة خمزون اخللية من الع�سل وحبوب ثانيًا
اللقاح

املراقبة الدائمة لالآفات والأمرا�س ومكافحتها بالو�سائل ثالثًا
الناجحة

التغيري امل�ستمر للرباويز امل�ستهلكة واإ�سافة براويز جديدة رابعًا
�ساحلة لو�سع البي�س 

جدول )1(: قواعد ذهبية للحفاظ على خاليا نحل ع�سل منتجة.
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أواًل: تغيير الملكات باستمرار واستخدام ملكات مختارة:

تكون  اأن  ويجب  عامني،  كل  خالياه  ملكات  تغيري  النحال  على  يجب 
امللكات خمتارة ويافعة من اإنتاج املو�سم احلايل، وخالية من الت�سوهات 
وميكن  ال�سدر  منطقة  على  وزغب  كثيفة  �سعريات  وجود  مع  اخللقية 
معرفة امللكة اجليدة من و�سع البي�س خالل املو�سم، ومن قوة اخللية 
و�سرعة بنائها. ويف�سل تعليم امللكات بالألوان، وهذه الألوان متفق عليها 
ويجدر   .)2 و   1 )�سكل  العامل  يف  والنحالني  امللكات  منتجي  قبل  من 
للبيئة  ال�ساللت حتماًل  اأكرث  ال�ساللة املحلية هي  اأن  اإلى  الإ�سارة هنا 
ال�سوؤال املطروح هل يوجد  ولكن  واأكرثها مقاومة لالأمرا�س،  املحلية، 
اإنتاج وطني مللكات ال�ساللة املحلية؟. كما اأن الهجني الأول من ال�ساللة 
االإنتاجية يف  اأعلى يف  االأخرى قد ميتلك �سفات  ال�سالالت  املحلية مع 
بع�س املوا�سم. اأما �ساللة النحل الإيطالية والكرنيولية؛ فاإنها تتاأخر يف 

بناء اخللية، ولكن اإنتاجها اأعلى يف موا�سم اخلري.

�سكل )1(: ملكة نحل هجني من اإنتاج عام 2012 معلمة باللون الأ�سفر

    اللونال�سنوات التي تنتهي برقم
 �سفر اأو  5

 1  اأو  6
 2  اأو  7
 3  اأو  8
 4  اأو  9

�سكل )2(: الألوان امل�ستخدمة يف تعليم امللكات بح�سب ال�سنوات املختلفة

ثانيًا: مراقبة مخزون الخلية من العسل وحبوب اللقاح:

اأوقات اجلفاف  اأو يتوقف توفر الرحيق وحبوب اللقاح خالل  ينخف�س 

النموات  قلة  منها:  بعالمات  ذلك  على  ي�ستدل  اأن  للنحال  وميكن 
اخل�سرية اجلديدة، و�سغر حجم الأزهار على الرغم من زيادة عددها 
يف بع�ض االأحيان، ولون البتالت ي�سبح باهتًا، و�سقوط االأزهار ب�سرعة، 
تظهر  كانت  التي  الأع�ساب  بع�س  غياب  اإلى  بالإ�سافة  الرحيق  وقلة 
بال�سابق. وقد ينح�سر �سروح النحل نتيجة لرتفاع اأو انخفا�س احلرارة 
ثم  ومن  الرحيق،  من  م�سادر  وجود  من  الرغم  على  النهار  ق�سر  اأو 
يجب على النحال مراقبة خمزون اخللية من الرحيق وحبوب اللقاح. 
اخللية  خمزون  من  كافية  كميات  وجود  من  التاأكد  النحال  وي�ستطيع 

باإحدى الطرائق الآتية:
	•ترك كمية كافية من الع�سل داخل اخللية بعد عملية القطف، وتعترب 

هذه الطريقة مكلفة جدًا وغري منا�سبة يف موا�سم الإنتاج ال�سعيفة.
	•نقل اخلاليا ملناطق يتوافر بها م�سادر للرحيق وحبوب اللقاح، وقد 

تكون هذه الطريقة منا�سبة ولكنها غري كافية.
اللقاح. حبوب  وعجائن  ال�سكرية  باملحاليل  	•التغذية 

اأما عدم التغذية وجتاهل الأمر، فاإنه يوؤدي اإلى موت اخلاليا اأو �سعفها 
ال�سديد، وقلة اإنتاجها يف املو�سم الالحق. ويف�سل اأن تتم التغذية بالبدائل 

ال�سكرية والربوتينية ال�سلبة يف فرتة ال�ستاء عو�سًا عن التغذية ال�سائلة.

ثالثًا: الكشف المبكر عن اإلصابات المرضية واآلفات:

توؤدي  املبكرة  معاجلتها  اأو  والآفات  املر�سية  الإ�سابات  من  الوقاية  اإن 
اإلى احلفاظ على خاليا منتجة وقوية، وميكن اتباع ذلك من خالل:

	•الهروب من الإ�سابة والنتقال اإلى مواقع اآمنة، وتعترب هذه الطريقة 
من اأف�سل الطرق يف مكافحة طائر الوروار والدبور ال�سرقي.

على  واحلفاظ  املحلية(،  )ال�ساللة  مقاومة  �سالالت  ا�ستخدام  •	
الفطرية  الإ�سابات  من  بالعديد  الإ�سابة  فر�س  من  تقلل  قوية  خاليا 

والبكترييىة والفريو�سية.
	•الك�سف املبكر والعالج ال�سريع كما هو احلال عند الإ�سابة بحلم الفاروا.

 
رابعًا: التغير المستمر للبراويز المستهلكة وإضافة براويز 

جديدة صالحة لوضع البيض:

يقوم النحل بو�سع البي�س وتخزين الع�سل وحبوب اللقاح داخل العيون 
اأو غري  اإطارات قدمية  فاإن وجود  ثم  االإطارات، ومن  بهذه  ال�سدا�سية 
�سليمة اأو غري متنا�سقة قد يقلل اأو مينع من عملية و�سع البي�ض، ويوؤدي 
اإلى �سياع  اإلى ا�ستهالك طاقة اخللية باأعمال غري مطلوبة مما يوؤدي 

اجلهد والوقت وانخفا�ض االإنتاجية ب�سكل ملحوظ.
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د.عبد السالم أنور محمد حسن
اأ�ستاذ تربية النحل بكلية علوم االأغذية والزراعة 

جامعة امللك �سعود

إذا صادف دخولك منحلك أو في أثناء وجودك فيه وشاهدت 

سلوكاً للنحل لم يسبق لك مشاهدته، تتجلى أهم مظاهره 

النحل على لوحة  أف���راد كثيرة م��ن  بين  ع���راك  ح���دوث  ف��ي 

الطيران أو على مدخل الخلية، وسقوط عدد كبير من النحل 

بأعداد  النحل وقد تجمع  ترى  العراك، وأحياناً  كنتيجة لهذا 

كبيرة على شكل عناقيد في محاولة لدخول الخلية من أية 

فتحة غير مدخل الخلية وسماع طنين للنحل غير معتاد، إذا 

الحظت هذا فأنت أمام ظاهرة خطيرة، قد تؤدي إلى هاك 

هذه الطائفة أو إلى هاك أو إضعاف معظم بل كل طوائف 

منحلك ويطلق على هذه الظاهرة »السرقة«.

ق�����واع�����د وأص������ول

وال تتعجب اأخي النحال كثريًا اإذا هم�ست يف اأُذنك، بفر�ض اأنك امل�سوؤول 
ال�سبب  اأنت  اأنك  منحلك،  واإدارة  ورعايتها  الطوائف  هذه  فح�س  عن 
من  النتهاء  بعد  الراأي  توافقنى  ف�سوف  الظاهرة،  هذه  حدوث  وراء 

قراءة هذه املقالة، ولكن اأرجو اأن تقراأها باإمعان.

السرقة بين طوائف نحل العسل:
للطوائف  القوية  الطوائف  نحل  مهاجمة  باأنها  ال�سرقة  تعرف 
تكون  ما  وغالبًا  ع�سل.   من  بها  ما  �سرقة  بغر�س  ال�سعيفة  الأخرى 
غري  فهو  ولذا  قليلة،  ال�سعيفة  الطوائف  بتلك  النحل  اأفراد  اأعداد 
املهاجم  ال�سارق  القوي  النحل  �سد  نف�سه  عن  الدفاع  على  قادر 

كبرية.  باأعداد  خلالياه 

أوقات حدوث السرقة:
حتدث يف الأوقات التي تقل اأو ل تتوافر فيها م�سادر طبيعية للرحيق مثل:

تزهري . 1 قبل  مبكرًا  النحل  ين�سط  بدايته حيث  اإما يف  الربيع،  ف�سل 
املحا�سيل الرحيقية اأو بعد انتهاء مو�سم التزهري.

اأثناء عملية فح�س اخللية وتركها مفتوحة لوقت . 2 ال�ستاء، يف  ف�سل 
طويل وتعري�س ما بها من ع�سل خمزن.

للنحل . 3 والغذايات  التغذية  حملول  وتعري�س  الطوائف  تغذية  عند 
املوجود باملنحل. 

اأي وقت من ال�سنة، يف اأثناء قطف حم�سول الع�سل، وخا�سة عند ترك . 4
الأقرا�س املحتوية على الع�سل مك�سوفة. 

بعد قطف حم�سول الع�سل واختفاء م�سادر الرحيق املحيطة باملنحل.. 5

ك����ي����ف ت��ح��م��ي 

طوائف منح���لك 

من النحل السارق؟                            
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طوائفهم فى وقت واحد.
عدم حتديد التوقيت املنا�سب لفرز الع�سل بحيث يكون قبل ن�سوب . 12

م�سادر الرحيق.
الع�سل . 13 قطف  بعد  الفرز  اأدوات  اأو  العا�سالت  اأو  الأقرا�س  ترك 

معر�سة وغري مغطاة.
اإ�سافة اأقرا�س �سمعية بها بقايا ع�سل اإلى بع�س الطوائف باملنحل . 14

دون الأخرى يف بداية مو�سم الفي�س.

مظاهر حدوث السرقة:
طريان النحل ال�سارق ب�سورة غري طبيعية حول اخللية التي يحاول . 1

�سرقتها وتكون اأرجله ممتدة لالأمام يف و�سع انق�سا�س ولديه ميل 
�سديد لل�سع.

اأي . 2 ب�سرقتها من  يقوم  التي  للخلية  الدخول  ال�سارق  النحل  حماولة 
املنافذ  �سقوق موجودة بج�سم اخللية وجتمعه عند هذه  اأو  فتحات 

كما هو مو�سح يف )�سكل 1(.
لوحة . 3 فوق  احلار�ض  والنحل  ال�سارق  النحل  بني  وقتال  ت�سابك 

الطريان )�سكل 2(.
اأثناء حماولة النحل ال�سارق اقتحام اخللية ي�سمع له طنني مزعج.. 4
للمعركة . 5 نتيجة  اخللية  واأمام  الطريان  لوحة  على  ميت  نحل  وجود 

التي ن�سبت بني نحل الطائفتني )�سكل 3(.
عندما يقوم النحال بهز اخللية التي حتدث بها ال�سرقة يطري مئات . 6

ثم  ومزعجة  �سريعة  بطريقة  اخللية  اإلى خارج  ال�سارق  النحل  من 
يعاود ال�سرقة بعد فرتة ق�سرية.

وجود فتات �سمع وع�سل بكرثة على قاعدة ولوحة طريان اخللية التي . 7
تعر�ست لل�سرقة من اأثر قر�ض النحل ال�سارق الأغطية عيون الع�سل 

و�سرقة ما بها )�سكل 4(.
�سقوط النحل ال�سارق على االأر�ض وعدم قدرته على الطريان يف خطوط . 8

م�ستقيمة، وذلك ب�سبب ثقل وزنه مبا يحمله من ع�سل )�سكل 5(.

أضرار السرقة: 
ي�ستمر النحل ال�سارق يف �سرقة الع�سل من اخلاليا التي يهاجمها حتى . 1

ي�ستنفد كل ما بها ويرتكها بدون غذاء.
 موت اأفراد كثرية من نحل الطائفتني.. 2
قد حتدث ال�سرقة من طوائف منحل على طوائف منحل اآخر جماور، . 3

ويعترب هذا من اأخطر اأنواع ال�سرقة حيث يكون النحل ال�سارق باأعداد 
كبرية ويتم اأي�سا �سرقة اأعداد كبرية من اخلاليا )�سكل 6( ، الذي  �سكل 1: النحل ال�سارق يحاول الدخول من فتحات و�سقوق اخللية املتعر�سة لل�سرقة

أسباب السرقة:
عملية ال�سرقة غالبًا ما تبداأ لأ�سباب ب�سيطة نعر�سها فيما ياأتي:

العوامل  باملنطقة، هناك بع�س  الرحيق  توفر م�سادر  اإلى جانب عدم 
الأخرى التى ت�ساعد على حدوث ال�سرقة منها:

تربية ال�ساللت التي متيل ب�سدة لل�سرقة عن غريها كما هو احلال . 1
فى النحل الإيطايل.

اإهمال النحال اأو عدم توفر الدراية الكافية لديه بعمليات النحالة.. 2
قلة املخزون الغذائي من الع�سل يف اخلاليا وترك النحل جائعًا.. 3
عدم توازن قوى طوائف املنحل.. 4
لفرتة . 5 مفتوحة  اخلاليا  وجعل  الطوائف  فح�س  اأثناء  يف  البطء 

طويلة، فتجذب رائحة الع�سل املوجود بها النحل ال�سارق.
عدم تغذية جميع الطوائف دفعة واحدة او تغذية الطوائف ال�سعيفة . 6

قبل القوية.
عملية . 7 اأثناء  يف  الأر�س  على  ال�سكري  املحلول  من  جزء  ان�سكاب 

التغذية اأو فوق جوانب اخلاليا.
التغذية يف اأثناء النهار.. 8
وجود �سقوق اأو فتحات يف جوانب اخلاليا وعدم اإحكام و�سع اأجزاء . 9

اخللية فوق بع�سها واإحكام غلق الغطاء اخلارجي.
عدم مراعاة الحتياطات الالزمة لتجنب حدوث ال�سرقة يف اأثناء . 10

التغذية.
تغذية . 11 تتم  لكي  املتجاورة  املناحل  النحالني يف  التن�سيق بني  عدم 
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-   ت�سييق مداخل اخلاليا عند قلة م�سادر الرحيق.
-   عدم ترك اأقرا�س مك�سوفة اأثناء الفح�س.

-  �سد ال�سقوق والفتحات باخلاليا، واإحكام و�سع اأجزائها بع�سها فوق بع�ض.
-  عدم ترك اأقرا�س ع�سل اأو قطع �سمع بها ع�سل اأمام اخلاليا.

عند التغذية يجب مراعاة الحتياطات الآتية:. 5
-   اأن تتم التغذية قبيل الغروب، حيث تقل احتمالت ال�سرقة بحلول الليل.

-   تغذية جميع الطوائف يف الوقت نف�سه.
-   تغذية الطوائف القوية قبل ال�سعيفة مع تنا�سب كمية الغذاء مع قوة 

الطائفة.
-   الإ�سراع اأثناء القيام بالتغذية.

كيفية وقف السرقة: 
اإذا حدثت ال�سرقة يجب اتباع االآتي:

عدم فتح اخلاليا اأثناء حدوث ال�سرقة.. 1
قفل مدخل اخللية التي حتدث بها ال�سرقة متامًا باحل�سائ�س وعدم . 2

فتحها اإل بعد توقف ال�سرقة.
تغطية مدخل اخللية التي يهاجمها النحل ب�سلك �سبكي اأو قطعة من . 3

�سكل 4: بقايا من ال�سمع والع�سل على لوحة الطريان دليل على تعر�س اخللية لل�سرقة�سكل 2: تقاتل النحل ال�سارق ونحل اخللية املتعر�سة لل�سرقة اأمام مدخل اخللية

�سكل 3: نحل ميت على لوحة الطريان واأر�سية املنحل نتيجة العراك

�سكل 5: النحل ال�سارق ُيظهر عدم قدرة 
على الطريان فى خطوط م�ستقيمة لثقل 

وزنه مبا يحمله من ع�سل

يوؤدى بدوره الى موت كثري من الطوائف التي ل ت�ستطيع الدفاع عن 
نف�سها واأحيانًا يهلك املنحل باأكمله من جراء عملية ال�سرقة.

ال�سرقة ت�ساعد على نقل الأمرا�س بني الطوائف، خا�سة اأن الطوائف . 4
ال�سعيفة التي تتعر�س لل�سرقة غالبًا ما تكون م�سابة بالأمرا�س.

تجنب حدوث السرقة:
هناك كثري من الحتياطات التي يجب اتباعها لتجنب حدوث ال�سرقة، وهي:

تربية �ساللت غري ميالة لل�سرقة.. 1
جعل طوائف املنحل يف درجة واحدة من القوة واملخزون الغذائي بقدر . 2

الإمكان.
توفري الغذاء للطوائف يف حالة قلة الرحيق اأو ن�سوبه يف احلقول.. 3
عدم فح�س الطوائف يف املوا�سم التي يقل فيها الرحيق وتكرث فيها . 4

فر�ض ال�سرقة واإذا لزم االأمر يجب اتباع االآتي:
-   فح�س الطوائف ب�سرعة وعدم تعري�س الع�سل خا�سة يف اأوقات ندرة 

م�سادر الرحيق.
مو�سم  انتهاء  وقبل  الأزهار  من  الأخري  الأ�سبوع  يف  الع�سل  قطف    -

تزهري املح�سول الرئي�سي.
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لوح زجاج حلني توقف النحل عن مهاجمتها )�سكل 7 اأ & ب(.
ر�ض النحل ال�سارق باملاء فيبتل ج�سمه وين�سغل عن ال�سرقة ويحاول . 4

جتفيف ج�سمه.
باملاء . 5 بالكامل بقطعة قما�س مبللة  لل�سرقة  املتعر�سة  تغطية اخللية 

)�سكل 8(.
و�سع قف�س �سبكي على اخللية حال توافره باملنحل ملنع و�سول النحل . 6

ال�سارق لها )�سكل 9(. 
التدخني ب�سدة على النحل املتعارك وحول اخللية املتعر�سة لل�سرقة . 7

ويكرر هذا حتى يعود النحل ال�سارق اإلى خليته. 
م�سح لوحة الطريان واملناطق املحيطة مبدخل اخللية التي تتعر�س . 8

لل�سرقة بوا�سطة قطعة قما�س مبللة مبادة طاردة مثل حم�س الفنيك 
اأو الكريو�سني.

تكون . 9 بحيث  اخللية  مقدمة  على  و�سع قطعة عري�سة من اخل�سب 
ال�سارق،  النحل  لت�سليل  اأعلى  من  اخللية  مدخل  وتغطي  مائلة 
واجلزء الواقع بني قطعة اخل�سب ومدخل اخللية يو�سع عليه بع�س 
واإعطاء  اخللية  دخول  عند  ال�سارق  النحل  لتعطيل  احل�سائ�ض 

النحل احلار�س الفر�سة للدفاع عنها.

يلعقه . 10 وعندما  الطريان  لوحة  على  امللحي  املحلول  من  قليل  ير�س 
النحل ال�سارق فال يدخل اخللية.

اإذا مل تنجح املحاوالت ال�سابقة يف وقف ال�سرقة يتبع االآتي:
يقفل مدخل اخللية املتعر�سة لل�سرقة باحل�سائ�س وترفع من مكانها . 1

بعد تغطيتها متامًا باخلي�ض اأو القما�ض حتى ال يتبعها النحل ال�سارق 
ثم تنقل اإلى مكان اآخر باملنحل.

يو�سع مكان اخللية ال�سابقة �سندوق خلية فارغ به اإناء م�سطح به . 2
اأو حملول �سكري خمفف يتغذى عليه النحل ال�سارق وتقف  ع�سل 
به  اإناء  و�سع  منه  بداًل  كما ميكن  لعقه،  االنتهاء من  بعد  ال�سرقة 

حملول ملحى يلعقه النحل ال�سارق فال يعود لل�سرقة.
يف اليوم التايل ترفع قطعة اخلي�ض من على اخللية التي مت نقلها، . 3

اخللية  اإلى خارج  �سبياًل  لنف�سه  ويجد  احل�سائ�س  النحل  ويقر�س 
ويبداأ فى التعرف على املكان اجلديد.

ظاهرة . 4 مع  التعامل  ميكنك  �سبق  ما  مبراعاة  النحال،  اأخي 
من  منحلك  وحماية  لها،  التعر�س  خالياك  وجتنيب  ال�سرقة 
اأحد الأمور اخلطرية التي تهدد عملية تربية النحل يف اململكة 

اأو اأي بلد يف العامل. 

�سكل 8: اخللية املتعر�سة لل�سرقة بعد تغطيتها بالكامل بقطعة قما�س مبللة باملاء
�سكل 9: و�سع اخللية املتعر�سة لل�سرقة حتت قف�س �سبكي

�سكل 7: مدخل اخللية التي تعر�ست لهجوم النحل ال�سارق بعد تغطيته ب�سلك �سبكي 
)اأ( اأو لوح زجاجي )ب( لوقف ال�سرقة

�سكل 6: مهاجمة النحل ال�سارق للخلية باأعداد كبرية

)اأ(

)8()9(

)ب(
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د. يحيى زكي العتال 
اأ�ستاذ م�ساعد - كر�سي املهند�ض عبداهلل بق�سان الأبحاث النحل جامعة امللك �سعود 

 
ويجب االإ�سارة اإلى اأن �سروط ومبادئ اإنتاج الع�سل الع�سوي �سعبة ودقيقة 
يجب  ولذلك  الطبيعية؛  البيئات  من  الكثري  يف  تطبيقها  ال�سعب  ومن 
حتقيقها  واإمكانية  وال�سروط  املبادئ  هذه  اإلى  يتعرف  اأن  النحال  على 
واللتزام بها قبل التحول لالإنتاج الع�سوي. وترجع �سعوبة تنفيذ مبادئ 
اإنتاج الع�سل الع�سوي واللتزام بها بالدرجة الأولى اإلى م�ساألتني مهمتني 
اأولهما �سروح النحل مل�سافات وا�سعٍة ت�سل اإلى نحو 3كم، ومن �سروط 
الإنتاج الع�سوي األ يتخلل مدى ال�سروح اأنظمٌة زراعيٌة تقليديٌة وملوثات 
كيماوية اأو اإ�سعاعية خمتلفة لي�ض باالإمكان التحكم بها. ويعمل ذلك على 
الطبيعية  النباتية  املناطق  اأو  الغابات  يف  الع�سوي  الع�سل  اإنتاج  ح�سر 
والآفات  الأمرا�س  وثانيهما  الرحبة،  الوديان  اأو  الوا�سعة )كاملحميات( 
التي قد ت�سيب النحل واأهمها حلم الفاروا. وتوؤدي الإ�سابة بالفاروا اإلى 

�سعف �سديد باخللية وموتها الحقًا اإذا مل يتم عالجها. 

مواءمة مبادئ اإلنتاج العضوي للبيئات 
المحلية:

اأرجاء اململكة   من خالل الزيارات الكثرية التي قمنا بها يف خمتلف 

أب���ع���اد اق��ت��ص��ادي��ة

موائمة ظروف 

المملكة

إلنتاج 
العسل 

العضوي

أن��واع  األس���واق  بعض  ف��ي  يتوافر 

م���ن ال��ع��س��ل ال��ع��ض��وي م���ن ب��ل��دان 

وم����ص����ادَر زه���ري���ٍة م��ت��ن��وع��ة. وق��د 

اإلتحاد  الدول منها:  كثير من  َوضع 

األوروبي وكندا والواليات المتحدة 

األم��ري��ك��ي��ة وال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة 

الدول مبادئ  واليابان وغيرها من 

)شروطًا( إلنتاج العسل العضوي.
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صندوق الخلية:
تربية  �سناديق  ل�سناعة  ع�سوية  م�سادر  ال�سعودي  النحال  ي�ستخدم 
النحل، فاخلاليا التقليدية م�سنوعة من جذوع الأ�سجار اأو من خ�سبها 
وبع�س اخلاليا م�سنوعة من الطني، كما اأن اخلاليا احلديثة م�سنوعة 
من اخل�سب، والدهان امل�ستخدم يف طالء اخلاليا خاٍل من الر�سا�س 
ت�سنيع  يف  البال�ستيك  ال�سعودي  النحال  ي�ستخدم  ول   .)3 )�سكل 
مع  يتفق  ما  وهو  الأ�سا�س.  �سمع  �سناعة  يف  اأو  والإطارات  اخلاليا 
موا�سفة الإنتاج الع�سوي. على الرغم من اأن موا�سفة الإنتاج الع�سوي 
اأو  تغطيته  يجب  ولكن  النحل  تربية  يف  البال�ستيك  ا�ستخدام  متنع  ل 

طالوؤه ب�سمع النحل قبل عملية ال�ستخدام.

مقاومة اآلفات:
ي�ستخدم كثري من النحالني ال�سعوديني التدخني بالأع�ساب لعالج حلم 
الفاورا مثل التدخني بال�سيح والقي�سوم وم�سادر ع�سبية اأخرى متنوعة. 
الع�سبية  النباتات  م�ستخل�سات  ي�ستخدمون  النحالني  بع�س  اأن  كما 
اجلاهزة مثل مادة الثاميول والكافور وغريها، التي يتفق ا�ستخدامها مع 
اأ�س�س الإنتاج الع�سوي وموا�سفاته. كما اأن الكثري من النحالني يتفادون 
اأو طائر  الإ�سابة )الهروب من الإ�سابة( مثاًل يف حالة الدبور الأحمر 
الوروار، اأو ي�ستخدمون امل�سائد اجلاذبة فال يلجاأ عند ذلك الى ا�ستخدام 
اأي مواد ملكافحة هذه الآفات. وعلى الرغم من اأن جزءًا ل باأ�س به من 

اأو�ساعهم واأ�ساليب الإنتاج املتبعة لديهم  اإلى  اإلى النحالني والتعرف 
عالية  بجودة  �سعودية  اأع�سال  اإنتاج  على  وحر�سهم  وم�سكالتهم 
الع�سل  لإنتاج  اإمكانية  بوجود  اأيقنا  فقد  ال�سعودي  امل�ستهلك  بها  يثق 
الع�سوي واعتماده يف كثري من املناطق كما اأيقنا ب�سهولة حتويل عدد 
ل باأ�س به من النحالني لأ�سلوب الإنتاج الع�سوي بجهد ب�سيط وخالل 

فرتة زمنية حمدودة.

مواقع النحل ومدى السروح: 
من خالل زيارة الفريق العلمي بكر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لكثري 
من مناطق تربية النحل باململكة فقد لحظنا اأن النحال ال�سعودي ي�سع 
نحله يف مناطق طبيعية ل تتخللها م�سادر من الرحيق وحبوب اللقاح 
امللوثة ول �سيما الوديان واملحميات والريا�س املختلفة املحاطة باجلبال 
اأن�سطة  اأية  املناطق  هذه  يف  يحيط  فال  الأطراف.  املرتامية  العالية 
حممية  املثال  �سبيل  فعلى  البيئي.  للتلوث  م�سادر  اأو  تقليدية  زراعية 
الوعول يف حوطة بني متيم وحممية جبل �سدا مبنطقة الباحة وحممية 
حرف زبدة مبنطقة ع�سري وحممية مهزة ال�سيد وحممية احلرة ورو�سة 

خرمي وغريها من املحميات النباتية املختلفة )�سكل 2-1( .

         �سكل )3(: خاليا نحل م�سنوعة من الطني جذوع ال�سجار�سكل )2(: حممية طبيعية )رو�سة خرمي(

�سكل )1(: منحل �سمن منطقة طبيعية حماطة باجلبال 
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النحالني ي�ستخدم �سرائط مبيدات الآفات وامل�سادات احليوية امل�سنعة 
تتطلب جهدًا كبريًا  الأمر ل  اأن معاجلة هذا  اإل  الأمرا�س،  يف مكافحة 
عند التحول اإلى الإنتاج الع�سوي. فتن�س املوا�سفة الع�سوية لرتبية النحل 
واإنتاج الع�سل على اإخراج اخلاليا التي مت عالجها ملدة عام من منظومة 

االإنتاج الع�سوي، وبعد ذلك ميكن اإعادتها مرة اأخرى. )�سكل 4(.

تغذية النحل:
يرتك النحال ال�سعودي جزءًا من الع�سل لتغذية النحل عند عملية قطف 
الع�سل، ولكنة يلجاأ اإلى التغذية ال�سكرية اأحيانًا يف ال�ستاء وبعد انتهاء 
الع�سل  ي�ستخدم  ل  ولكنة  كافية،  بفرتة  املو�سم  قبل  ويتوقف  املو�سم، 
الع�سوي اأو ال�سكر الع�سوي يف التغذية. فعند احلاجة اإلى التغذية باأي 
حال من الأحوال، فاإنه يجب ا�ستخدام تغذية ع�سوية )ع�سل ع�سوي اأو 
�سكر اأبي�س ع�سوي( وعند التغذية بال�سكر الع�سوي فيجب اأن تتم هذه 
العملية بعد عملية فرز الع�سل وحتى 15 يومًا قبل بداية في�س الرحيق 
للمو�سم التايل واإل فيجب اإخراج اخلاليا التي متت تغذيتها تغذية غري 
ع�سوية خارج نظام االإنتاج الع�سوي. ويعترب هذا املبداأ مقبوال وميكن 
حتقيقه ب�سهولة من قبل النحال ال�سعودي ولن يعمل على زيادة تكاليف 

الإنتاج ب�سكل كبري. 
اأ�سلوب الرتبية والتعامل مع امللكات واإنتاج الع�سل وا�ستخدام املل�سقات:
التقليدية  الطرق  ال�سعوديني  النحالني  من   50% من  اأكرث  ي�ستخدم 
الع�سل  بقطع  النحال  فيقوم  الع�سل.  واإنتاج  النحل،  تربية  يف  القدمية 
ب�سده با�ستخدام اأداة حادة بهدف بيعه وت�سويقه، ول يتم قطع الع�سل 
الذي يحتوي على الريقات؛ لأنه غري قابل للت�سويق، وهو اأي�سًا من الأمور 
التي ل تتعار�س مع املوا�سفة الع�سوية. كما اأن النحال ل يعمل على منع 
خروج امللكة الأم من خالل ق�س جناح امللكة الأم املمنوع يف موا�سفة 

الإنتاج الع�سوي. اإل اأن النحالني ال�سعوديني ي�ستخدمون اأوعية الأملنيوم 
متنعه  ما  وهو  ت�سويقها  بهدف  الع�سل  اأقرا�س  تعبئة  يف  البال�ستيك  اأو 
موا�سفة االإنتاج الع�سوي وميكن التغلب على ذلك بطالء هذه االأواين 
5(. كما  اأو ا�ستخدام الأواين امل�سرح بها غذائيًا )�سكل  ب�سمع النحل 
اأن كثريًا من النحالني ال�سعوديني ل ي�ستخدمون املل�سقات ال�سحيحة، 

فيجب اأن ي�ستطيع امل�ستهلك واجلهة املراقبة لالإنتاج اأن تتبع عبوة الع�سل 
من ال�سوق اإلى املنتج وبالعك�ض مما يحتم حفظ جميع امللفات والوثائق 
اإلى  النحالني  الذي يحتاج معه بع�س  الأمر  الإنتاج،  تتعلق بعملية  التي 

بع�س التدريب والتو�سيح.

الفترة االنتقالية:
�سهرًا   12 اإلى فرتة  الع�سوي  الإنتاج  اإلى  يتحول  الذي  النحال  يحتاج 
حتى ي�ستطيع اأن ينتج اإنتاجًا ع�سويًا، وي�سمح له باحل�سول على ال�سهادة 
الع�سوية، وهو ما ميكن البدء به من االآن؛ ليت�سنى اإنتاج ع�سل ذي جودة 

ونظام اإنتاج معرتف به وموثق وطنيًا ورمبا دوليًا.
حتول النحال اإلى الإنتاج الع�سوي:

جودة  بزيادة  تعزيزها  ميكن  ميزة  ال�سعودي  الع�سل  �سعر  ارتفاع  اإن 
العملية الإنتاجية من ناحيتي الأ�سلوب و�سالمة الإنتاج من خالل تدريب 
النحالني وترخي�سهم على اإنتاج الع�سل الع�سوي. اأرى اأن من واجبات 
مديريات الزراعة واجلمعيات التعاونية اأن تعمل على تعريف النحالني 
مبوا�سفة الإنتاج الع�سوي للع�سل، وتدريب النحالني على �سبل اللتزام 
واإعطاءهم  املوؤهلني  النحالني  ت�سجيل  على  العمل  اإلى  بالإ�سافة  بها، 
ال�سهادات التي تخولهم على الإنتاج الع�سوي للع�سل ومراقبتهم دوريًا 
وتنظيم هذا الأ�سلوب من الإنتاج من خالل العمل املجتمعي واملوؤ�س�سي.

�سكل )5(: اأواين ي�ستخدمها النحال ال�سعودي لبيع منتجة من الع�سل�سكل )4(: ا�ستخدام �سرائح م�سبعة مب�ستخل�سات نباتية ملعاجلة الفاروا
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لرتبية  ال�سعودية  العربية  اململكة  توليه  الذي  امللحوظ  االهتمام  نتيجة 
نحل الع�سل، والتو�سع يف اإن�ساء املناحل بالأ�ساليب احلديثة، يقوم مربو 
�سنويًا يف �سورة نحل  الطرود  اآلف  با�سترياد  املهتمة  والهيئات  النحل 
العربية  م�سر  جمهورية  من  وبخا�سة  خمتلفة،  م�سادر  من  مرزوم 
لتاأ�سي�س املناحل اجلديدة اأو لزيادة اأعداد الطوائف يف املناحل القائمة 
ال�سيف  اأو  ال�ستاء  فرتة  خالل  الطوائف  من  الفقد  لتعوي�س  اأو  فعاًل 
الأخرية  ال�سنوات  يف  اأنه  اإل  ال�سعيفة،  الطوائف  تقوية  بغر�س  اأو 

سلبيات استيراد النحل واحتياطات 
تسكينه في المملكة

ال�سلبيات  بع�س  من  اململكة  يف  النحل  مربي  من  كثري  �سكوى  ازدادت 
عملية  عقب  اأو  اأثناء  م�سكالت  من  تاله  وما  ال�سترياد  �ساحبت  التي 
ت�سكني طرود النحل املرزوم؛ لذا نود اأن نو�سح كيفية تاليف امل�سكالت 
التي  امل�سكالت  لبع�س  العلمية  للحلول  والتعر�س  امل�ساحبة لال�سترياد 

قد تواجه مربي النحل يف ت�سكني الطرود ومتابعتها بعد ذلك.
النحل يف �سورة طرود نحل مرزومة بدون  ا�سترياد  فكرة  بنيت  وبداية 
اأقرا�ض �سمعية اأو ح�سنة اأو ع�سل اأو حبوب لقاح، وذلك بق�سد منع دخول 

أ.د.محمد عمر محمد عمر
د. محمد محسن الشرحي

كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل - كلية علوم الأغذية والزراعة - جامعة امللك �سعود 
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27

الأمرا�س وانت�سارها، وخا�سة تلك املرتبطة باأطوار احل�سنة، مثل: حلم 
الفاروا، والتعفن، والتحجر، وغريها، والتعر�س ملا قد ي�سادف النحال 
من م�سكالت بهذا اخل�سو�س؛ لذا جند لزامًا اأن نتدرج مع طرود النحل 

املرزوم بالتو�سيح من مرحلة ال�سترياد الى مرحلة الت�سكني وما بعده.

ما الوقت األمثل لوصول طرود النحل 
المستورد؟

اإنتاج طرود النحل امل�ستورد من م�سر هو ف�سل    اأف�سل وقت يتم فيه 
الربيع، عند توافر م�سادر حبوب اللقاح ودفء اجلو الذي ي�ساعد على 
ن�ساط �سروح النحل ويجب على النحال الذي يتخ�س�ض يف اإنتاج طرود 
النحل املرزوم ت�ستية الطوائف جيدًا، مع تغذيتها ب�سورة مكثفة ومتكررة 
على الع�سل اأو حملول �سكري مركز وحبوب لقاح اأو بدائلها اأو مكمالتها، 
لت�سجيع امللكات على و�سع البي�س. ويف اأواخر يناير واأوائل فرباير عندما 
يزداد جمموع االأفراد من ال�سغاالت ميكن احل�سول يف اأوائل مار�ض منها 
على طرود ذات �سفات جيدة، وي�ساعد على ذلك خالل تلك الفرتة، اأن 
معظم �سغالت ال�ستاء املوجودة يف الطوائف متوت يف تلك الفرتة، وتتبقى 
بها ال�سغالت حديثة العمر التي تكون قادرة على البقاء خالل فرتة الربيع 
وبداية ال�سيف كما يكون اأي�سًا الوقت منا�سبا لإنتاج ملكات حديثة ملقحة 
ب�سكل مثايل، لذا تعدُّ هذه الفرتة منا�سبة ل�سترياد طرود النحل املرزوم، 
امل�ستورد  يكلف  قد  خطاأ  يكون  الأوقات  تلك  غري  يف  ال�سترياد  اأن  كما 
خ�سارة اأكرث منها فائدة. وما يجب التنويه عنه عند اإجراء التعاقد اأن 
يعطى للمورد فر�سة للت�سليم خالل فرتة اأ�سبوعني على اأن يكون الت�سليم 

يف موعد اأق�ساه الأ�سبوع الأول من �سهر مار�س.

ما فائدة وصول الطرود في الوقت 
المناسب؟

و�سول الطرود يف اأوائل مار�س يعطي �سمانًا جلودة الطرود من حيث 

اإنتاجها  �سغر �سن ال�سغالت، وجودة امللكة عن تلك الطرود التي يتم 
يف �سهر يناير اأو فرباير، وحتتوي على ن�سبة عالية من �سغالت ال�ستاء

قبل  كافية  بفرتة  نف�سها  لبناء  فر�سة  الت�سكني  حديثة  الطرود  تاأخذ 
مو�سم التزهري الرئي�س للطلح اأو ال�سدر، حيث تتحول خاللها ال�سغالت 

اإلى نحل جامع للرحيق.
من املفيد ا�ستخدام الطرود عقب ت�سكينها يف تلقيح ب�ساتني الفاكهة.

ما هي مواصفات الطرد الجيد عند التسلم؟
• يحتوي �سندوق طرد النحل املرزوم مقا�ض )30×20×12 �سم( 	

نحل،  كجم   1.5-1 من  وزنها  يرتاوح  ال�سغالت  من  كمية  على 
10000 �سغالة كما هو  والكيلو من ال�سغالت تقريبًا يحتوي على 

يف �سكل رقم )1(

   �سكل 1: �سندوق النحل امل�ستورد

• يحتوي على ملكة حديثة التلقيح اإنتاج نف�س العام ومعلمة بعالمة 	
عدد  مع  امللكات  ت�سفري  قف�س  يف  حمجوزة  وتكون  الإنتاج،  �سنة 
منا�سب من العامالت كتوابع لها؛ لتغذيتها خالل فرتة النقل مع 

وجود كمية منا�سبة من الكاندي كافية لتغذية ال�سغالت البالغة.
• يحتوي على غذاية بطيئة بها حملول �سكري )1:1( كايف لتغذية 	

اأن  ميكن  الكافية  التغذية  غياب  ويف  ال�سفر،  فرتة  خالل  الطرد 
يحدث موت لالأفراد اأثناء ال�سحن.

أف��ض��ل وق���ت ي��ت��م ف��ي��ه إن���ت���اج ط���رود 

فصل  ه��و  مصر  م��ن  المستورد  النحل 

ت���واف���ر م���ص���ادر ح��ب��وب  ال���رب���ي���ع، ع��ن��د 

الجو ودفء  اللقاح 
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• واإن 	 امليت،  النحل  من  كبرية  اأعداد  على  الطرد  يحتوي  األ  يجب 
ال�سندوق عن  امليت يف قاع  النحل  اأن ال تزيد طبقة  وجدت يجب 
ارتفاع 1 �سم. واإذا كانت ن�سبة اأعداد النحل امليت اأعلى من املعدل 
يجب ا�ستبعاد ال�سناديق من ال�سحنة. حيث قد يحدث هذا املوت 
اأثناء عملية ال�سحن نتيجة لعدم ترك م�سافة بني ال�سناديق مبقدار 

30 �سم للتهوية اأو لرتفاع درجة احلرارة عن املعدل .
• ثالث 	 اإلى  امل�ستورد  النحل  طرود  ت�سكني  مراحل  تق�سيم  وميكن 

مراحل، بكل منها جمموعة من الحتياطات التي يجب اأن تتبع حتى 
ن�سمن اإمتام عملية الت�سكني على الوجه ال�سحيح.

أواًل: مرحلة ما قبل تسكين الطرود:
• املوقع 	 يف  الطرود  ت�سكني  بها  يتم  �سوف  التي  اخلاليا  جتهيز  يجب 

الرئي�سي للمنحل، وذلك بتجميع مكونات اخلاليا وجتهيز احلوامل 
وتزويد ال�سناديق بخم�سة براويز اأ�سا�س اأو براويز ممطوطة، �سبق 
تخزينها من العام ال�سابق اإن وجدت، مع غذاية جانبية مزودة باملحلول 

ال�سكري، واأن تتم هذه العملية قبل و�سول الطرود بيوم على الأقل.
• يتم ت�سلم الطرود باملوا�سفات ال�سابق ذكرها من املورد، ونقلها اإلى 	

موقع املنحل خالل فرتة الليل اأو ال�سباح الباكر، ويجب عدم التاأخري 
يف ت�سكني الطرود اأكرث من 48 �ساعة من و�سولها اإلى املورد.

• اإذا كان هناك �سعوبة يف الت�سكني املبا�سر لعدم اإعداد املكان مثاًل 	
فيجب اأن تخزن الطرود يف مكان جاف ومظلم مع التغذية مبحلول 
ال�سلكي  اجلدار  خالل  من  النحل  على  ر�سة  طريق  عن  �سكري 

لل�سندوق اأو تزويد الغذاية باملحلول ال�سكري.
• من ال�سروري �سراء عدد من امللكات امللقحة احلديثة مع �سحنة الطرود 	

كاحتياطي ملوت بع�س امللكات، اأو فقدها اأثناء ال�سفر اأو عند الت�سكني 
بواقع %5 من اإجمايل اأعداد الطرود اأو لتاليف وجود ملكات عذارى.

ثأنيًا: مرحلة تسكين الطرود
• الغروب، حتى تكون 	 الع�سر وقبل  الت�سكني بعد  اأن تتم عملية  يف�سل 

الذي  النحل  عدد  يقل  ثم  ومن  قليلة،  للخارج  النحل  �سروح  فر�سة 
يتعر�س للتوهان.

• عند اإجراء عملية الت�سكني يو�سع كل �سندوق طرد بجوار كل خلية 	
من اخلاليا املعدة لذلك، كما هو مو�سح يف �سكل )2(.

• بوا�سطة 	 ال�سبكي  ال�سلك  خالل  من  ال�سكري  باملحلول  النحل  ر�س 
ر�سا�سة يدوية لتهدئة النحل كما هو مو�سح يف �سكل )3(.

• اخلايل 	 اجلزء  يف  الطرد  �سندوق  بو�سع  النحل  ي�سكن  اأن  يف�سل 
بجانب االإطارات بداخل اخللية مع فتح الغطاء العلوي لل�سندوق، 
مع  امللكة  �سالمة  من  والتاأكد  امللكات،  �سفر  قف�س  ا�ستخراج  ثم 
مالحظة اأن تكون كمية كاندي امللكات املجاورة لها منا�سبة لتحرير 

امللكة يف مدة ل تتجاوز 48 �ساعة، كما هو مو�سح يف �سكل )4(.

• ينقل قف�س ت�سفري امللكات، ويو�سع بني اإطارين مع رفع جزء من 	
غطاء الكاندي .

• اإذا مت الت�سكني خالل فرتة النهار، ميكن قفل باب اخللية باحل�سائ�ض مع 	
اإحكام الغطاء جيدًا وتزويد الغذاية اجلانبية بكمية كافية من املحلول 

ال�سكري 250 مل، مع و�سع عوامات لتفادي غرق النحل يف املحلول .

�سكل 2: تنظيم طرود النحل مع اخلاليا قبل الت�سكني

  �سكل 3: ر�ض �سندوق الطرد باملحلول ال�سكري لتهدئتة قبل الت�سكني

أب���ع���اد اق��ت��ص��ادي��ة



29

ثالثًا: مرحلة ما بعد تسكين الطرود
• يتم الك�سف عن اخلاليا بعد 48 �ساعة من الت�سكني، والتاأكد من فتح 	

مداخل اخلاليا و�سروح النحل، وم�ساهدة امللكة املحررة من قف�س 
ال�سفر، وميكن م�ساعدة امللكة على اخلروج عند عدم خروجها مع 
مالحظة عدم تكور النحل عليها ويرفع ال�سندوق الفارغ للطرد من 

تتحول �سغاالت الطائفة الى اأمهات كاذبة.
• بكميات 	 ال�سكري  باملحلول  للطرود  ال�سكرية  التغذية  تقدمي  يجب 

منا�سبة ب�سفة دورية من 2-3 مرات يف الأ�سبوع على الأقل، حتى 
حتفز ال�سغاالت على بناء االأ�سا�سات ال�سمعية مع خلط جاذب منا�سب 
مع املحلول ال�سكري اإن اأمكن ل�سرعة �سحب املحلول، حيث اأن عدم 
اأو  اإلى موت النحل  تقدمي التغذية ال�سناعية يف ذلك الوقت يوؤدي 

حتوله اإلى نحل �سارق للخاليا املجاورة.
• اإذا مت ت�سكني الطرود يف مناحل �سابقة االإن�ساء وبها طوائف حتتوي 	

على ح�سنة وخمزون غذائي، ميكن تزويد الطرود احلديثة باإطار 
ح�سنة مقفولة على و�سك اخلروج، لتقوية الطرد و�سرعة اإنتاج اأفراد 

جديدة ت�سجع امللكة على و�سع البي�س.
• متابعة �سلوك امللكات يف معدل و�سع البي�س، ومراعاة �سرعة تغيري 	

امللكات قليلة الكفاءة باأخرى من امللكات الحتياطية حديثة الإنتاج.
• مراعاة عدم ا�ستخدام التغذية اخلارجية يف تلك الفرتة وذلك ملنع 	

حتول النحل اإلى ال�سرقة يف غياب النباتات املزهرة ب�سكل كاٍف يف 
املنطقة املحيطة باملنحل.

وختامًا يمكن التركيز في الماحظات اآلتية:
• الرتكيز يف التوقيت املنا�سب لإنتاج طرود النحل امل�ستورد يف بلد 	

ويكون  اململكة،  اإلى  ال�سحنة  لو�سول  فر�سة  تعطى  بحيث  املن�ساأ، 
الرئي�سي  الإزهار  ملو�سم  اأ�سابيع   8-6 من  فرتة  هناك  يزال  ما 
بها  وت�سبح  نف�سها،  بناء  من  الطوائف  متكن  ال�سدر،  اأو  للطلح 
�سغالت قادرة على جمع كميات منا�سبة من الرحيق وقت مو�سم 

الرئي�س. التزهري 
• من 	 خا�سة  اأهمية  ذا  امل�ستورد  النحل  طرود  و�سول  توقيت  يعد 

و�سغاالت  ملكة حديثة  متميز ذي  نحل  حيث احل�سول على طرد 
�سغرية، ولي�س به اأعداد كبرية من نحل ال�ستاء، ويف الوقت نف�سه 
معباأ من طائفة واحدة، ولي�س من طوائف متعددة لتاأكيد التمثيل 

لالأعمار املختلفة لالأفراد داخل الطرد.
• اأ�سلوب التغذية 	 من الأهمية مبكان الأخذ يف احل�سبان ا�ستخدام 

مو�سم  قبل  الطرود  ت�سكني  فرتة  بداية  يف  املكثفة  ال�سناعية 
اللقاح  حبوب  بدائل  اأو  ال�سكري،  املحلول  على  �سواء  الإزهار 
الأ�سا�سات  بناء  ال�سغالت على  لت�سجيع  واعتبارها �سرورة ملحة 
النحل  حتول  وعدم  البي�س،  و�سع  على  امللكة  وت�سجيع  ال�سمعية، 

اإلى �سرقة اخلاليا املجاورة.

�سكل 3: ر�ض �سندوق الطرد باملحلول ال�سكري لتهدئتة قبل الت�سكني

�سكل 4: ت�سكني طرود النحل املرزوم بو�سعها يف اجلزء اخلايل من اخللية

داخل اخللية وتنظف القاعدة من بقايا اأي �سغالت ميتة.
• ميكن 	 عنها،  االإفراج  بعد  قتلت  اأو  القف�ض  داخل  امللكة  ماتت  اإذا 

اإدخال ملكة من امللكات الحتياطية بطريقة الإدخال ال�سابقة الذكر 
نف�سها، ويف حالة عدم توفر ملكة احتياطية ميكن �سم الطرود عدمية 
امللكة اإلى طوائف حمتوية على ملكة بطريقة ال�سم املعتادة حتى ل 
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في إطار التوجه لإلفادة من الخبرات المتراكمة 

وصناعة  ال��ن��ح��ل  بتربية  االه��ت��م��ام  ذات  ل��ل��دول 

العسل، قام وفد  بريطاني مكون من 12 مختصًا 

بزيارة  العسل  وصناعة  النحل  تربية  مجال  في 

مهرجان  رئ��ي��س  ال��وف��د  وض���م  ال��ب��اح��ة،  منطقة 

العسل الوطني البريطاني وبعض أعضاء مجلس 

وأك��ادي��م��ي��ي��ن  ن��ح��ل  ج��م��ع��ي��ات  ورؤس�����اء  اإلدارة 

ورئيسة تحرير مجلة النحل البريطانية.

ت�����ق�����اري�����ر
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في إطار التعاون مع بيوت الخبرة العالمية 

وفد بريطاني من الخبراء 
يزور منطقة الباحة
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للجهات  تكون  باأن  الذي جاء حافاًل الهتمام  الزيارة  برنامج  واأو�سح 
املعنية دور يف مثل هذه العالقة التعاونية، لتقدمي ما ت�ستطيعه من دعم 

حتى حتقق هذه العالقة الأهداف املرجوة منها.

زيارة الجمعية التعاونية ومركز أبحاث النحل
اأن�سطتها،  على  واطلع  التعاونية،  النحالني  جمعية  بزيارة  الوفد  قام 
وامل�ستلزمات  الأدوات  اإلى  وتعرف  اجلمعية  مبقر  التجهيزات  وعلى 

التي توفرها اجلمعية.
 وزار الوفد مركز اأبحاث النحل التابع لكر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان 
اإلى �سرح من الفريق البحثي عن امل�سروعات  لأبحاث النحل، وا�ستمع 

البحثية والدرا�سات التي يقوم بها الباحثون وطالب الدرا�سات العليا.
النحالني  جمعية  رئي�س  مع  الربيطانية  النحالني  جمعية  وفد  بحث 
التعاونية باملنطقة الدكتور اأحمد الغامدي واالأع�ساء طرق تربية النحل، 
وكيفية تبادل اخلربات بني اجلمعيات، لرفع كفاءة النحالني يف تربية 

النحل واإنتاج الع�سل بجودة عالية، والبحث عن املراعي اخل�سراء.

جولة على المناحل ومناقشة النحالين
اهتم الوفد بزيارة اجلهات املعنية ب�سناعة النحل وتربيته يف منطقة 
الباحة، واللتقاء مب�سوؤوليها، والقيام بجولة على مناحل الع�سل باملنطقة 
وحمافظاتها، للوقوف على واقع هذه ال�سناعة يف اململكة، وقد تهياأت 
له فر�سة التعرف على اأ�ساليب تربية النحل يف املنطقة، واأنواع النحل 
واخلاليا امل�ستخدمة، وناق�س الوفد مع النحالني عددًا من املو�سوعات 
التي تتعلق بال�سناعة، والتقنيات التي ي�ستخدمونها يف اإدارة مناحلهم.

اإلى  مبا�سر  ب�سكل  التعرف  من  اأهميته  تاأتي  املبا�سر  اللقاء  هذا  ومثل 

واقع النحالة يف منطقة الباحة، والإ�سهام يف تقدمي اخلربات للنحالني.

جامعة الباحة تثمن التعاون مع مهرجان 
العسل البريطاني

قام الوفد الربيطاين بزيارة جامعة الباحة، والتقى معايل الدكتور �سعد 
اجلامعة  ووكيل  العقال  على  الدكتور  و�سعادة  اجلامعة  مدير  احلريقي 
للتطوير، اللذين قدما �سرحًا وافيًا عن جهود اجلامعة يف جمال علوم 
املهند�س  كر�سي  ومع  التعاونية  النحالني  جمعية  مع  وتعاونها  النحل، 

عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود.
دبلومًا  منحهم  اأو  النحل  ملربي  دورات  عمل  اإمكانية  اجلميع  وناق�س 
خالل  من  وذلك  الباحة،  جامعة  يف  حديثة  ب�سورة  النحالني  لتدريب 
التعاون مع جمعية النحالني باملنطقة، اإ�سافة اإلى توفري قاعدة بيانات 

ملربي النحل باملنطقة.
وثمن معايل رئي�س اجلامعة خطوة التعاون مع مهرجان الع�سل الوطني 
الربيطاين، ملا له من خربة وا�سعة، �ست�سهم بال �سك مهرجان الع�سل 

ت�����ق�����اري�����ر
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الدويل يف الباحة، الذي يتطور عامًا بعد عام، حلر�س القائمني عليه 
على التعاون مع الدول ذات اخلربة، التي لديها موؤ�س�سات علمية را�سخة 
النحل، والرتقاء مب�ستوى  تربية  لها دورها يف تطوير  وفعاليات دورية 

الوعي العام باأهميتها، وباأهمية ال�سناعة التي تقوم عليها.

محافظة بلجرشي يدعم التعاون مع الجانب 
البريطاني

املحافظ   �سعادة  والتقى  باجلر�سي،  حمافظة  الربيطاين  الوفد  زار 
االأ�ستاذ �سفر بن �سويد الغامدي، وقدم االأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخلازم 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية النحالني التعاونية عر�سًا عن التواأمة التي 
حمافظة  يف  ينظم  الذي  ال�سنوي  الدويل  الع�سل  مهرجان  بني  �ستتم 
الذي  الربيطاين  الوطني  الع�سل  ومهرجان  الباحة  مبنطقة  باجلر�سي 

ينظم للعام اخلام�س والثمانني مبدينة لندن باململكة املتحدة.
وبجودة  النحالني،  جمعية  تبذلها  والتي  باجلهود  الوفد  واأ�ساد 
املهند�س  كر�سي  ينفذها  التي  املتخ�س�سة  والدرا�سات  الأبحاث 

النحل. لأبحاث  بق�سان  عبداهلل 
وقدر �سعادة املحافظ للوفد الربيطاين هذه الزيارة، ومنوهًا بدور جمعية 
النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  وكر�سي  التعاونية   النحالني 
بجامعة امللك �سعود، حلر�سهما على تفعيل التعاون الدويل يف املجالت 
مردودها  لها  وطنية  �سناعة  ي�سبح  اأن  ميكن  الذي  بالنحل،  املتعلقة 
الذي يعني مزيدًا من  واأبدى دعم املحافظ لهذا الجتاه،  القت�سادي، 

التطوير ملهرجان الع�سل الدويل، وهو ي�ست�سرف دورته ال�ساد�سة.

تعاون يدعم دور مهرجان العسل في 
تفعيل حركة السياحة

من�سور  املهند�س  مع  الربيطاين  الوطني  الع�سل  مهرجان  وفد  ناق�س 
الباحة  والآثار مبنطقة  لل�سياحة  العامة  الهيئة  مكتب  رئي�س  الباهوت 
العام،  لهذا  الدويل  الع�سل  �ستنفذ يف مهرجان  التي  الفعاليات  بع�س 
يعني  مبا  للمحافظة؛  والت�سهيالت  الدعم  كل  بتقدمي  �سعادته  والتزم 
تقدمها  اإ�سافات  اأي  من  وال�ستفادة  وتطويره،  املهرجان  متيز  على 
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امل�ساركة الربيطانية يف املهرجان القادم.
ونوه املهند�س الباهوت بدور املهرجان الدويل للع�سل يف الباحة يف دعم 
دول  جانب  اإلى  اململكة،  داخل  من  ال�سياح  واجتذاب  البيئية،  ال�سياحة 
تطور  يف  اأ�سهم  قد  الدويل  التعاون  اأن  واأكد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

املهرجان، ويف تنويع فعالياته، مما �ساعد يف تزايد الإقبال اجلماهريي.

جولة تبرز مقومات السياحة الداخلية
بن  حممد  ال�سيخ  متحف  زار  الذي  للوفد،  �سياحية  جولة  تنظيم  مت 
م�سبح  بن  اأحمد  ال�سيخ  ا�ستقبالهم  يف  وكان  ببلجر�سي،  م�سبح 
باجلر�سي،  بلدية  رئي�س  الفقيه  حممد  واملهند�س  باجلر�سي،  �سيخ 
�سعادة  ال�سعبي بح�سور  الفطور  الوفد  تناول  املتحف،   وبعد جولة يف 
باجلر�سي  يف  املزارع  بع�س  الوفد  زار  وكذلك  باجلر�سي،  حمافظ 
غابة  مثل:  ال�سياحية،  املواقع  من  عدد  جانب  اإلى  واملخواة،  والباحة 
وو�سط  ال�سدر،  وادي  و�سد  عني،  ذي  وقرية  اخللب،  ومتنزه  رغدان 

الباحة، وو�سط باجلر�سي واملندق املخواة.
التي  املنطقة،  يف  راآه  مبا  ال�سديد  اإعجابه  الربيطاين  الوفد  واأبدى 
اأهلها بكرم  بيئة �سياحية طبيعية، وتراثًا �سعبيًا غنيًا، مع متتع  متلك 

ال�سيافة، وح�سن ا�ستقبال الزوار، واحلفاوة بهم.

إدراك قيمة التعاون الدولي
عرب الدكتور اخلازم عن �سكره لإمارة املنطقة على ت�سهيل مهمة زيارة 
قابل  كل من  �سكر  وكذلك  الزيارة،  �سهلت  لكل اجلهات  و�سكر  الوفد، 
اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  مدير  خا�سة  الزيارة  هذه  جناح  يف  �ساعد  اأو 
جمعية النحالني التعاونية مبنطقة الباحة، م�سريًا اإلى اأن هذا دليل على 
اإدراك اأهمية مثل هذه الزيارة يف التعريف بقيمنا الأ�سيلة وتراثنا الرث، 
على  ي�ساعد  مما  الباحة،  منطقة  بها  تتمتع  التي  الطبيعية  واملقومات 
تن�سيط التعاون مع بيوت اخلربة العاملية، لدعم قدرات ال�سياحة البيئية 

التي تتميز بها املنطقة، وعدد كبري من مناطق اململكة.

ت�����ق�����اري�����ر
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الساعة 	  كم/   20 أي  ميل،   15 بسرعة  تطير  النحلة  إن 

)الميل= 1600 متر(.

450 جرامًا 	  النحلة إلى زيارة مليوني زهرة إلنتاج  تحتاج 

من العسل.

على 	  لتحصل  ميل  ألف   55 تطير  أن  إلى  النحلة  تحتاج 

الرحيق الكافي إلنتاج 450 جرامًا من العسل .

تضيف صناعة النحل للدخل القومي ألمريكا من 8 - 10 	 

باليين )مليار( دوالر كل عام.

 للنحلة 4 أجنحة، 5 أعين، 6 أرجل.	 

نحل العسل الحشرة الوحيدة التي تنتج الغذاء لإلنسان.	 

ذكر النحل ليس له أب ولكن له جد.	 

الرائحة 	  بلغة  بعض  مع  بعضه  النحل  ويتعارف  يتواصل 

)الفرمونات( ولغة الرقص.

تعيش شغاالت نحل العسل في موسم النشاط )الربيع، 	 

الصيف( نحو 45 يومًا.

النشاط 	  تعيش شغاالت نحل العسل في موسم عدم 

)الشتاء( نحو 3 - 4 أشهر.

تزور شغالة نحل العسل من 50 - 100  زهرة في رحلة 	 

السروح والطيران الواحدة.

تحتوى طائفة نحل العسل القوية في المتوسط على 	 

40000 - 100000 نحلة في موسم النشاط.

- 2 ميل بعيدًا عن 	   1 النحل إلى مسافة  يمكن أن يطير 

د. عمرو أحمد طه 
كر�سي املهند�س عبداهلل بن اأحمد بق�سان لأبحاث النحل 

بجامعة امللك �سعود

ب���ن���ك ال���م���ع���ل���وم���ات

حقائق مذهلة 
عن نحل العسل             
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الخلية ليجمع الرحيق.

 	 5000 نحو  السعودية  العربية  المملكة  في  يوجد 

نحال.

يوجد في المملكة العربية السعودية نحو 800 ألف- 	 

مليون طائفة نحل في موسم النشاط. 

يوجد في الواليات المتحدة األمريكية 3 ماليين طائفة 	 

نحل منتجة للعسل.

النموذجية 	  الطائفة  في  العسل  نحل  شغاالت  تزور 

تقريبًا 225 ألف زهرة في اليوم الواحد.

ومئات 	  ملكة  بها  النموذجية  العسل  نحل  طائفة 

الذكور وآالف الشغاالت.

الغذاء 	  على  فقط  عمرها  طوال  الملكة  تتغذى 

الملكي الذي تقدمه لها الشغاالت.

في 	  النشاط  موسم  في  الملكة  تضع  أن  يمكن 

المتوسط 1500 – 2000 بيضة في اليوم الواحد.

أي أن ملكة نحل العسل القياسية يمكنها أن تضع ما 	 

بين 175 ألف إلى 200 ألف بيضة في العام الواحد.

تسمى 	  الشغاالت  من  مجموعة  بالملكة  يحيط 

الوصيفات أو التوابع تقوم بتغذية الملكة وتنظيفها 

ورعايتها ونقل المادة الملكية لبقية األفراد.

السنة 	  فصول  كل  في  ثابتة  الحضنة  عش  حرارة  درجة 

من -32 35 درجة مئوية.

 كي تنتج شغاالت نحل العسل 1 كجم شمع تحتاج إلى 	 

استهالك من -8 10 كجم عسل.

من 	   %  80 تلقيح  عن  مسئولة  العسل  نحل  حشرة 

والخضروات  المحاصيل،  تلقيح  خالل  من  اإلنسان  غذاء 

والفاكهة.

تنتج حشرة نحل العسل باإلضافة إلى العسل، الشمع، 	 

 ، النحل  سم  النحل(،  )صمغ  البروبوليس  اللقاح،  حبوب 

غذاء الملكات.

رطوبة 	   % و20  سكريات،   % من80  يتكون  النحل  عسل 

)ماء(.

شغاالت نحل العسل تبني العيون أو الخاليا، سداسية 	 

الشكل ألن الشكل السداسي هو الشكل الوحيد الذي 

يعطى أكبر كمية مخزنة بأقل كمية من الشمع.

ملليجرام 	   10 البروبوليس  من  النحل  حمولة  متوسط 

في الرحلة الواحدة. 

20 ملليجرام 	  اللقاح  النحل من حبوب  متوسط حمولة 

في الرحلة الواحدة. 

في 	  ملليجرام   40 الرحيق  من  النحل  حمولة  متوسط 

الرحلة الواحدة. 

مائلة 	  بزاوية  السداسية  العيون  الشغاالت  تبني 

قدرها °13، مما يمنع تساقط العسل أو اليرقات.

عدد ضربات األجنحة لشغالة نحل العسل 11,400 ضربة 	 

فى الدقيقة الواحدة.

 تموت شغالة نحل العسل بعد أن تلدغ أي كائن حي 	 

)اإلنسان(.

 ال يلدغ النحل الٌجثث؟!.	 

كل لسعة من شغالة نحل العسل تضخ كمية سم نحل 	 

قدرها 147 ميكروجرام.

فى 	  وتستخدم  ومعقمة  مطهرة  النحل  لسعات 

تعقيم اإلبر الصينية قبل استعمالها. 

أو تفسد 	  تتلف  ال  الطبيعي مادة غذائية  النحل  عسل 

بمرور الزمن.

من 20 ألف نوع معروف من النحل، فقط أربعة أنواع 	 

تنتج العسل.

الشهد 	  األمين،  الحافظ،  بالسوي،  العسل  يسمى 

والرحيق المختوم. 

)متوسط 	  حامضيًا  وسطًا  الطبيعي  النحل  عسل  يعتبر 

هذا  من  الرغم  وعلى   ،)PH= 3.9 الحموضة  درجة 

يستخدم العسل فى عالج الحموضة. 

 	 300 المتوسط  في  يعطي  عسل  جرام  واحد  كل 

سعره حرارية.

أجزاء الفم في شغالة نحل العسل من النوع القارض 	 

الالعق، وقرن االستشعار من النوع المرفقي.

ال تتبرز النحلة داخل الطائفة.	 

بعد 	  االتجاه،  تحديد  العسل  نحل  شغاالت  تستطيع 

الزهرة،  في  الرحيق  كمية  )األزهار(،  الغذاء  مسافة 

في  السكر  تركيز  اليوم،  في  الزهرة  انفتاح  وقت 

الرحيق. 
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النحال عبدالله 
المنتشري: أرتحل بحثًا 

عن األفضل
أجرى اللقاء : م. محمد حسن المداني 

كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل - جامعة امللك �سعود 

م��ن خ���ال ال���زي���ارات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
كرسي المهندس عبدالله بقشان ألبحاث النحل، 
بالمشروعات  المتعلقة  المسوحات  وب��ال��ذات 
البحثية؛ نلتقي في كثير من األوقات مع العديد 
مواردها  استثمرت  التي  المحلية،  الخبرات  من 
المتاحة بشكل الفت للنظر. ولقد كنا محظوظين 
المنتشري،  عايض  عبدالله  النحال  إلى  بالتعرف 
من  الجنوبية  المناطق  في  مرتحل  نحال  وه��و 

المملكة ويسكن في محافظة شمران .

بعد عدة دقائق من املناق�سة معه، واجهنا ب�سوؤال : ملاذا جئتم تتعلمون 
من  م�ستغربًا  كان  وقد  الكتابة،  ول  القراءة  اأعرف  ل  اأنني  مع  مني؟.. 

�سلوكنا ذلك. 
ولكننا يف كر�سي بق�سان لأبحاث النحل نقدر اخلربات املحلية كغرينا من 
املوؤ�س�سات التنموية، ونوؤمن باأهمية التعلم من البيئة الطبيعية والقت�سادية 
والجتماعية للمجتمعات املحلية، ونوؤمن باأهمية التغذية الراجعة، ومن ثم 
تطوير ما يحتاج اإلى تطوير، ومبا ل يتعار�س مع تلك البيئات.. اإننا نوؤمن 

بالتعلم من النحال والعمل معه يف الوقت نف�سه.
وقد حر�سنا على احلوار مع هذا النحال �ساحب اخلربات الكبرية، الذي 

يع�سق مهنته، ويعرف اأ�سرارها.

نحال منذ طفولتي:
واكت�سب  �سغره،  منذ  النحالة  تعلم  اإنه  املنت�سري  عاي�س  عبداهلل  قال 
خربته من والده، وطورها من خالل احتكاكه بالنحل وبيئته املحلية، ومل 

يح�سل على اأي نوع من التدريب. 
كان �سعيدًا وهو يحكي لنا عن جمال منطقته يف ذلك الوقت، وعن كرثة 
اأ�سجارها وعيون املاء فيها.واأ�ساف اأنه �سباه اإلى اليوم ا�ستمر يف تربية 
النحل، م�سريًا اإلى اأنه قدميًا مل يكن يف حاجة اإلى االرحتال، فكان يربي 

 ل�����ق�����اء م������ع ن���ح���ال
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النحل يف قريته ، بينما اليوم ل يعود اإلى قريته اإل لزيارة اأ�سرته، اأما باقي 
اأيامه فهو يق�سيها مرحتاًل بني جبال ع�سري واحلجاز وبني تهامة الو�سطى 

وال�سواحل الغربية.
واأو�سح عبداهلل اأنه هاجر من منطقته؛ لأنها اأ�سبحت مزدحمة بالنحالني 
املرحتلني اإليها من املناطق املجاورة، واأ�سبح يهاجر مبناحله من منطقة 
اإلى اأخرى يف جنوب اململكة، بغر�س احل�سول على الع�سل اأو تقوية النحل 

.. فمنطقته بطبيعة احلال مل تعد كما كانت قدميًا يف كثافة اأ�سجارها.

خايا النحل .. صغرها له مبرر
لقد كنا مذهولني من نوع اخلاليا التي كان يخربنا بها النحال عبداهلل 
عاي�ض يف مراحل نحالته االأولى، اإذ اأفاد باأنها تبلغ من ال�سعة ما ي�سمح 
لالإن�سان باأن مير بداخلها، ولكنها اليوم ال تكاد تبلغ يف ال�سعة 18 �سم، 

وبطول يزيد على املرت قلياًل. 
عند �سوؤالنا له ملاذا ال يقوم بجمع النحل املوجود يف عدد كبري من اخلاليا 
ال�سغرية، وي�سعه يف عدد قليل من اخلاليا كبرية باحلجم ال�سابق نف�سه 
اأو على االأقل يف اخلاليا احلديثة )ي�سمونها االإفرجنية(، اأجاب باأن ذلك 
غري ممكن ! وبرر ذلك باأن النحل �سي�سعف بطبيعة احلال ب�سبب ق�سر 
الإزهار وندرتها، وعندها �سيكون هناك حيز وا�سع وغري مربر  موا�سم 
داخل اخلاليا. و�سيتعب النحل بطبيعة احلال، كما اأنهم يف�سلون اخلاليا 
ال�سغرية لت�سهل عليهم عمليات التحميل والرتحال من مكان اإلى مكان 
وبالذات يف املناطق الوعرة يف ال�سعاب اأو اجلبال، ولعل هذه الإجابة تدفع 
اخلرباء اإلى اإعادة ح�ساباتهم يف �سكل وحجم اخلاليا احلديثة املنا�سبة 

للنحالة املرحتلة، ولي�س فقط املنا�سبة للنحالة الثابتة .
امل�سنوعة  الأ�سطوانية  النحل  خاليا  عاي�س  عبداهلل  النحال  يف�سل 
النحل،  ب�سبب خفة وزنها ومنا�سبتها لطائفة  الأبرى  اأ�سجار  من جذوع 
ولكن ل�سعوبة احل�سول عليها ولغالء اأ�سعارها يقومون ب�سراء خاليا مت 

ت�سميمها لتتنا�سب يف ال�سكل واحلجم مع تلك اخلاليا التقليدية، ولكن 
با�ستخدام اأخ�ساب م�ستوردة. وهم يف�سلون تلك اخلاليا لأنها تعطيهم 
يتوافق مع  الأقرا�س  النوع من  الع�سلية، فهذا  دائرية لالأقرا�س  اأ�سكاًل 
تبني  ا�ستمرار  اأ�سباب  اأحد  وهذا  املحلية.  لالأع�سال  امل�ستهلكني  اأذواق 
ي�ستوردون  الذين  النحالني  اإن  حتى  اخلاليا.  من  النوع  لهذا  النحالني 
طرود النحل يقومون بت�سكينها يف هذا النوع من اخلاليا التقليدية، وذلك 
للح�سول على نف�س ال�سكل واحلجم لالأع�سال املطلوبة من قبل امل�ستهلكني.

االرتحال لتقوية النحل وجني أعز األعسال 
جمموعات،  ثالث  اإلى  اأ�سهرها  ق�سم  فقد  اإليها،  بالن�سبة  ال�سنة  وعن 
وق�سم املناطق التي يزورها اإلى ثالثة نطاقات جغرافية. النطاق االأول هو 
نطاق جبال ع�سري واحلجاز، وهو ي�سع نحله يف هذه املناطق خالل اأ�سهر 
املناطق  النحالون من هذه  اأ�سهر اخلريف. يح�سل  ال�سيف وجزء من 
ال�سرمة(،  نباتات  ع�سل  )وهو  ال�سيفي  والع�سل  اجلبلية  ال�سمرة  على 
كما يح�سلون على ع�سل القر�س واملجرى وال�سدر. ويكون ع�سل ال�سدر 
يف بع�س هذه املناطق مائاًل للون الأحمر ب�سبب اختالطه بع�سل �سجرة 

القر�س، كما يزهر ال�سدر يف هذه املناطق مرتني يف ال�سنة.
النطاق الثاين وهو نطاق تهامة الو�سطى، وي�سع النحالون نحلهم يف هذا 
النطاق خالل اأواخر اخلريف وف�سل ال�ستاء، ومن اأ�سهر االأع�سال يف هذه 
ع�سل  ويكون  )القتاد(.  ال�سهيانة  وع�سل  التهامي  ال�سدر  ع�سل  املناطق 
ال�سدر يف بع�س هذه املناطق مائاًل للون الأبي�س ب�سبب اختالطه بع�سل 

�سجرة ال�سهيانة، كما قد يتبلور جزء منه لل�سبب نف�سه.
النطاق الثالث وهو نطاق ال�سهول ال�ساحلية، ويزور النحالون هذه املناطق 
يف ف�سل الربيع  حيث تكرث النباتات احلولية التي تنبت بعد الأمطار، 
�سجريات  تنت�سر  كما  وال�سحا،  العرفج  نباتات  النطاق  هذا  يف  وتنت�سر 

ال�سمرة ، والتي يح�سل منها النحالون على ع�سل ال�سمرة التهامية.
 ويبني النحال عبداهلل اأن النحالني ي�ستفيد منن هذه املناطق يف تقوية 

طوائفهم التي �سعفت ب�سبب اإنتاج ع�سل ال�سدر. 

مشكات تواجه النحال
يف  تتمثل  اإنها  عبداهلل  قال  النحالني،  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  ومن 
م�سكلة دبور البلح يف املناطق اجلبلية، ويف ال�سهول ياأتي ذئب النحل، كما 
اأن طائر الوروار يعدُّ م�سكلة كبرية يف كل من اجلبال وال�سهول. كما ينت�سر 
مر�س الفاروا يف كل تلك النطاقات، ولكن النحالني ي�ستطيعون التحكم 

بهذا االأخري ب�سبب االأدوية املتوافرة يف ال�سوق املحلية.
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ف���ي أث���ن���اء ت���ج���وال ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ك��رس��ي 
المهندس عبدالله بقشان ألبحاث النحل بجامعة 
ال��م��ل��ك س��ع��ود ب��غ��رض ت��وث��ي��ق ن��ب��ات��ات م��راع��ي 
حزنة، وهي  بعقبة  بقرية مهجورة  مررنا  النحل 
بمنطقة  السراة  بجبال  الغربية  بالمنحدرات  تقع 
دخانًا  المهجورة  القرية  تلك  الباحة. وجدنا في 
يتصاعد، وعند اقترابنا من ذلك المكان قام شيخ 
لنشاركة  ودع��ان��ا  بنا،  بالترحيب  السن  ف��ي  كبير 

فناجين القهوة العربية. 

مهارات من الماضي
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جاذب طبيعي 
لطرود نحل 

العسل

ومطلية  املكان  يف  موزعة  خاليا  انتباهنا  �سد  اللقاء  ذلك  اأثناء  يف 
الفارغة  اخلاليا  تلك  ق�سة  عن  �سوؤالنا  وعند  اللون،  بني  بطالء 
لطرود  م�سائد  تلك  باأن  بركات  عبداهلل  ال�سيخ  اأخربنا  املطلية، 

التائهة. النحل 
وكانت  �سغره،  منذ  بالنحل  يعمل  باأنه  بركات  عبداهلل  ال�سيخ  يحكي 
النحل  خاليا  توفري  �سعوبة  يف  تتمثل  املنطقة  يف  م�سكالتهم  اأهم 

كانوا  اأنهم  لدرجة  الأ�سجار،  بع�س  جذوع  من  ت�سنع  التي  اخل�سبية 
ل�سيد  طريقة  ابتكروا  لذلك  الطرود.  من  كبريًا  عددًا  يفقدون 
من  ونباتات  مواد  وبا�ستخدام  منهم،  بالقرب  متر  التي  الطرود 

املحلية. البيئة 
ذلك  ت�سنيع  عملية  يرينا  اأن  بركات  عبداهلل  ال�سيخ  من  طلبنا  لقد 
ل�سيد  اخلاليا  جتهيز  عملية  يرينا  اأن  منه  طلبنا  كما  اجلاذب، 

التائهة. الطرود 
خملفات  متبقيات  هي  اجلاذب  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  املواد  اأهم 
اإلى  اإ�سافة  ال�سمعية،  الأقرا�س  على  تغذيتها  بعد  ال�سمع  دودة 

 . املنطقة  بريًا يف  تنبت  اأزهار ع�سبة 
ونقعها  الأزهار  تلك  مع  ال�سمع  دودة  خملفات  متبقيات  خلط  يتم 
يف املاء، بعدها يتم طالء اخلاليا من الداخل بهذه املادة، كما يتم 
املنافذ  جميع  �سد  اإحكام  ويتم  واخلارج،  الداخل  من  البوابة  طالء 

يف اخللية ما عدا بوابة الدخول .
املبا�سرة،  ال�سم�س  اأ�سعة  عن  بعيدًا  منا�سب  مكان  يف  اخللية  تو�سع 
يف  معينة  جتاويف  يف  اأو  الأ�سجار  حتت  بتعليقها  اأو  الكهوف  مثل 

التائهة. الطرود  اأحد  املنازل، وترتك حتى جتذب 
تلك  ويزور  راأ�سه.  م�سقط  يهوى  مازال  بركات  عبداهلل  ال�سيخ 
تردده  �سبب  عن  له  �سوؤالنا  وعند  ال�سهر،  يف  مرة  من  اأكرث  القرية 
يدفعه  ومل  القرية،  تلك  يعي�س يف  زال  ما  قلبه  باأن  اأخربنا  امل�ستمر، 
يعود  وال�سحية، لذلك  التعليمية  اإل لالقرتاب من اخلدمات  لرتكها 
يعلم  اأنه  كما  بذلك،  الفر�سة  له  �سنحت  كلما  اأحفاده  مع  قريته  اإلى 

�سغره.  منذ  ممار�ستها  اعتاد  التي  املهارات  بع�س  اأبناءه 

 م. محمد حسن إسماعيل المداني
باحث متفرغ بكر�سي املهند�س عبداهلل بن اأحمد بق�سان لأبحاث النحل بجامعة 

امللك �سعود
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توفير  إل���ى  العلمية  ال��ك��راس��ي  ت��ه��دف 

البيئة المائمة للبحث العلمي، وتنميته، 

العلمية  المجاالت  جميع  في  وتطويره 

والتقنية، وتوفير المصادر المالية الازمة 

متميزة،  بكفاءات  العلمي  البحث  لدعم 

وأجهزة وتقنيات حديثة.

ت�����ح�����ت األض������������واء

كرسي بقشان ألبحاث النحل

أربع سنوات 
من اإلنجاز 

المتميز
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بني  فاعلة  �سراكة  اإيجاد  الكرا�سي  تلك  اإليه  هدفت  ما  اأهم  ومن   
البحوث  الأعمال  ورجال  اخلا�س  القطاع  بدعم  واملجتمع،  اجلامعات 
املجالت  يف  الباحثني   من  متميز  جيل  اإيجاد  يف  والإ�سهام  العلمية، 

العلمية املختلفة.
وقد كانت جامعة امللك �سعود �سباقة يف تبني الكرا�سي العلمية، والهتمام 

مبتابعتها وتقوميها، ملعرفة مدى جناحها يف بلوغ تلك االأهداف.

كرسي بقشان البحاث النحل.. الرؤى واألهداف
يعّد كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
اأحد الكرا�سي املتميزة، ملا حققه من نتائج وا�سحة تف�سح عنها الأرقام 
الثنني  يوم  يف   انطالقه  منذ  امللمو�سة،  والإجنازات  والإح�ساءات 
ممول  وقع  اأن  بعد  2009م(،  فرباير   9( 1430هـ   �سفر   14 املوافق 
الكر�سي  املهند�ض عبداهلل بن اأحمد بق�سان العقد مع معايل االأ�ستاذ 
�سعود،  امللك  جامعة  مدير  العثمان  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الدكتور 

بح�سور عدد من م�سوؤويل اجلامعة ومنت�سبيها.  
معرفية  وقاعدة  اأ�سا�سية  بنية  تاأ�سي�س  يف  الكر�سي  روؤية  وتركزت 
لال�ستناد اإليهما يف جميع الأن�سطة والفعاليات وامل�سروعات التطويرية 

لقطاع النحل باململكة؛ وذلك لتحقيق التميز والريادة اإقليميًا ودوليًا.
النحل  يتعلق ب�سناعة  له دور يف كل ما  اأن يكون  اإلى  الكر�سي  ويهدف 

حل  على  والعمل  اململكة  يف  النحالة  اأ�ساليب  بتطوير  بداية  وتربيته، 
امل�سكالت واملعوقات التي تواجه النحالني، وت�ستعني لتحقيق ذلك باإقامة 
لتحقيق  دوليًا  املتميزة  والعلمية  البحثية  املوؤ�س�سات  مع  تعاون  عالقات 

ال�سراكة العاملية يف تطوير اأبحاث النحل، واإثراء املعرفة الإن�سانية.
الدرا�سات  وطالب  الباحثني،  قدرات  تطوير  اإلى  الكر�سي  يهدف  كما 
بينهم،  واإجراء بحوث م�سرتكة  الأجيال،  التوا�سل بني  بتحقيق  العليا، 

ملزيد من التفاعل.
وتنمية  النحالة،  العاملني يف جمال  الكر�سي برفع م�ستوى وعي  ويهتم 
برتبية  معرفة  يزداد  حتى  العام،  باجلمهور  الهتمام  مع  مهاراتهم، 

النحل، واإنتاج الع�سل، واأنواعه.
من خالل هذا الوعي باأهمية نحل الع�سل والقيمة الغذائية والعالجية 
اأجل  من  ال�سناعة،  لهذه  القت�سادي  البعد  اإبرار  على  الكر�سي  يعمل 

جلب امل�ستثمرين، وزيادة ال�ستثمار يف الرثوة النحلية ب�سكل اأمثل.
هذا  عن  را�سخة  معلوماتية  قاعدة  اإيجاد  اإلى  بق�سان  كر�سي  وي�سعى 
املجال، بح�سر الرثوة النحلية لت�سهيل مهمة �سناع القرار والباحثني، 
رعوية  خارطة  واإعداد  املحلية،  النحل  ل�ساللة  �ساملة  درا�سة  واإجراء 

بالحصول  البحثية  ج��ه��وده  الكرسي  ت��ّوج 

على  والميداليات  الجوائز  من  ع��دد  على 

المستوى الوطني والعربي والدولي
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ترجمة  اإلى  الطريق  متهيد  اأن  الكر�سي  ويوؤمن  املرحتلة.  للنحالة 
الكامل مع اجلهات  التعاون  اإل عرب  يتم  اإلى واقع ملمو�س ل  الأهداف 

ذات العالقة داخل اململكة وخارجها.

مسيرة الكرسي بلغة األرقام
حمايدة  وو�سيلة  العالية،  بامل�سداقية  تتمتع  لغة  والإح�ساءات  الأرقام 
كر�سي  م�سرية  ملعرفة  ا�ستخدامها  حاولنا  واإذا  التقومي،  يف  وفعالة 
اأقل من  اأنه يف  فاإنها تو�سح  النحل،  بق�سان لأبحاث  املهند�س عبداهلل 
اأربع ا�ستطاع ن�سر اأكرث من 76 ورقة علمية يف جمالت م�سنفة عامليًا، 
وميتلك �ست براءات اخرتاع حتت الت�سجيل، وا�ستطاع تاأليف وترجمة 7 
كتب علمية متخ�س�سة يف جمال نحل الع�سل، اإ�سافة اإلى تنظيمه لأكرث 
من  21 فعالية ما بني ور�س عمل  وموؤمترات وندوات دولية متخ�س�سة 
يف عدد من مناطق اململكة، وا�ستطاع عقد 11 دورة تدريبية، وله اأكرث 
املجتمع،  خدمة  الى  جمملها  يف  هدفت  والتي  اإر�سادية  ن�سرة   20 من 
وكل هذه الإجنازات يعك�سه ما ناله من جوائز وطنية وخليجية وعربية 
وعاملية تقدر باأكرث من 21 جائزة توزعت يف ميداليات ذهبية واأخرى 
وبريطانيا  و�سوي�سرا  ماليزيا  منها  خمتلفة  دول  من  وبرونزية  ف�سية 
والكويت، بولندا، تايوان ، ال�سني، كوريا، وكذلك من داخل ال�سعودية، 

وهو يقوم حاليًا بتنفيذ 8 م�ساريع وطنية مدة عمل كل م�سروع عامني، 
امل�سروعات  هذه  خمرجات  و�ستوؤدي  اململكة،  مناطق  معظم  يف  وتنفذ 

باإذن اهلل اإلى نقله نوعية يف تربية النحل و�سناعته يف اململكة.

شركة ) اشتيار المحدودة(.. رؤية مستقبلية
املحدودة(  )ا�ستيار  �سركة  با�سم  �سركة  تاأ�سي�س  الكر�سي  اإ�ستطاع 
�سعود،  امللك  بجامعة  للتقنية  الريا�س  وادي  ل�سركة  تابعة  وهي 
بيعها،  يتم  منتجات  اإلى  وحتويلها  البحثية،  جهوده  ا�ستغالل  بهدف 
من اأجل دعم الكر�سي ماديًا، والإ�سهام يف الرتقاء ب�سناعة النحل 

ت�����ح�����ت األض������������واء
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اأعلى  ليكون على  املنتج يف اململكة،  الع�سل  وتربيته، وحت�سني م�ستوى 
قدر ممكن من اجلودة.

الكر�سي  قيام ممول  الجتاه اجلاد  الأولى يف هذا  كانت اخلطوة  وقد 
املال،  راأ�س  من   %80 دفع  على  باملوافقة  بق�سان  عبداهلل  املهند�س 
ليكون العائد للكر�سي واأ�سحاب الأفكار الرائدة، ويعمل القائمون على 
الكر�سي على ترجمة الفكرة على اأر�س الواقع يف القريب اإن �ساء اهلل. 

أهم األنشطة والفعاليات 
العرب،  النحالني  لحتاد  الدويل  املوؤمتر  تنظيم  يف  الكر�سي  ي�سارك 
واللقاء الوطني للنحالني واملهتمني بالنحل و�سناعته يف اململكة بهدف 
والت�سريح  البحث  طاولة  على  وتربيته  النحل  �سناعة  م�سكالت  و�سع 
العلمي من اأجل حلها، ومن هذا املنطلق جاء حر�سها على امل�ساركة يف 
املوؤمتر الدويل الثالث والأربعني لالبيمونديا، الذي �سيعقد يف اأوكرانيا 

يف الفرتة من 29�سبتمرب اإلى 4 اأكتوبر 2013م.
الإ�سرتاتيجية  تناولت  التي  العمل،  ور�س  من  عددًا  الكر�سي  وعقد 
ومنتجاته،  الع�سل  نحل  وتربية  اململكة،  يف  النحل  لرتبية  الوطنية 
ومكافحة اجلراد باملبيدات واأثرها يف الرثوة النحلية، وال�ستخدامات 
ظروف  حتت  املناحل  واإدارة  النحل،  ملنتجات  والعالجية  الطبية 

الإجهاد، والإدارة ال�ستوية للمناحل، وغريها.
وينظم الكر�سي الندوة الدولية امل�سرتكة حول »التكامل ال�سعودي اليمني 
جامعة  مع  بالتعاون  البلدين«  بني  النحلية  للرثوة  الأمثل  لال�ستغالل 
ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا من اأجل تبادل اخلربات، وتر�سيخ �سبل 

التعاون مع اليمن ال�سقيق يف هذا املجال احليوي.
الكر�سي  ي�سارك  التي  الفعاليات  اأبرز  للع�سل  الدويل  املهرجان  ويعّد 
الباحة،  منطقة  يف  بلجر�سي  مبحافظة  �سنويًا  يعقد  وهو  تنفيذها،  يف 
وي�ستقطب جمهورًا كبريًا من مناطق اململكة، ودول اخلليج، مع م�ساركة 
فعالة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وهو ي�ستمل على فعاليات 
اأن�سطة اقت�سادية تتمثل يف بيع منتجات النحل،  ثقافية وترفيهية، مع 

الكر�سي  وي�ستعد  والأجنبية،  الوطنية  ال�سركات  بني  التفاقيات  وعقد 
النطالق املهرجان الدويل ال�ساد�ض. 

تخدم  التي  والتطبيقية،  النظرية  التدريبية  الدورات  الكر�سي  وينظم 
املجتمع، وترفع م�ستوى وعي النحالني مبعرفة اأ�س�س تربية النحل احلديثة، 
بالإ�سافة الى تدريب الباحثني وطالب الدرا�سات العليا بالكر�سي بغر�س 
تنمية قدراتهم وزيادة معرفتهم با�ستخدام اأجهزة التحليل الكروموتغرايف 

)HPLC( امل�ستخدمة يف فح�س الع�سل وحتليله.

التعاون مع المراكز البحثية المحلية 
والعالمية 

يحر�س الكر�سي على التعاون مع اجلهات البحثية الوطنية، واجلهات 
املعنية، فريتبط باتفاقيتي تعاون اأكادميي مع جامعتي الباحة، وجازان.

كل  يف  بحثية  كرا�سي  خم�سة  مع  بالتعاون  حاليًا  الكر�سي  يقوم  كما 
امللك عبدالعزيز(،  وجامعة   ، وجامعة طيبة  �سعود  امللك  من )جامعة 
باالإ�سافة اإلى وجود تعاون مع وزارة الزارعة و�سندوق التنمية الزراعية.

ومن اأوجه التعاون مع الوزارة: اإعداد الكر�سي لالإ�سرتاتيجية الوطنية 
ل�سناعة النحل باململكة، التي وافق معايل وزير الزراعة على اأن يقوم 
الكر�سي باإعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما انتهى الكر�سي من 
مبوظفي  خا�س  دبلوم  على  للح�سول  يوؤهل  تدريبي  برنامج  ت�سميم 
الكر�سي  ويقدم  النحل،  تربية  جمال  يف  املتخ�س�سني  الزراعة  وزارة 
ال�ست�سارات الالزمة واملتعلقة باأن�سطة الوزارة التي لها عالقة بتطوير 

قدرات النحالني وتطوير �سناعة النحل يف اململكة.
ومن  اململكة،  املخت�سة يف خارج  ينفتح على اجلهات  الكر�سي  اأن  كما 
العرب  النحالني  احتاد  املركز  معها  يتعاون  التي  اخلارجية  اجلهات 
والأتراك، واملركز ال�سوي�سري لأبحاث النحل، والنادي العلمي الكويتي 
الوطني  واملعهد  بالباحة،  التعاونية  النحالني  وجمعية  النحل،  لأبحاث 
بجامعة  الع�سل  نحل  ومركز  الأملانية،  برلني  مدينة  يف  النحل  لرتبية 

ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا.

الزيارات والرحات العلمية
ويقوم الكر�سي بكثري من الزيارات والرحالت العلمية بهدف التعريف 
باأهم اأن�سطته واإجنازاته، وتعزيز التعاون والعمل البحثي بني الكر�سي 
واجلهات ذات العالقة، واال�ستفادة من خرباتها، واإبرام اتفاقيات تعاون 
من اأجل تطوير العمل البحثي بني الكر�سي واملعاهد الدولية اإ�سافة اإلى 
ح�سور موؤمترات دولية وور�س عمل، وقد قام الكر�سي بزيارات لكل من 

يسعى الكرسي إلى تأسيس شركة بهدف 

إلى  وتحويلها  البحثية،  جهوده  استغال 

منتجات يتم بيعها واستثمارها اقتصاديًا
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والأرجنتني  واليمن  والهند  اجلنوبية  وكوريا  وماليزيا  وم�سر  تركيا، 
واإثيوبيا وبولندا، وغريها.

فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس 
وطاب الدراسات العليا

ا�ستطاع الكر�سي اأن ي�ستقطب عددًا من اأع�ساء هيئة التدري�س الذين 
ميتلكون اأرفع الدرجات العلمية واأو�سع اخلربات يف جمال نحل الع�سل 
من دول لها مكانتها يف هذا املجال، مثل: اإثيوبيا والأردن وم�سر والهند 

واليمن، بالإ�سافة اإلى نخبة من الباحثني من حملة املاج�ستري.
وي�سم الكر�سي 10 من طالب الدكتوراه، واثنني من طالب املاج�ستري 
مع  تعاون  وجود  اإلى  بالإ�سافة  وباك�ستان،  واليمن  والأردن  م�سر  من 
والإ�سراف  اجلامعة،  يف  والأق�سام  واملراكز  الأخرى  الكرا�سي  بع�س 

امل�سرتك على 4 من طالب املاج�ستري.
القائمة،  البحثية  امل�سروعات  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  وي�سارك 
بو�سف اأن هذه امل�ساركة هي جزء من م�سروعاتهم البحثية، وي�ستفيد 
العلمية،  االأوراق  كتابة  كيفية  على   التمر�ض  يف  الكر�سي  من  الطالب 

وامل�ساركة يف جميع الفعاليات التي ينفذها الكر�سي.
وقد هياأ هذا املناخ العلمي املت�سم بالتفاعلية واحليوية يف متيز الطالب، 
وح�سول بع�سهم على جوائز من داخل اجلامعة وخارجها، من خالل 
الثامن  اللقاء  يف  امل�ساركة   : منها  املوؤمترات  من  عدد  يف  م�ساركتهم 
الرابع  العلمي  واملوؤمتر  احلياة،  لعلوم  ال�سعودية  للجمعية  والع�سرين 
وطالبات  لطالب  الرابع  العلمي  واملوؤمتر  �سعود،  امللك  جامعة  لطالب 
التعليم العايل يف اململكة بجدة، وامللتقي العلمي ال�سنوي الأول لطالب 

وطالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود، وغريها.

جوائز محلية وعالمية تتوج مسيرة الكرسي
تّوج كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
على  وامليداليات  اجلوائز  من  عدد  على  باحل�سول  البحثية  جهوده 

امل�ستوى الوطني والعربي والدويل.
جائزة  على  الكر�سي  ح�سل  �سعود،  امللك  جامعة  م�ستوى  فعلى 
لعام  الأولى  البتكار  امللك �سعود يف م�سابقة  ابتكارات جامعة  مركز 

1430-1431هـ.
ال�سراكة  يف  لتميزه   اجلامعة  مدير  معايل  جائزة  الكر�سي  نال  كما 
“امل�سمك”  لوحة  الكر�سي  منح  وقد  املجتمع،  وخدمة  املجتمعية 

تعبريًا عن هذا التميز.
وعلى امل�ستوى اخلليجي والعربي كان لكر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان 
وقد متثل ذلك يف منح  املتميزة،  البحثية  القوي بني اجلهات  ح�سوره 
املعر�ض الدويل الرابع لالخرتاعات يف ال�سرق االأو�سط الذي احت�سنته 
الكويت يف الفرتة من 25- 28 ذي احلجة 1432هـ )21 – 24 نوفمرب 
على  امل�سرف  اخلازم  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  2011م( 
كر�سي بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود اجلائزة الذهبية عن 
اأك�سيد  وثاين  واحلرارة  الرطوبة  للتحكم يف  متكامل  »نظام  اخرتاعه: 

أطلق الكرسي موقعاً ومنتدى إلكترونين 

السعودية«،  »النحل  ومجلة  متخصصين 

إحساساً بأهمية اإلعام في دعم مسيرته.
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الكربون داخل طوائف نحل الع�سل«، الذي يهيئ ظروفًا مثالية للنحل، 
للمحافظة عليه، وزيادة اإنتاجه خا�سة خالل ف�سل ال�سيف.

الخرتاع  براءات  مكتب  جائزة  على  اأي�سًا  الخرتاع  هذا  ح�سل  وقد 
لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

وعلى امل�ستوى الدويل ح�سل كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث 
النحل على امليدالية الف�سية يف معر�س ماليزيا الدويل العا�سر لالبتكار 

والخرتاع يف ظل مناف�سة حمتدة متثلت يف م�ساركة 500 مت�سابق. 
لرتبية  حمدثة  خللية  بتقدميه  اجلائزة  هذه  على  الكر�سي  وح�سل 
بن�سبة  التحكم  فيها  ويتم  ال�سعودية،  البيئة  لتالئم  �سممت  النحل 
املثلى  الدرجات  مع  يتنا�سب  ب�سكل  احلرارة  ودرجات  الرطوبة، 
ي�سهم  اأن  املتوقع  ومن  ال�سغرية،  الع�سل  نحل  اأطوار  لرتبية  املنا�سبة 
الدول  من  كثري  ويف  باململكة،  النحل  �سناعة  تطوير  يف  البتكار  هذا 

العربية التي لها طبيعة م�سابهة.
وح�سل على امليدالية الذهبية يف معر�س جنيف العاملي للمخرتعني يف 
دورته التا�سعة والثالثني، التي عقدت خالل الفرتة من 2- 6 جمادى 
ب�سوي�سرا،  اأبريل 2011م( يف مدينة جنيف   10  - الأولى 1432هـ )6 
وقدم يف املعر�س اأكرث من 1000 اخرتاع وابتكار، لعدد750 خمرتعًا من 

45 دولة من خمتلف دول العامل. 
الذي  والتكنولوجيا  والإبداع  لالبتكار  الدويل  بريطانيا  معر�س  ومنح 
اأقيم يف الفرتة 21 – 24 ذي القعدة 1432هـ )19-22 اأكتوبر  2011م( 
لأبحاث  بق�سان  املهند�س عبد اهلل  لندن كر�سي  الربيطانية  بالعا�سمة 
النحل بجامعة امللك �سعود امليدالية الذهبية، وذلك عن االبتكار الذي 

قدمه الدكتور اأحمد اخلازم امل�سرف على الكر�سي.
وح�سل الكر�سي على ثالث جوائز يف معر�س ماليزيا الدويل لالبتكار 
اإلى جائزة  والخرتاع، وهي امليداليتان الف�سية والربونزية، بالإ�سافة 

التمّيز من املنتدى العاملي للملكية الفكرية. 
النحل  اأبحاث  كر�سي  قدمها  جديدة  ابتكارات  عن  التتويج  هذا  وجاء 
متثلت يف ت�سميم اأجهزة واأدوات تالئم تربية النحل يف البيئة املحلية.

خالل  كواالملبور  املاليزية  العا�سمة  يف  ُعقد  الذي  املعر�ض  وكان 
حتت  2012/2/18م   -16 املوافق  24-1433/3/26هـ   من  الفرتة 
م�ساركًا   580 نحو  فيه  �سارك  قد  ال�سوق«،  اإلى  االبتكار  »نقل  عنوان 

من خمتلف دول العامل.
كما كان للكر�سي م�ساركة اأخرى يف معر�س جنيف الدويل لالبتكارات 
اإلى   18 اأُقيم خالل الفرتة من  واالخرتاعات يف دورته االأربعني، الذي 
االأ�ستاذ  الكر�سي  على  امل�سرف  خاللها  ونال  2012م،  اإبريل  من   22

الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي اجلائزة الف�سية.
الدويل  بولندا  معر�ض  من  ذهبية  ميداليات  ثالث  الكر�سي  ونال   
املبدعني  املخرتعني  جمعية  من  وجائزة  والخرتاعات،  لالبتكارات 
جائزة  تايوان:  من  ذهبية  ميداليات  ثالث  الكر�سي  ونال  االآ�سيوية، 
املتميز  واملبتكر  احلياة،  مدى  الإجناز  وجائزة  للمخرتعني،  الدولة 
وا�سع املعرفة، كما ح�سل على جائزة من جمعية املخرتعني واملبتكرين 
ال�سينية، ونال ميداليتني ذهبيتني من كوريا اجلنوبية، وذلك عن فرع 
اخرتاعات املنتجات الغذائية، وفرع اخرتاعات املنتجات الزراعية، اإلى 
جانب ثالث ميداليات ذهبية من معر�ض اجلمعية الكورية للمخرتعني 

العباقرة، وجائزة من اجلمعية الكورية للمبتكرين. 

اإلعام داعم لمسيرة الكرسي
اإح�سا�سًا باأهمية الإعالم يف دعم م�سريته، وبلوغ هدفه يف توعية النحالني 
اإلكرتونني متخ�س�سني  الكر�سي موقعًا ومنتدى  اأطلق  العام  واجلمهور 
يف طرح امل�سكالت واملعوقات، وتلم�س اآراء املعنيني واملواطنني، من اأجل 
اأن تاأتي احللول الناجحة، وروؤية امل�ستقبل وا�سحة، كما اأ�سدر الكر�سي 
الأولى والفريدة من نوعها على  ال�سعودية«، وهي املجلة  »النحل  جملة 

م�ستوى العامل العربي واملتخ�س�سة يف جمال نحل الع�سل.

اخ���ت���راع تحت  ب������راءات  ال��ك��رس��ي س���ت  يمتلك 

التسجيل في مكتب براءات االختراع األوروبية، 

ويقوم حالياً بتنفيذ 8 مشاريع وطنية
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يحتوي  النحل  عسل  أن  وال��دراس��ات  األب��ح��اث  تقول 

ع��ل��ى خ��م��س وزن���ه ت��ق��ري��ب��ًا م��ن ال��م��اء، ك��م��ا يحتوي 

المركب،  »ب«  فيتامين  من  وكميات  البروتين  على 

والبوتاسيوم،  الصوديوم،  وأم��اح  »ج«،  وفيتامين 

والمغنسيوم،  والحديد،  والمنجنيز،  والكالسيوم، 

إلى  والكبريت،  والفوسفور  النحاس  م��ن  وكميات 

نحو  تمثل  التي  الكربوهيدرات  على  احتوائه  جانب 

أرب��ع��ة أخ��م��اس��ه، وت��واف��ر ك��ل ه���ذه ال��خ��ص��ائ��ص في 

التسارع والتباري  التجميل إلى  العسل دفع شركات 

في استخدامه في كثير من منتجاتها.

عسل النحل.. أكسير الجمال 

العسل تاريخيًا
ا�ستخدم قدماء امل�سريني الع�سل ممزوجًا مع العكرب يف عملية التحنيط 
اأن  ملا يتمتع به من خ�سائ�س حافظة حتول دون ف�ساد الأج�سام، كما 
التاريخ  وقد عرف  التجميل.  ي�ستخدمنه يف �سنع منتجات  الن�ساء كن 

ص���ال���ون ال��ت��ج��م��ي��ل
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القدمي مزايا ع�سل النحل التجميلية، حتي اأن اأ�سهر امللكات امل�سهورات 
بجمالهن كملكة �سباأ وكليوباترا، كّن يدلِّكن اأج�سادهن مبراهم الع�سل.

وقد ن�سر يف لندن عام 1835م اأن ع�سل النحل ينعم الب�سرة ويحميها 
ويعاجلها من الت�سققات والق�سف، كما اأن له تاأثريًا عظيمًا يف ال�سفاه 

اليدين. وجلد 

العسل .. للجمال والنضارة
اأحيانًا،  وتخ�سن  فتجف  املناخية،  للتقلبات  دائمًا  الب�سرة  تتعر�س 
الع�سل  الن�ساء  ت�ستعمل  اليابان  ففي  دورالع�سل،  ياأتي  وهنا  وتت�سقق، 
الع�سل  من  عجينة  ت�سع  ال�سني  ويف  الأيدي،  لغ�سل  حماليل  عمل  يف 

وم�سحوق بذور الربتقال لتنظيف الب�سرة وترطيبها.
 يف عام 1972م اأعلن ت�سارلز ريفلون اأن ع�سل النحل مع اللنب اخلايل 

من الد�سم مينح اجلمال واحليوية بن�سبة %100.
تعدُّ  اأنواعها  اختالف  على  الع�سل  اأقنعة  اأن  التجميل  خرباء  ويرى 
تاأثري  كثريًا  تاأثريها  ويفوق  التجميلي،  العالج  الو�سائل يف  اأف�سل  من 
عة، مما جعل الع�سل اأحد املغذيات اجللدية  املراهم والكرميات امل�سنَّ
الطبيعية املهمة التي ت�سفي على الوجه بيا�سًا ونعومة وجماًل، ويعمل 

علي تنقيته من امليكروبات.
يباهني  كن  املمثالت،  من  عددًا  ق�سة  تونزيل  �سي�سل  الباحث  ويورد 
بن�سارة وجوههن حتى �سن متقدمة من العمر، قال اإنهن كنَّ ي�ستعملن 
رف عقب انتهائهنَّ من عملهنَّ يف امل�سرح، بعد  يوميًا قناعًا من الع�سل ال�سِّ

اإزالة ما كان قد ا�ستعملنه من ماكياج، موؤكدًا ف�سل الع�سل يف الوقاية من 
ا�سطرابات الب�سرة والتهاباتها؛ نتيجة الإكثار من ا�ستعمال مواد املاكياج 

املتنوعة، كما يوؤكد ف�سل الع�سل خا�سة على الب�سرة الدهنية.
ويقول اخت�سا�سي التجميل الدكتور يويري�س يف كتابه “العالج بع�سل النحل” 
اإن اأقنعة الع�سل ال تطري اجللد فقط بل تغذيه اأي�سًا، وهو ميت�ض اإفرازات 

اجللد، يف حني تقوم الكابحات اأواملعطالت املوجودة فيه بدور التعقيم.

أقنعة خليطة
ينادي خرباء التجميل با�ستخدام ع�سل النحل يف عمل الأقنعة الواقية، 
للمحافظة على جمال الب�سرة ون�سارتها، فخليط من الع�سل مع خمرية 
اخلبز اأو الق�سدة الطرية، يق�سي- وب�سكل �سريع وفعال- على جفاف الب�سرة 
ويرطبها ويزيد من نعومتها، كما ان خليط الع�سل مع دقيق القمح والبي�س، 
يك�سب الوجه اال�سراق ويزيل البقع، اأما  خليط الع�سل مع اجللي�سرين وزالل 
البي�س بن�سب مت�ساوية وو�سعه كقناع علي الوجه، فهو كفيل باإزالة اآثار 
االإرهاق والتعب الناجت عن ال�سهر واالإجهاد، كما اأن ا�ستخدام ع�سل النحل 

خملوطًا مع م�سحوق الرتم�ض وخل التفاح كفيل للعالج من حب ال�سباب.
وين�سح خرباء التجميل با�ستخدام الع�سل لعالج الكثري من الأمرا�س 
اجللدية، حيث اأن ا�ستخدام قناع الع�سل املخلوط بالدقيق ي�سلح لعالج 
ا�ستخدام  اأن  كما  والأقدام،  الكفني  ت�سيب  التي  ال�سميكة  الت�سققات 
ي�سلح  مت�ساوية  بن�سب  الليمون  وع�سري  واجللي�سرين  الع�سل  خليط 

متامًا  لعالج �سربة ال�سم�س، وتهيج اجللد وتبقعه. 

لعاج الحروق والطفح الجلدي
اأظهرت البحاث التى اأجريت فى ق�سم علوم وتغذية الإن�سان بجامعة 
فلوريدا اأهمية الع�سل ال�سحية والعالجية والتجميلية، من واقع مكوناته 
المرا�س  اأكرث  نفعًا يف عالج  احليوية  امل�سادات  اأكرث  منه  التي جعلت 

بجمالهن  ال��م��ش��ه��ورات  الملكات  أش��ه��ر 

ك��م��ل��ك��ة س��ب��أ وك���ل���ي���وب���ات���را، ك����ّن ي��دلِّ��ك��ن 

أجسادهن بمراهم العسل
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�سعوبًة خ�سو�سًا احلروق والطفح اجللدى، اإذ ميكن الق�ساء علي االآثار 
والدهن  الفازلني،  مع  الع�سل  با�ستخدام خليط  املتخلفة عن احلروق، 
به مرتني يف اليوم حتي يتق�سر اجللد، ومن ثم يعود اجللد اإلى حالته 

الطبيعية كما لو اأنه مل يحرق.

مزايا جمة
للع�سل مزايا طيبة يف الوقاية من ا�سطرابات والتهابات الب�سرة الناجت 
عن الإكثار من ا�ستعمال مواد املكياج ال�سناعية، كما اأن اأف�سل واأجود 
الع�سل  �سمع  فيها  يدخل  التي  تلك  هي  العامل  يف  ال�سفاه  اأحمر  اأنواع 
اأي  يوفره  ل  وملم�سًا طبيعيًا،  رونقًا خا�سًا  تعطي  رئي�سة، حيث  كمادة 
اأحمر �سفاه اآخر من ال�سبغات ال�سناعية، ف�ساًل عما للع�سل من فوائد 
يف حفظ ال�سعر قويًا لمعًا، مع نظافة دائمة لفروة الراأ�س، كما ي�ستخدم 
والكلف  اليدين،  وق�سف  وال�سفتني،  الب�سرة  ت�سقق  عالج  يف  اأي�سًا 

والنم�س، والبقع ال�سوداء، وحب ال�سباب.

منتجات النحل.. فوائد ومنافع
معروفة،  تكن  مل  النحل  ملنتجات  جمة  فوائد  البحوث  من  كثري  ك�سف 
فعرف العامل الغذاء امللكي الذي قّدم املعجزات، وحبوب الطلع الغني 
ب�سم  العالج  اإلى  باالإ�سافة  املده�سة،  وخ�سائ�سه  والُعكرب  بفوائده، 
الع�سل  بات  التجميل، حتي  للع�سل يف  الوا�سعة  وال�ستخدامات  النحل، 

ومنتجات النحل تو�سف باك�سري احلـياة الطويلة.
ويعمل م�سادًا حيويًا طبيعيًا من  والفطور،  البكرتيا  العكرب منو  يوقف 
يف  مفيـد  وهو  لاللتهابات،  وم�سادًا  وم�سكنًا  جانبية،  تاأثريات  دون 
اإذ  العالج-  الغذاء  امللكي«-  »الغذاء  يعدُّ  فيما  االأ�سنان،  حاالت خراج 
ل على من يتناوله من الذين يعانون النحافة زيادة وزنهم، كما اأنه  ي�سهِّ
من  وينتج  واجللد،  الأع�ساء  ت�سيب  التي  املبكرة  ال�سيخوخة  من  يقي 
خا�سته هذه ا�ستخدامه يف جمالني اثنني اأولهما احلماية من الإ�سابة 
الأقل،  على  الظاهرة  هذه  �سدة  مدى  من  التخفيف  اأو  املبكر  بالهرم 

وثانيهما دخوله يف �سناعة منتجات التجميل والعناية بالب�سرة .
التجميل  اخت�سا�سيو  ين�سح  الوجه،  يف  التجاعيد  ظهور  ولتاأخري 

با�ستخدام الكرمي الناجت عن مزج الع�سل و�سمعه وغذاء ملكات النحل، 
مع ع�سري الب�سل امل�سفى جيدًا.

االستخدام الواعي.. ضرورة
علي الرغم من اإثبات الدرا�سات العلمية احلديثة اأن التاأثري الإيجابي 
ال�سحة  النحل  يف  منتجات  امللكات وغريهما من  وغذاء  النحل  لع�سل 
مراعاة  �سرورة  نف�سه  الوقت  يف  اأكدت  اأنها  اإل  واجلمال ،  واحليوية 
يف  املنتجات  هذه  ا�ستخدام  عند  الآمنة  ال�سليمة  ال�سحية  القواعد 
العالج والوقاية والتجميل اأي�ساً ، وهذا ما طالب به الدكتور اأحمد جعفر 
النحل  ملنتجات  الطبية  لال�ستخدامات  الدولية  اللجنة  ع�سو  حجازي 
بوا�سطة  والب�سرة  اجللد  نوع  حتديد  يتم-م�سبقًا-  اأن  لبد  اإنه  بقوله: 
طبيب اأمرا�س جلدية ، قبل ال�سروع يف عمل اأقنعة التجميل التي تو�سع 
وغذاء  الع�سل  وبخا�سة  النحل،  منتجات  فيها  وي�ستخدم  الب�سرة  علي 
م�سام  من  املاء  امت�سا�ض  علي  ال�سرهة  الع�سل  لقدرة  وذلك  امللكات ،  

اجللد؛ مما قد ي�سر بالب�سرة اجلافة، التي ميكن اأن تزداد جفافاً . 

المراجع:
/http://al3laj.com 

http://cutt.us/d90G

في اليابان تستعمل النساء العسل في 

عمل محاليل لغسل األيدي، وفي الصين 

يستعملنه لتنظيف البشرة وترطيبها

ص���ال���ون ال��ت��ج��م��ي��ل
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لها  لمنتجات عظيمة  النحل مصنعًا صغيرًا  خلية  تعدُّ 

تتمكن شغالة نحل  إذ  الغذائية والعاجية،  أهميتها 

العسل وبمدخات ثنائية )الرحيق وحبوب اللقاح( من 

الشكل  ف��ي  تمامًا  مختلفة  منتجات  خمسة  تصنيع 

الغذائية  واألهمية  والطعم  الكيميائي  والتركيب 

والعاجية. وقد أجمعت تفاسير العلماء على ورود 

ذكر جميع هذه المنتجات في القرآن الكريم، وذلك 

تعالى »يخرج من بطونها شراب مختلف  في قوله 

ألوانه فيه شفاء للناس«.

َجِر  َوِمَن ال�سَّ ُبُيوتًا  َباِل  ِ اأَِن اتَِّخِذي ِمَن اجلجْ ِل  حجْ اإَِلى النَّ َربَُّك  َحى  َواأَوجْ
ِك ُذُلاًل  ُلِكي �ُسُبَل َربِّ َمَراِت َفا�سجْ ِر�ُسوَن* ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثَّ ا َيعجْ َومِمَّ
يِف  اإِنَّ  ا�ِض  ِللنَّ �ِسَفاء  ِفيِه  َواُنُه  اأَلجْ َتِلٌف  جْ خمُّ �َسَراٌب  ُبُطوِنَها  ِمن  ُرُج  َيخجْ

ُروَن  )�سورة النحل 69،68(  َيَتَفكَّ ٍم  َقوجْ َيًة لِّ َذِلَك الآ
 �سدق اهلل العظيم

ص���ال���ون ال��ت��ج��م��ي��ل

منتجات 
نحل العسل 

تمنحك الصحة 
والجمال

د. أمل عبداهلل العبادي
كلية الزراعة التكنولوجية - جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن 

E-mail: honeyqueen25@yahoo.com

اإن احلاجة اإلى الغذاء واحلفاظ على ال�سحة واجلمال ملحة واأ�سا�سية لالإن�سان؛ 
حتى يتمكن من العي�س ب�سعادة والقيام بعمله وهو يتمتع بكامل �سحته وعافيته. 
كما اإننا ال ميكن اأن نغفل االأ�سباب االجتماعية التي قد حتفزنا للعناية ب�سحتنا 

وجمالنا والتي قد يلجاأ اإليها بع�س النا�س ل�ستمالة اجلن�س الآخر.
اإن كلمة Cosmetics م�ستقة من الكلمة اليونانية Kosmein وتعني 
 Natural  اإن احل�سول على منتجات جتميلية طبيعية .decoration
الع�سرية  احلياة  �سرورات  من  اأ�سبح   Cosmetic Products
واملواد  امللونات  من  كثري  على  واملحتوية  الآمنة  غري  املنتجات  زخم  يف 



53

واأحما�س دهنية ت�ساعد على امت�سا�س الفيتامينات يف القناة املعوية. 
واحلديد  وال�سوديوم  والبوتا�سيوم  الكال�سيوم  على  الع�سل  يحتوي  كما 
واالأ�سنان  العظام  تكوين  على  ي�ساعد  وذلك  والنحا�ض،  واملاجننيز 

وتقويتها، وعلى تنظيم حركة الأع�ساب والع�سالت. 
يحتوي  كما  الدم.  هيموجلوبني  تكوين  يف  كبري  دور  فله  احلديد   اأما 
الع�سل على فيتامني ج وجمموعة فيتامني ب املركب، وترتكز اأهمية هذه 
الفيتامينات يف م�ساعدة اجل�سم على ت�سنيع الربوتينات والهرمونات 
لالأوعية  الداخلية  والأغ�سية  الدموية  لالأوعية  الداخلية  والأغ�سية 

الدموية والوقاية من الكثري من الأمرا�س. 

مساج العسل
يعدُّ عمل امل�ساج با�ستخدام الع�سل من الأمور التي طراأت حديثًا يف 	•

جمال العالج، ويفيد هذا امل�ساج فيما ياأتي:
والكتفني 	• الظهر  اآلم  واإزالة  والربودة من اجل�سم،  الرطوبة  اإخراج 

واملفا�سل والرقبة، مما يوؤدي اإلى �سفاء الذهن.
توزيع الدهون للتخل�ض من ال�سيلوليت الدهني املحاط باملاء، ويعالج 	•

بع�س حالت ال�سلل والعقم، ويزيد من مرونة اجل�سم. 
وال�سداع، 	• الظهر  واالآم  والتوتر  كاالأرق  االأمرا�ض  من  كثري  عالج 

وي�ساعد على التخ�سي،  و�سد اجل�سم. 
النف�سي 	• ال�سرتخاء  على  وي�ساعد  الع�سالت،  اإرخاء  على  ي�ساعد 

والن�ساط والراحة كما اأنه ين�سط الدورة الدموية. 
يحافظ على نعومة اجللد، ويخفف من حدة ال�سغوط، وي�ساعد علي 	•

تدفق الدم، وي�ساعد على التفكري الإيجابي. 
ويولد 	• ويغذي  القناة،  وعدمية  القناة  ذات  الغدد  وظيفة  يف  ي�ساعد 

عمل الإح�سا�س يف الأن�سجة  الظاهرة. 
الأع�ساب، 	• ويهدئ  اجل�سم،  من  ال�سموم  ويزيل  امل�سامات،  يفتح 

وي�سبب درجة اأف�سل من التطبيق الع�سبي.
يخل�ض اجل�سم من اخلاليا امليتة اأو اأي مادة �سارة اأو عدمية الفائدة 	•

قد تعوق الوظيفة الطبيعية. 
•	

       Royal jelly الغذاء الملكي
�سائل لونه مييل اإلى البيا�ض، وي�سبه اللنب الكثيف، اأو الق�سدة، تفرزه 
ال�سغالت لتطعم به امللكة والريقات. طعمه حم�سى و�سكرى قلياًل يذوب 
الذى  هو  امللكي  والغذاء  املتو�سط،  فى   1.1 وكثافته  جزئيًا،  املاء  فى 
الريقي  الطور  طيلة  عليه  غذيت  فاإن  املوؤنثة،  الريقات  م�ستقبل  يحدد 

حياة  تدمر  قد  م�ستقبلية  جانبية  تاأثريات  لها  يكون  قد  التي  احلافظة؛ 
الإن�سان خا�سة مع النت�سار الوا�سع لالأمرا�س ال�سرطانية. وتعدُّ منتجات 
نحل الع�سل من املواد الأ�سا�سية واملهمة، التي قد ت�سكل مع امل�ستخل�سات 

الع�سبية منتجات مهمة ومتميزة يف املجال التجميلي والعالجي اأي�سًا.
نحل  منتجات  تدخل  قد  التي  والعالجية  التجميلية  املنتجات  اأ�سكال 

الع�سل يف تركيبها:
 Creams  الكرميات - Ointments  املراهم - Lotions  املرطبات
الأ�سنان    ال�سابون Soap - معاجني   - Shampoos   ال�سامبوهات  -
 Deodorants مزيالت العرق - Teeth paste and mouth rinses

Lip sticks منتجات ال�سفاه Facial masks اأقنعة الوجه -

Honey العسل
وهو  وعميقة،  دائمة  حقيقية  اآثار  له  طبيعي  جتميلي  م�ستح�سر  الع�سل 
يلطف  اأنه  كما  الكيميائية.  ال�سناعية  امل�ستح�سرات  عن  طبيعي  بديل 
ويغذي الب�سرة ويزيدها بيا�سًا ونعومة، ويعيد احليوية اإلى ال�سعر اجلاف 
ويعالج ال�سفاه امل�سققة. وبا�ستطاعة كل امراأة اأن تطيل يف عمر جمالها، 
اأمدها اهلل به من �سر، ووقاية  واأن حتافظ على ح�سنها وجاذبيتها مبا 
اجلمال با�ستخدام الع�سل. كما اأن من خوا�سه اأنه يغذي الب�سرة، ويزيد 
من نعومتها ون�سارتها، وي�سفي على الوجه م�سحة من اجلاذبية والرونق.

                                            
جمال البشرة يبدأ من الداخل 

اأمينية  واأحما�س  و�سكروز  وفركتوز  وجلوكوز  ماء  على  الع�سل  يحتوي 

حبوب اللقاح

سم

حبوب لقاح

غذاء ملكات

شمع

العسل الرحيق
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ور�سيقة مباي�سها كاملة خ�سبة،  اأ�سبحت ملكة طويلة  اأيام(  )خم�سة 
واإن غذيت عليه ملدة ثالثة اأيام فقط، وا�ستكمل غذاوؤها بحبوب اللقاح 
مباي�سها  عقيمة  �سغالة  اأ�سبحت  النحل(،  )خبز  بالع�سل  املعجون 
�سامرة اأما الذكور فتغذى يرقاتها عليه ملدة ثالثة اأيام فقط، وت�ستكمل 

تغذيتها بحبوب اللقاح املعجونة بالع�سل ملدة ثالثة اأيام اأخرى.  
                                    

الفوائد العاجية للغذاء الملكي 
اإمداد الكائن احلي مبواد معينة قد يكون افتقدها.	•
ي�ساعد يف الت�سغيل، وتنظيم بع�س العمليات الع�سوية القا�سرة اأو املختلة 	•
تن�سيط وترتيب التنا�سق لبع�س التحولت الغذائية الفا�سلة. 	•
زيادة الطاقة احليوية ب�سفة عامة.	•
االأع�ساب 	• والتن�سيط  والتيقظ  احلذر  عوامل  يثري  اإذ  جيد؛  منبه 

والأوعية الدموية.
مولد الإح�سا�س بالعافية.	•
يعيد احليوية يف اإطار العمل الطبيعي املتنا�سق اأي يعيد التوازن الع�سبي.	•
حت�سني احلالة اجلن�سية اأو الفكرية يف حدود الأن�سطة الطبيعية.	•
زيادة املقاومة )املناعة( �سد االإرهاق الع�سلي والفكري عند تكثيف 	•

املجهود يف الن�ساط الوقتي  )مثل حالة الريا�سيني(.
تاأخري مظاهر ال�سيخوخة ب�سفة عامة وخا�سة على اجللد وزوائده.	•
ي�ستعمل خارجيًا يف اإطار مواد التجميل، مع م�ستخل�سات من مواد معينة.	•
معاجلة اأعرا�ض ال�سعف واالإرهاق اجلن�سي عند الرجال خا�سة اإذا 	•

كانت القدرة اجلن�سية هبطت بفعل كرب ال�سن.
عند 	• النت�سار  كثرية  حالة  )وهي  اجلن�سي  الربود  اأ�سكال  معاجلة 

الن�ساء، ونادرة عند الرجال(.

ص���ال���ون ال��ت��ج��م��ي��ل

يجب اأن ل يفهم من هذه املعلومات اأن الغذاء امللكي قادر وحده على اإزالة 
جميع مظاهر اخللل يف اجل�سم متامًا، وبامل�ستوى نف�سه حتت كل الظروف، 
للمري�ض،  العامة  امللكي، واحلالة  الغذاء  تبعًا مل�سدر  التاأثري  اإذ يختلف 

فالنتائج تكون اأو�سح ب�سفة خا�سة لدى �سغار الأطفال وال�سيوخ.

 PROPOLIS »العكبر »البروبوليس
هو مواد �سمغية يجمعها النحل من قلف الأ�سجار وبراعم بع�س النباتات 
ول�سق  ال�ستاء،  ف�سل  يف  اخلاليا  مداخل  ت�سييق  يف  ي�ستعملها  لكي 
الإطارات اخل�سبية بع�سها مع بع�س، ويف تثبيت الأقرا�س ال�سمعية يف 
�سقوف اجلحور التي ي�سكنها ويطلق عليها مادة البناء الأولية، و لذلك 
ي�ستخدم النحل هذه املادة يف حتنيط الآفات احليوانية التي تت�سلل اإلى 
داخل اخلاليا مثل ال�سحايل والفئران بعد اأن يقتلها عن طريق الوخز 
باآلة الل�سع، فتعمل على منعها من التحلل، ثم يغطيها بطبقة من ال�سمع؛ 
بني  لون  ذات  القوام  �سمغية  العكرب  ومادة  اخللية.  تف�سد جو  ال  حتى 
اأو بني خم�سر ورائحتها مريحة كخليط من الرباعم والع�سل وال�سمع 

والفانيال، واإذا حرقت تنبعث منها رائحة ال�سموغ العطرية. 
اخلام  ال�سمغية  للمادة  وال�سمع  اللعابية  الإفرازات  بع�س  النحل  ي�سيف 
مثل الأحما�س العطرية غري امل�سبعة وفالفونيدات ونحو 55% مواد راتنجية 

ونحو 30% �سمع ونحو 10% زيوت عطرية طيارة ونحو 5% حبوب لقاح. 

فوائد العكبر:
ال�سبحية 	• البكترييا  بع�س  �سد  حيويًا  م�سادًا  بو�سفه  تاأثري  له 

والعنقودية. 
له تاأثري منبه لإفرازات الهرمونات الأنثوية.	•
له تاأثري مدر للبول.	•
له تاأثري يف خف�س �سغط الدم املرتفع.	•
ي�ساعد على زيادة اإدرار الع�سارة ال�سفراوية.	•
ي�ساعد على عالج الت�سلخات اجللدية وعالج اجلروح واحلروق، وهو 	•

فعال جدًا يف عالج تقرحات ال�سكري.
للجهاز 	• التاأثري  �سديد  مقٍو  اإنه  كما  الفعالية  �سديد  حيوي  م�ساد 

املناعي، لذلك فهو مهم جدًا لالأطفال لتقوية جهازهم املناعي. 
قولون 	• يف  ال�سرطانية  اخلاليا  منو  تثبيط  يف  تاأثريًا  له  اأن  اأي�سا  ووجد 

اجلرذان )الفئران( والق�ساء عليها؛ الأن مادة �سمغ النحل ت�ساعد على 
تعزيز قدرات جهاز املناعة ب�سكل عام واخلاليا الليمفاوية ب�سكل خا�س، 
امل�سابة  اخلاليا  على  يق�سي  الذي  امل�ساد؛  العامل  اإفراز  على  وحتثها 
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مر�سى  لدى  املناعي  اجلهاز  لتقوية  جدًا  مهم  فهو  لذلك  بال�سرطان؛ 
ال�سرطان، كما اإنه يحد من منو وانت�سار الكثري من اخلاليا ال�سرطانية.

م�ساد حيوي فعال جدا لكافة اأنواع اللتهابات.	•
مادة رائعة جدًا لعالج اأعرا�س التح�س�س، التي تنت�سر ب�سكل كبري يف 	•

ف�سلي الربيع وال�سيف. 
به 	• ين�سح  الأ�سنان،  واأمرا�س  اللثة  اأمرا�س  عالج  يف  جدًا  فعال 

الناجت  االأمل  لتخفيف  وذلك  االأ�سنان؛  بروز  اأثناء فرتة  لالأطفال يف 
عن بروز الأ�سنان وتقوية اللثة.

فعال يف تنظيف الب�سرة واحل�سول على ب�سرة ن�سرة خالية من احلبوب.	•
مهم جدًا مع حبوب اللقاح  لالأ�سخا�س اللذين يعانون من اأمرا�س لها عالقة 	•

باملناعة )الأنفلونزا، واللتهاب املزمن للوزتني، والذئبة احلمراء، والإيدز(. 

األشكال الدوائية والتجميلية للبروبليس 
• �سامبو الربوبولي�س ويعترب مادة عالجية ومادة جتميلية، فهو يعتني 	

بال�سعر    ويعطيه ملعانًا وقوة. 
• �سابون الربوبولي�س مادة عالجية جتميلية للتخل�س من البثور واآثار 	

التجاعيد على الوجه.
• عملية 	 ت�سهل  عالجية،  جتميلية  مادة  بالربوبولي�س  حالقة  معجون 

احلالقة وتنظف الب�سرة وت�ساعد على التخل�س من البثور.
• بروبولي�س خام.	
• بروبولي�س بال�سكاكر.	
• كرمي الربوبولي�س.	
• ُم�ستخل�ض الربوبولي�ض الكحويل.	
• ُم�ستخل�ض الربوبولي�ض الزيتي.	

Pollen grains حبوب اللقاح
حبوب اللقاح اأو )حب الطلع(، هي اأع�ساء التكاثر الذكري يف النباتات، 
وهى امل�سدر الرئي�س للربوتني والفيتامينات للنحل. ويقوم النحل بحمل 
هذه احلبوب خالل زياراته املختلفة لالأزهار؛ حيث تعلق هذه احلبوب 

ب�سعريات ج�سده، وتنتقل معه من الأع�ساء املذكرة اإلى الأع�ساء املوؤنثة 
للنباتات؛ وبذلك تتم عملية التلقيح.

 وي�سل النحل اإلى خليته مع هذا احلمل من اللقاح والرحيق، وحتط النحلة 
وت�سارع نحلة اأخرى اإلى مد يد امل�ساعدة اإليها يف التخل�س من هذا احلمل، 

وتبداأ عملية عجن حبوب اللقاح بالع�سل يف �سبيل تهيئة )خبز الع�سل(. 

الفوائد العاجيه لحبوب اللقاح
• والتهاب 	 اجل�سمي،  وال�سمور  الأنيميا،  حالت  يف  للتداوي  ت�ستعمل 

التنف�سي،  اجلهاز  واأمرا�س  اله�سم،  وع�سر  الدقيقة،  الأمعاء 
وا�سطراب االأع�ساب، واالأرق.

• توفر للج�سم بع�س العنا�سر املفقودة.	
• ت�ساعد علي تنظيم بع�س الوظائف الع�سوية التي قد تكون ناق�سة اأو 	

اأ�سابها الرتباك وال�سطراب.
• تنبه وتقوي الطاقة احلية واحليوية ب�سفة عامة �سواء من الناحية 	

الطبيعية اأو النف�سية.
• مقٍو ومنبه مع توفري الن�سوة.	
• حتافظ علي التوازن الوظيفي ب�سفة منتظمة اأو متنا�سقة.	
• تقوم بدور م�ساد لل�سموم عامة علي كافة اأجهزة اجل�سم.	
• حبوب اللقاح عالجًا لل�سرطان 	
• العنا�سر 	 على  عالوة  وحتتوى  الع�سل،  مكونات  اإحدى  اللقاح  حبوب 

املعدنية، الهرمونات والفيتامينات ومواد اأخرى، وقد وجد اأن هذه املواد 
تعطل منو اخلاليا ال�سرطانية فى االإن�سان واحليوان، وقد ثبت اأن هذه 

املادة هي اأحد الأحما�س الدهنية غري امل�سبعة، وتعرف علميًا با�سم: 
	  Lyals Oxy 2 decemaic acid and ethyl esters of

mana and dicarboxylic acid

استخدامات حبوب اللقاح الطبية 
لعالج حالت ت�سلب ال�سرايني.	•
لعالج ال�سيخوخة املبكرة.	•
فقر الدم.	•
التاأخر يف النمو.	•
حمو�سة املعدة والأنثى ع�سر.	•
اأمرا�س اجلهاز الع�سبي.	•
حالت الإم�ساك واخللل يف اله�سم.	•
الأمرا�س اجللدية .	•
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حضور فعال لجمعية النحالين في الجنادرية وملتقى 
االستثمار ومهرجان القنفذة

�ساركت جمعية النحالني التعاونية مبنطقة الباحة يف عدد من الفعاليات 
التي �ساهمت يف التعريف بدورها، وباأن�سطتها، فقد قامت اجلمعية يف 
مهرجان اجلنادرية 28 - الذي اأقيم يف الفرتة من  28 جمادى الأولى 
اإلى9 جمادى الآخرة 1434هـ- بعر�س عينات من اأع�سال املنطقة، مثل 

:ع�سل ال�سدر وال�سمر وال�سيفي، وذلك ب�سورة �سائلة وبال�سمع.
وقد احتوى جناحها على خلية عر�س زجاجية، لعر�س النحل احلي، 
وقد نالت ا�ستح�سان احل�سور، فكانت نقطة جذب للموقع، بالإ�سافة اإلى 
كونها م�سدر معلومات عن تركيب الطائفة من ناحية مكان وجود اأفراد 

الطائفة، ومكان الع�سل، وحبوب اللقاح، و�سمغ النحل، وغري ذلك.
ووفر جناح جمعية النحالني معلومات عن اأدوات وم�ستلزمات تربية 
من  واأعداد  والن�سرات،  التو�سيحية،  التدري�سية  والعينات  النحل، 

تربية  وعن  اجلمعية،  عن  معلومات  على  احتوت  التي  النحل  جملة 
النحل ومنتجاته.

اأحمد عو�سة ممثل اجلمعية وع�سو جمل�ض االإدارة   وقدم االأ�ستاذ 
�سرحًا عن ا�ستخراج الع�سل وطرق الرتبية. 

لكبار  وهدايا  للجمهور،  جمانية  ع�سل  عينات  اجلمعية  وقدمت 
ال�سمو  اأ�سحاب  من  �سواء  اجلمعية،  جناح  زاروا  الذين  ال�سيوف 

ت�����ق�����اري�����ر

الأمري م�ساري بن �سعود خالل جتوله يف قرية الباحة
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الدبلوما�سيني، مثل: �سفريي  اأو  ال�سورى  اأع�ساء جمل�س  اأو  الأمراء 
واليابان وغريهما.  ا�سرتاليا 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخلازم  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  وعرب 
ثقتها  الباحة  منطقة  لإمارة  تقديره  عن  التعاونية  النحالني 
املنطقة  متثل  التي  اجلهات  �سمن  النحالني  جمعية  تكون  لكي 

فيها. امل�ساركة  اجلميع  يتمنى  التي  الفعالية  هذه  يف 

و�سع  العام،  لهذا  اجلمعية  م�ساركة  تقييم  مت  باأنه  واأ�ساف   
م�سريًا  اهلل،  �ساء  اإن  القادم  العام  يف  اجلمعية  مل�ساركة  ت�سور 
العر�س،  مكان  ت�سمل  تطويرية  مقرتحات  هناك  اأن  اإلى 
والعر�س  الن�سرات،  خالل  من  تقدم  التي  واملعلومات  وطريقته، 
الباحة  ملنطقة  الن�سبية  امليزة  اإبراز  بهدف  وغريه  التلفزيوين، 

الع�سل.  واإنتاج  النحل  تربية  يف 

كان للجمعية ح�سور وا�سح يف مهرجان الع�سل الأول يف حمافظة 
متكامل  مبعر�ض  �ساركت  اإذ  املكرمة،  مكة  مبنطقة  القنفذة 
التي  واخلدمات  ومن�سوراتها  اجلمعية  منتجات  عن  ومتميز 
من   الفرتة  خالل  اجلنوبية  العر�سية  يف  وذلك  للنحالني،  تقدمها 
املعر�س  حمتويات  وا�ستطاعت  1434هـ،  املحرم  من    29  –  26

امل�ستقبلية. وتطلعاتها  واأن�سطتها  باجلمعية  التعريف 

المشاركة في مهرجان 
العسل األول بالقنفذة

للتعريف  للمهرجان  امل�ساحب  امللتقى  يف  اجلمعية  و�ساركت 
والت�سهيالت  وال�سلع  واخلدمات  احلالية  اجلمعية  مبنتجات 
ما  اإلى  بالإ�سافة  اململكة،  م�ستوى  على  للنحالني  تقدمها  التي 
البحثية،  و  والعلمية  الإر�سادية  اجلوانب  يف  اجلمعية  به  ت�ساهم 
الدرا�سات  ولطالب  للباحثني  وت�سهيالت  خدمات  من  تقدمه  وما 
النحل،  تربية  مبهنة  تتعلق  التي  البحثية   التجارب  لتنفيذ  العليا؛ 
لإجناز  البحثية؛  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  اإلى  خاللها  من  ت�سعى  التي 
ومهنة  للنحل،  الراهن  الو�سع  لدرا�سة  الأبحاث  من  قدر  اكرب 
للتطوير  وقدراتهم  خرباتهم  من  وال�ستفادة  اململكة،  يف  النحالة 

املجال. املتقدمة يف هذا  الدول  ملواكبة  باملهنة  والرقي 
حمافظ  البقمي  ف�سا  االأ�ستاذ  من  كل  اجلمعية  جناح  وزار 
اللجنة  رئي�ض  القرين  �سرهان  حممد  واالأ�ستاذ  القنفذة  حمافظة 
باجلمعية  الفني  املدير  وقدم  اجلنوبية،  بالعر�سية  التنموية 
الذي متثله  الدور  �سرحًا مف�ساًل عن  ولل�سيوف  املحافظ  ل�سعادة 
تطمح  وما  احلالية،  اجلمعية  منتجات  اإلى  بالإ�سافة  اجلمعية، 

نحلية. ومنتجات  خدمات  من  م�ستقباًل  اإنتاجه  اإلى 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  الغامدي  اخلازم  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  وبني 
اجلمعية باأن م�ساركة اجلمعية يف مهرجان الع�سل الأول بالعر�سية 
اأكرب  عدد  اإلى  للتعرف  مهمة  كانت  القنفذة  مبحافظة  اجلنوبية 
بني  و�سل  حلقة  تكون  باأن  اأهدافها  اأحد  ولتحقيق  النحالني،  من 
لتبادل  النحالني  بني  وللتن�سيق  املناطق،  خمتلف  من  النحالني 
يف  فرعها  لفتح  اجلمعية  ا�ستعداد  واأبدى  واخلدمات،   اخلربات 
تلك املنطقة يف حال توافر عدد من النحالني املهتمني، من الذين 
عر�س  كما  اجلمعية،  خدمات  من  ال�ستفادة  يف  الرغبة  لديهم 
على النحالني تقدمي حما�سرات وندوات من قبل اجلمعية يف حال 

رغبتهم ال�ستفادة من اخلربات التي متتلكها اجلمعية.
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الجمعية تعرض فرصها 
االستثمارية في ملتقى 

االستثمار السياحي 
السعودي

�ساركت اجلمعية يف ملتقى ال�سفر وال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي الذي 
نظمته الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف مركز الريا�س الدويل للموؤمترات 
واملعار�س يف الفرتة من 19-23 جمادى الأولى حتت رعاية �ساحب ال�سمو 

امللكي خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س.
كان  اجلمعية  م�ساركة  اأن  اخلازم  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  واأو�سح 
الباحة  منطقة  لإمارة  �سعادته  و�سكر  الباحة،  منطقة  جناح  �سمن 
الفر�سة؛  اإعطاء اجلمعية هذه  والأثار على  لل�سياحة  العامة  والهيئة 

لتكون �سمن اجلهات التي متثل املنطقة.
ت�سرفت  التعاونية  النحالني  جمعية  اأن  اخلازم  الدكتور  واأفاد 
بزيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
�سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الريا�س  اأمري منطقة  نائب 
والأثار،  لل�سياحة  العامة  الهية  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
على  اطلعوا  الذين  ال�سخ�سيات  وكبار  ال�سمو  اأ�سحاب  من  وعد 
الع�سل  مهرجان  عن  �سرح  اإلى  وا�ستمعوا  اجلمعية،  اأن�سطة 
ال�ستثمارية  الفر�س  اإلى  وتعرفوا  اجلمعية،  تنظمه  الذي  الدويل 

اجلمعية. تعر�سها  التي 
اأن م�ساركة اجلمعية متثلت يف عر�س الفر�س ال�ستثمارية  واأ�ساف 
تقدمها،  التي  واخلدمات  وباأن�سطتها،  بها  والتعريف  باجلمعية، 
وعر�ض بع�ض اأنواع الع�سل التي تتميز بها املنطقة، كما اأنه مت تقدمي 
ن�سرات ومعلومات عن الفعاليات التي تنفذها اجلمعية هذا ال�سيف، 
ت�ست�سيفه اجلمعية  الذي  التعاونية اخلام�س  مثل: ملتقى اجلمعيات 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  1434هـ  رجب   6-4 من  الفرتة  خالل 
امللكي الأمري م�ساري بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الباحة، 
ال�سوؤون  وزير  العثيمني  يو�سف  الدكتور  املعايل  �ساحب  وبح�سور 
الجتماعية، وممثلني لأكرث من 120 جمعية تعاونية، ورواد، ومهتمني 

بالعمل العمل التعاوين يف اململكة.
واأ�سار اإلى اأنه مت توزيع ن�سرات ومعلومات عن مهرجان الع�سل الدويل 
الفرتة من  �سيعقد يف  الذي  امل�ساحبة  العلمية  والفعاليات  ال�ساد�س 
15-19 �سعبان 1434هـ مبحافظة باجلر�سي مبنطقة الباحة، برعاية 
كرميه من �سمو اأمري املنطقة، موؤكدًا اأنه �سيكون متميزًا هذا العام؛ 
بف�سل اإ�سافة عدد من الفعاليات، وتوافر الإنتاج وامل�ساركات الدولية 
الربيطاين  الع�سل  اأع�ساء مهرجان  تتمثل يف ح�سور  التي  اجلديدة 
التي  خلرباتهم  نتيجة  اإ�سافية  خربة  ي�سيفوا  اأن  املتوقع  من  الذين 

تتجاوز 85 عامًا يف تنظيم املهرجان الربيطاين �سنويًا.

ت�����ق�����اري�����ر
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قواعد وأصول

تحبب العسل 
أو تبلوره

 م. حسام فرج أبوشعرة
كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل 

ق�سم وقاية النبات - كلية علوم الأغذية و الزراعة- جامعة امللك �سعود 

تنتج  التي  الطبيعية  احللوة  املادة  اأنه  على  الع�سل  يعرف  البداية  يف   
بوا�سطة نحل الع�سل من رحيق النباتات، اأو من اإفرازات بع�س اأجزاء 
النبات،  لع�سارة  املا�سة  احل�سرات  اإفرازات  من  اأو  احلية،  النبات 
بع�سل  يعرف  الأول  الطبيعي:  الع�سل  من  نوعني  هناك  فاإن  ولذلك 
اأزهار  رحيق  م�سدرة  الذي  الع�سل  وهو  الرحيق(،  )ع�سل  الأزهار 
النباتات، والثاين هو ع�سل الندوة الع�سلية، وهو الع�سل الذي م�سدره 

اأ�سا�سًا اإفرازات احل�سرات املا�سة لع�سارة النبات. 

ظاهرة تحبب أو تبلور العسل : 
هي من ال�سفات الطبيعية لع�سل النحل حيث تتكون بلورات �سكرية يف 
الع�سل.  �سلبة من  �سكر اجللوكوز يف حالة  انف�سال  ناجتة عن  الع�سل 
ويتحكم يف حدوث هذه الظاهرة الطبيعية كاًل من: نوع الع�سل، ن�سبة 

اجللوكوز اإلى الفركتوز، درجة احلرارة املخزن عليها الع�سل. 
اأنواع من الع�سل ل يحدث لها تبلور  اإلى نوع الع�سل، فهناك    بالن�سبة 
حتى لو و�سعت على درجات حرارة منخف�سة جدًا، مثل: ع�سل ال�سدر 
اأ�سرع قابلية  اأن ع�سل القطن  وع�سل الندوة الع�سلية، واجلدير بالذكر 

للتبلور، يليه ع�سل الرب�سيم واأخريًا ع�سل املوالح )احلم�سيات(. 
النباتي  امل�سدر  على  تتوقف  فهي  الفركتوز،  اإلى  اجللوكوز  ن�سبة  اأما 
والن�ساط االإنزميي يف الع�سل، وعادة تكون ن�سبة اجللوكوز اإلى الفركتوز 
اأقل من 1 وكلما اقرتبت من 1 كلما كان ميل الع�سل اإلى التبلور اأ�سرع. 
وي�ساف اإلى ذلك اأن ن�سبة �سكر اجللوكوز اإلى الرطوبة، فمن املعروف اأن 
كل ع�سرة اأجزاء من اجللوكوز ترتبط بجزء واحد ماء )بالوزن(، ومن ثم 
نق�س رطوبة الع�سل عن 17% اأو زيادة اجللوكوز قد توؤدى حلدوث التبلور. 

عليها  املخزن  احلرارة  درجة  اإلى  بالن�سبة 
الع�سل، فاإن احتمال حدوث التبلور يزيد عند 
تخزين الع�سل على درجات حرارة منخف�سة 
ويف  الثالجة(،  يف  الع�سل  يو�سع  ل  )لذلك 
الع�سل  و�سع  يف�سل  الباردة  ال�ستاء  اأوقات 
حتى  الربودة  من  حلمايته  دافئة  منطقة  يف 

ل يحدث له تبلور، وتخزين الع�سل على درجة 
حدوث  من  يقلل  ما،  حد  اإلى  مرتفعة  حرارة 

التبلور، حيث يبداأ التبلور عند درجة حرارة بني 5 اإلى 7 درجات مئوية.
 عندما يتعر�س الع�سل اإلى الت�سخني على درجة حرارة 77 درجة مئوية 
الع�سل، وتلجاأ  تبلور  ال�سريع، فاإن ذلك مينع  التربيد  ملدة 5 دقائق ثم 

بع�س ال�سركات لتلك املعاملة ملنع حدوث التبلور. 

كيفية التعامل مع العسل المتبلور: 
لإعادة حتويل الع�سل املتبلور اإلى �سورته ال�سائلة فيتم و�سع وعاء الع�سل 
املتبلور يف وعاء به ماء دافئ، حتى تذوب كل بلورات �سكر اجللوكوز، 
ويعود الع�سل اإلى طبيعته، ويف�سل اأن يكون املاء دافئًا ولي�س مغليًا، واأن 
يكون ذا درجة حرارة معقولة )تقريبًا 45 درجة مئوية اأو اأعلى قلياًل( 
اإلى  املتبلور  الع�سل  لإعادة  الطريقة  وهذه  الع�سل.  طعم  يتغري  ل  حتى 

�سورته ال�سائلة ل توؤثر يف خ�سائ�س الع�سل الطبيعية. 

المرجع: 
من�ساأة  املحا�سيل  وتلقيح  الع�سل  اإنتاج  النحل يف  اأ�سامة )1998(.  الأن�ساري، 

املعارف، الإ�سكندرية- م�سر )كتاب(. 

ب���ن���ك ال���م���ع���ل���وم���ات
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بحثًا عن التميز وبمبادرة من هيئة السياحة 

وفد سعودي يزور أقدم مهرجان للعسل 
في العالم

لمهرجان  المنظمة  اللجنة  م��ن  م��ك��ون  ف��ري��ق  ق��ام 

العسل الدولي بمنطقة الباحة وممثلين من الهيئة 

العسل  مهرجان  إلى  بزيارة  واآلثار  للسياحة  العامة 

الوطني بمدينة لندن ضمن برنامج تبادل الخبرات لما 

يخص المهرجانات والفعاليات، خال الفترة من 11-07 

ذو الحجة 1433ه� الموافق  23-27 اكتوبر 2012م.

رؤى وأهداف
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  موافقة  على  بناء  الزيارة  هذه  جاءت 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، 
القطاع  من  و�سركائها  من�سوبيها  اإك�ساب  اإلى  الهيئة  �سعي  اإطار  ويف 
تنظيم  يف  قدراتهم  وتطوير  الدولية،  اخلربة  واخلا�س  احلكومي 
املهرجانات والفعاليات املرتبطة باملنتجات املحافظة، والذي �سي�ساهم 
يف حتقيق مهمة الهيئة يف تنمية ال�سياحة املحلية، والقيام بتطبيق ما 

يتنا�سب مع قيمنا وتقاليدنا من هذه التجارب الدولية.
وهدفت الزيارة اإلى الطالع على الأ�س�س واملعايري يف تنظيم مهرجان 
مهرجانات  تنظيم  يف  منها  وال�ستفادة  بريطانيا  يف  الوطني  الع�سل 
يف  بريطانيا  دولة  يف  الناجحة  التجارب  من  ال�ستفادة  مع  املحلية، 

تنظيم  اآلية  على  والطالع  والفعاليات،  املهرجانات  تطوير  جمال 
املهرجان  يف  توظيفها  وكيفية  امل�ساحبة  وفعالياته  الع�سل  مهرجان 
الع�سل من  اإلى كيفية احلفاظ على منتج  والتعرف  واال�ستفادة منها، 

الندثار، وزيادة كميات الع�سل ومنتجاتها. 

تطوير مهرجان العسل بالباحة
بناء على ما مت م�ساهدته �سمن مهرجان الع�سل الوطني يف بريطانيا، 
الباحة  منطقة  يف  الدويل  الع�سل  مهرجان  باأن  الزيارة  فريق  يرى 
بحاجة اإلى اإعادة هيكلة واإعداد خطة تطويرية للمهرجان على املدى 
الق�سري واملتو�سط.  ورفع فريق الزيارة تقرير اإلى �سمو رئي�س الهيئة 
العامة لل�سياحة والآثار اأو�سح فيه عنا�سر اخلطة التطويرية املطلوبة 
يف  وتتمثل  الزيارة،  �سوء  يف  الباحة  مبنطقة  الدويل  الع�سل  ملهرجان 
مت  التي  اخلم�ض  الدورات  نتيجة  للمهرجان  الراهن  الو�سع  حتليل 
وو�سع  للمهرجان،  والثانوية  الرئي�سة  الأهداف  وحتديد  تنفيذها، 
التي يتم حتديدها، وو�سع  للو�سول لالأهداف  ال�سرتاتيجية املنا�سبة 
بتنفيذ  العمل  فريق  وبدء  التطوير،  لإ�سرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة 

اخلطة، ومراجعة اخلطة ومراقبة اأدائه. 
واأكد فريق العمل اأهمية اأن يتم الرتكيز يف عدد من النقاط عند و�سع 
م�ستقل  كيان  اإلى  املهرجان  حتويل  على  العمل  وهي:  التطوير،   خطة 
خالل الع�سر �سنوات القادمة، وتعيني م�سوؤول متفرغ طوال العام كمدير 
للمهرجان، واإ�سراك املجتمعات املحلية من خالل احلرف وال�سناعات 
خطة  وو�سع  واملدار�س،  واجلامعات  ال�سعبية،  واملاأكولت  التقليدية، 

ت�����ق�����اري�����ر
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لت�سميم وتنفيذ جوائز للمتناف�سني وو�سع اآلية حتكيم، وتفعيل برنامج 
تنطلق من  �سنوي  واإدارتهم، وو�سع جدول زمني  املتطوعني  ل�ستقطاب 
واجلهات  امل�سئوليات  لتحديد  والجتماعات  العمل  وور�س  املو�سم  بداية 
التي  الفعاليات  بع�س  واإ�سافة  النتائج،  اأف�سل  لتحقيق  امل�ساركة  املعنية 
للع�سل،  ومنتج  عر�س  لأف�سل  م�سابقة  مثل:  املهرجان  جودة  من  تزيد 
ومعر�س ابتكارات خا�س باأدوات وم�ستلزمات تربية النحل، وتدريب الأ�سر 

املنتجه على �سناعة منتجات الع�سل، مثل ال�سابون وغريها.

تجربة متميزة ورائدة
عرب فريق الزيارة عن انطباعاته، فقال الدكتور حممد بن جمعان دادا 
-حمافظ حمافظة بلجر�سي: �سعدت بامل�ساركة يف هذه الرحلة ال�ستطالعية 
لتجربة متميزة ورائدة لدولة قطعت �سوطًا كبريا يف هذا املجال. لها مع 
العمق التنظيمي واملعريف والإبداعي بعد اآخر يف مفهوم ال�سراكة املجتمعية، 

وما حتققه من مردود نفعي على املجتمعات امللحية. 
�سوف  جديدة  عملية  ومفاهيم  خربات  ازيارة  هذه  اأك�سبتنا  واأ�ساف: 
الع�سل  ملهرجان  املتطورة  اال�ستدامة  تعالى-   اهلل  باإذن   – حتقق 
باملنطقة يف ظل اجلهود الكبرية للهيئة العامة لل�سياحة والآثار والدعم 

غري املحدود  من اإمارة املنطقة.

نسير في االتجاه الصحيح
التعاونية  النحالني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلازم  احمد  اأ.د.  اأما 
بالباحة وامل�سرف على كر�سي املهند�س عبداهلل بن اأحمد بق�سان لأبحاث 
النحل بجامعة امللك �سعود، فقال: �سعدت بهذه الزيارة التي اأكدت لنا يف 
مهرجان الع�سل الدويل اأننا ن�سري يف الجتاه ال�سحيح، واأننا بداأنا من 
بع�س  على  الطالع  فر�سة  الزيارة  لنا  واأتاحت  الآخرون،  انتهى  حيث 
الع�سل  تطوير مهرجان  �ستفيدنا يف  التي  والآليات  والفعاليات  الأن�سطة 
الدويل. وعرب عن �سكره للهيئة العامة لل�سياحة والآثار على اإتاحة الفر�سة 
تقييم  يف  منها  ال�ستفادة  اأجل  من  الآخرين،  جتارب  على  لالطالع 
وم�ساندتها  دعمها  للهيئة  مقدرًا  الباحة،  يف  للع�سل  الدويل  النهرجان 

للمهرجان حتى بلغ م�ستوى طيبًا ل يقل عن املهرجانات الدولية املماثلة.
وقال م�سيفًا: لدينا كل الإمكانات واملقومات التي توؤهلنا للو�سول لراأ�س 
قائمة اأف�سل املهرجانات املتخ�س�سة يف العامل خالل الأعوام القادمة، 
املهرجان،  تطوير  �سيتيح  والفني  املايل  الهيئة  دعم  اأن  اإلى  م�سريًا 
امل�ستقاة من مهرجان بريطانيا، وخا�سة  التجارب  لي�ستمل على بع�س 

فيما يتعلق ب�سد نق�س الكوادر من خالل العمل التطوعي.

شكر وتقدير للهيئة
وتقدم املهند�س حممد علي فقيه رئي�س بلدية حمافظة بلجر�سي بال�سكر 
اجلزيل اإلى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار لتهيئة هذه الفر�سة مل�ساهدة 

اإحدى الفعاليات املميزة املفيدة يف تطوير مهرجان الباحة.

رؤية شاملة
اإدارة جمعية  رئي�ض جمل�ض  نائب  ال�سدوي  االأ�ستاذ حممد �سالح  قدر 
ال�ساملة  روؤيتها  والآثار  لل�سياحة  العامة  للهيئة  التعاونية  النحالني 
والفعاليات  املهرجانات  تنظيم  جمال  يف  �سبقونا  ممن  خربات  لنقل 

على م�ستويات عاملية. 

حرص على الرقي بالوطن
جلمعية  العام  الأمني  دخيخ  �سالح  اأحمد  بن  �سالح  الدكتور  اأكد 
هذه  قادة  حر�س  لتوؤكد  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  التعاونية  النحالني 
املهني  امل�ستوى  رفع  خالل  من  واملواطن؛  بالوطن  الرقي  على  البالد 
وتطوير الكفاءات العملية، وتعزيز الإح�سا�س باأننا نوؤدي ر�سالة دينية 
واجلهود  والإمكانيات  اخلربات،  تقدمي  خالل  من  واإن�سانية  ووطنية 

مبا يخدم امل�سلحة العامة.

تجربة غنية ومبادرة مقدرة
التنفيذي  املدير  الغامدي  مهدي  بن  عبدالرحمن  االأ�ستاذ  واأو�سح   
املكلف بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار مبنطقة الباحة اأن الإطالع على 
�سيئًا  يعّد  عامًا   )81( منذ  م�ستدامة  فعالية  تنظيم  يف  غنية  جتربة 
ممتعًا، �ساكرًا للهيئة العامة لل�سياحة والآثار �ساحبة املبادرة يف تطوير 

مهارات العاملني يف جمال املهرجانات والفعاليات. 

تقصير المسافات
اإن  واالآثار  لل�سياحة  العامة  بالهيئة  احليزان  ماجد  االأ�ستاذ  وقال 
التجارب  بالكثري من  الزيارة كانت حقًا جتربة ناجحة وغنية وثرية 
يزيد  املهرجان  ان  وخا�سة  واملهرجان  الفعاليات  تنظيم  يف  الرائدة 
عمره عن 81 �سنه، وتوجه بال�سكر والتقدير اإلى �سمو الأمري �سلطان 
ا�ستطاع  الذي  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان  بن 
من  ال�ستفادة  يف  امل�سافات  يق�سر  اأن  والقيادية  الإدارية  بحنكته 
املهرجانات  على  الطالع  خالل  من  الرائدة  العاملية  التجارب 

منها. ال�ستفادة  وكيفية  الدولية 
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جمعية النحالين التعاونية بالباحة
تستضيف الملتقى الخامس للجمعيات 

التعاونية بالتعاون مع مجلس الجمعيات 
التعاونية 

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�ساري بن �سعود بن عبد العزيز 
اأمري منطقة الباحة، وباإ�سراف وزارة ال�سوؤون الجتماعية، انطلقت فعاليات 
امللتقى اخلام�س للجمعيات التعاونية مبنطقة الباحة يف الفرتة من 4 – 6  
رجب 1434هـ املوافق 14-16 مايو 2013م، مب�ساركة اأكرث من 150 جمعية 
من خمتلف مناطق اململكة، وبح�سور معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية، 
وعدد من وكالء الوزارات وقادة العمل التعاوين باململكة. والذي تنظمة 
جمعية النحالني التعاونية بالتعاون مع جمل�س اجلمعيات التعاونية، وتقوم 

بتنفيذه جمموعة منا املعرفية لتنظيم املوؤمترات واملعار�ض.

وعرب االأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي رئي�ض اللجنة املنظمة 
ورئي�س جمعية النحالني التعاونية بالباحة عن �سكره ل�ساحب ال�سمو 
على  املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�ساري  الأمري  امللكي 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة  بدعم  م�سيدًا  للملتقى؛  رعايته 
للجمعيات   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
تعمل  التي  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  خالل  من  باململكة  التعاونية 

دائمًا على تقدمي جميع الت�سهيالت لبلوغ الأهداف املن�سودة.
تعاونية  �سراكة  “نحو  �سعار  يحمل  الذي  امللتقى  اأن  اخلازم  واأو�سح 

ت�����ق�����اري�����ر
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م�ستدامة” ي�ستمل على اأربعة حماور رئي�سة تتطرق بال�سرح والتف�سيل 
اإلى واقع اجلمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية، فيتناول 
التعاونية  احلركة  يجابه  وما  التعاوين  العمل  تطور  الأول  املحور 
التعاونية  اجلمعيات  عن  الثاين  املحور  ياأتي  بينما  حتديات،  من 
الثالث  املحور  وي�ستعر�س  والإ�سرتاتيجية،  القت�سادية  وال�سراكات 
اأهمية  الرابع  املحور  يناق�س  حني  يف  التعاوين،  والوعي  الثقافة  دور 
تنمية اجلمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية، ويطرح هذه 

املحاور نخبة من اخلرباء واملخت�سني. 
واأ�ساف اخلازم اأن امللتقى ي�سم ثالث ور�س عمل، تتمثل الأولى يف 
القياديني يف اجلمعيات  كفاءات  لتح�سني  وتطويري  تثقيفي  برنامج 
وروؤ�ساء  التعاونية  اجلمعيات  جمل�س  بني  لقاء  والثانية  التعاونية، 
برنامج  فهي  الثالثة  الور�سة  اأما  اململكة،  يف  التعاونية  اجلمعيات 

تثقيفي وتوعوي لتنمية اجلمعيات التعاونية الن�سائية يف اململكة.
امللتقى يولون اهتمامًا خا�سًا  القائمني على هذا  باأن   ونوه اخلازم 
حتقيق  يف  الإ�سهام  يف  كبري  دور  من  لها  ملا  التعاونية،  للجمعيات 
املجتمع  �سوؤون  خمتلف  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
العمل  اأن  ل�سيما  امل�ستدامة،  التنمية  اإ�سرتاتيجية  �سمن  ال�سعودي 
التعاوين ميثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية يف ظل ما يحظى به 
م�سريًا  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  حكومة  من  بدعم  القطاع  هذا 

دوؤوب  ب�سكل  ت�سعى  اململكة  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  اإلى 
والتوجيه  الإ�سراف  خالل  من  اجلمعيات  لهذه  الدعم  تقدمي  اإلى 
الدرا�سات،  اإجراء  واإمدادها باملعلومات، وم�ساعدتها يف  والإر�ساد 
اإلى  بالإ�سافة  خدمات،  من  اإليه  حتتاج  ما  على  ح�سولها  وت�سهيل 
يجيز  نقدية  واإعانات  منح  �سكل  على  تقدمة  الذي  املادي  الدعم 
اأدائها  تطوير  على  اجلمعيات  هذه  مل�ساعدة  تقدميها  النظام 

واأعمالها مبا يتنا�سب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية.
التعاونية  اجلمعيات  جمل�س  اأن  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأ�ساف   
واملعار�ض  املوؤمترات  لتنظيم  منا  وجمموعة  النحالني  وجمعية 
حتر�س على اإتاحة الفر�سة للمن�ساآت واملنظمات يف القطاعني العام 
واخلا�ض واملتميزة بالتفاعل مع كافة اأن�سطة امللتقى وفعالياته، وذلك 
رعاية،  برنامج  خالل  من  حتديدها  مت  التي  املزايا  من  لال�ستفادة 

يحقق اأف�سل مردود ممكن للجهات الراعية.
 واختتم ت�سريحه بالإ�سارة اإلى اأن جمل�س اجلمعيات التعاونية ي�سعى 
الثقافة  مب�ستوى  والرقي  اململكة  يف  التعاونية  احلركة  تن�سيط  اإلى 
لتاليف  التعاونية  اجلمعيات  بني  التن�سيق  اإلى  ويهدف  التعاونية، 
وتبادل  التوا�سل  وي�سجع  تقدمها،  التي  اخلدمات  يف  الزدواجية 
املتوقفة  التعاونية  اجلمعيات  اأو�ساع  ودرا�سة  بينها،  فيما  اخلربات 

واملتعرثة من اأجل م�ساعدتها للنهو�س بها اأو تعديل و�سعها.      
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تجرى االستعدادات على قدم وساق النطاق مهرجان 
العسل الدولي السادس في منطقة الباحة، الذي 
أصبح موسمًا يترقبه الخبراء والمختصون والمهتمون 
صناعة العسل، أو الجمهور العام الذي يبحث عن 
المعلومات، ويتوق إلى التمتع بالفعاليات الثقافية 
والترفيهية، التي أصبحت تتنوع وتتطور، بالرعاية الكريمة 
من سمو أمير المنطقة، وبتناغم األداء بين اللجنة 
المنظمة لمهرجان العسل بالباحة والجهات الراعية 
والداعمة، وتنوع الفعاليات والعروض، وجمعها بين 
الترفيه والتثقيف، مع تنفيذها باحترافية عالية من فرق 
متخصصة، وخبراء لهم تجاربهم الواسع.

فعاليات ومهرجانات

تأسيس
 ثقافة

 مهرجانات
 العسل
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المهرجان األول.. بطاقة تعارف
رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري 
الأول يف  الدويل  الع�سل  فعاليات مهرجان  افتتاح  الباحة حفل  منطقة 
ال�ساحة  اأر�س  اأقيم على  الذي  �سعبان 1429ه،  ال�سبت 22  يوم  الباحة 

ال�سعبية مبحافظة بلجر�سي، وا�ستمر حتى 30 �سعبان.
ال�سياحية  والفعاليات  الفقرات  كثري من  على  الأول  املهرجان  وا�ستمل 
والرتفيهية، اإ�سافة اإلى الندوات واملحا�سرات العلمية واملعرفية املتعلقة 
ب�سناعة الع�سل واإنتاجه، بحر�س على اأن يكون منطلق املهرجان ممثاًل 
لالأ�سلوب الذي اأراده القائمون عليه، وهو تقدمي مادة علمية جتمع بني 
املتخ�س�س،  غري  للجمهور  م�ست�ساغة  يجعلها  مما  والرتفيه،  التثقيف 
لت�سهم يف رفع احل�سيلة املعرفية لهم، اإلى جانب دعم �سناعة الع�سل، 

وهي �سناعة وطنية لها ثقلها واأهميتها يف منطقة الباحة. 

المهرجان الثاني.. فعاليات تبرز غنى التراث 
الحضاري للمنطقة

من  كرمية  برعاية  الثانية  دورته  يف  للع�سل  الدويل  املهرجان  حظي 
–رحمه اهلل- الذي قام  �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سعود 
بافتتاح املهرجان يف 29 رجب 1430ه بح�سور عدد كبري من امل�سوؤولني 
من  واملهتمني  والآثار،  لل�سياحة  العامة  والهيئة  الزراعة،  بوزارة 

املوؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية الأخرى.
وكان هذا احلر�ض على الرعاية الكرمية من �سموه وجهًا من اأوجه الدعم 
الذي ظل يقدمه للمهرجان منذ اأن كان فكرة، باأمل اأن يحقق اأهدافه يف 
ترقية هذه ال�سناعة التي تتميز بها املنطقة، بتبادل الآراء وتالقح الأفكار 
يف حمفل يجمع بني الثقافة والرتفيه، وي�سعى اإلى خدمة كل من ق�سده 
من اأبناء املنطقة، والزوار من مواطنني ومقيمني من املنطقة وغريها من 

مناطق اململكة، يف ظل م�ساركة فاعلة من عدد من الدول العربية التي 
تتميز يف هذه ال�سناعة، ولها خرباتها الرتاكمية فيها.

احل�ساري  الرتاث  غنى  تعك�س  متنوعة  فعاليات  املهرجان  ت�سمن  وقد 
للمنطقة، ومن اأهمها الفنون ال�سعبية التي قدم مناذج لها فنانو الباحة 
بحرفية عالية، وع�سق، مما كان له الأثر يف التجاوب الذي وجدته تلك 

العرو�س من الزوار.
 واملعر�س الذي عر�س خمتلف اأنواع الع�سل ومنتجات النحل املختلفة، 
واملخت�سني،  اخلرباء  من  نخبة  م�ساركة  �سهد  الذي  العلمي  وامللتقى 
ما  قيمة  يدركون  املهرجان  ونظموا  خططوا  من  اأن  على  دليل  وهذا 
يقومون به من عمل يحقق جانبًا مهمًا من التنمية ال�سياحية يف املنطقة.

الدورة الثالثة.. اهتمام باألبعاد االقتصادية
تزينت حمافظة بلجر�سي مبنطقة الباحة يف الدورة الثالثة للمهرجان 
الدويل للع�سل بجميع اأنواع الع�سل ومنتجاته، وفرها اأكرث من 60 عار�سًا 
من عدد من الدول العربية، مت اختيارهم من بني 100 عار�س تقدموا 
للفعاليات، وهم من م�سر و�سورية ولبنان والأردن واجلزائر والكويت 
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رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملهرجان الع�سل الدويل له يف يوم 12 �سعبان 
1432ه، وذلك مبقر املهرجان يف ال�ساحة ال�سعبية مبحافظة بلجر�سي.

الع�سل  منتجات  جميع  لعر�س  حماًل   60 املهرجان  معر�س  و�سم 
واأدوات وم�ستلزمات تربية النحل من داخل اململكة وخارجها، ف�ساًل 
لكر�سي  خم�س�س  ركن  وجود  مع  الع�سل،  حتليل  خمتربات  عن 
املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل، وركن اآخر جلمعية النحالني 

التعاونية، وركن ثالث لفرع مديرية الزراعة مبحافظة بلجر�سي.
النحالني  احتاد  من  اململكة  خارج  من  املهرجان  �سرف  �سيوف  وكان 
االأتراك واحتاد النحالني االإثيوبيني، وذلك ملا لرتكيا من �سهرة وا�سعة 
يف �سناعة الع�سل، فهي متلك اأكرث من 4 ماليني خلية، وتنتج اأكرث من 
80 األف طن ع�سل �سنويًا، كما اأن النحالني الأتراك ي�ستخدمون اأحدث 
الطرق يف تربية النحل، اأما اأثيوبيا فلها مكانتها اأي�سًا يف جمال تربية 
الدول  اأكرب  7 ماليني خلية نحل، وهي من  اأكرث من  لديها  اإذ  النحل، 
املنتجة لل�سمع الطبيعي، ويتيح التعاون معها ا�سترياد النحل الإثيوبي، 

الذي مياثل النحل البلدي الذي يربيه النحالون يف اململكة.

اأن  بعد  باململكة،  والنحالني  ال�سركات  من  عدد  جانب  اإلى  واليمن، 
الع�سل،  النحل و�سناعة  تربية  املهتمني  اأنظار  املهرجان حمط  اأ�سبح 
العامل،  على  الباحة  منطقة  خاللها  من  تطل  غدًا  املهرجان  اأن  كما 
اأ�سبحت  التي  املتفردة،  ال�سياحية  ومقوماتها  اإمكاناتها  تعر�س  وهي 

تلفت النتباه، وتثري الده�سة والإعجاب.
وقد افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن حممد بن 
�سعود نائب اأمري منطقة الباحة ورئي�س اللجنة العليا ملهرجان الع�سل 

الدويل الثالث الذي اأقيم خالل الفرتة من 13-21 �سعبان1431ه.
العربية  الدول  من  وعار�سون  حمليون  عار�سون  املعر�س  يف  �سارك 
بالإ�سافة  ع�سل،  كيلو  اآلف   6 من  اأكرث  بعر�س  قاموا  واخلليجية، 
احلديثة  النحل  تربية  اأدوات  من  �سنفًا   150 على  يزيد  ما  اإلى 

وم�ستلزماتها.
اإذ �سهد عقد �سفقات  للمهرجان،  البعد االقت�سادي  وعك�ض املعر�ض 
يف  التجار  وبع�س  اململكة  خارج  من  امل�ساركة  ال�سركات  بني  جتارية 
�سركتني  مع  اتفاقيتني  بتوقيع  النحالني  جمعية  قامت  كما  اململكة، 
هاتان  وتقوم  ال�سعودية،  يف  لهما  احل�سري  الوكيل  لتكون  �سوريتني 
ال�سركتان بت�سنيع جميع اأدوات وم�ستلزمات النحل التي يحتاج اإليها 
لأع�سائها  املنتجات  هذه  بت�سويق  النحالني  جمعية  وتقوم  النحال، 

وللراغبني يف جميع مناطق اململكة.
وو�سلت مبيعات بع�س العار�سني اإلى 50 األف ريال خالل مدة املهرجان، 

اإ�سافة اإلى ال�سفقات التي متت مع جتار قدموا من خارج املنطقة.
املهرجان الرابع: تو�سع امل�ساركة اخلارجية وتنوع الفعاليات

ال�سمو  �ساحب  بافتتاح  الباحة  يف  الرابع  الدويل  الع�سل  مهرجان  بداأ 
الباحة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�ساري  الأمري  امللكي 

فعاليات ومهرجانات

�سمو اأمري منطقة الباحة يكرم املنظمني والداعمني وامل�ساركني يف 
املهرجان اخلام�س
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المهرجان الخامس.. الحديث للغة األرقام
والفعاليات  اخلام�س  الدويل  الع�سل  مهرجان  فعاليات  ا�ستمرت 
خم�سة  الباحة  مبنطقة  بلجر�سي  حمافظة  يف  له  امل�ساحبة  العلمية 
كرمية  برعاية  املا�سي،  �سعبان   16- من  الفرتة  يف  اأُقيمت  اإذ  اأيام، 
عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�ساري  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من 
والداعمني  الرعاة  وكرم  املهرجان،  بافتتاح  قام  الذي  املنطقة،  اأمري 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  من  كل  ممثلو  وهم  الإمارة،  مقر  الإمارة  يف 
املجدوعي وجمموعة  الجتماعية، وجمموعة  ال�سوؤون  ووزارة  والآثار، 

�سعيد غدران، وال�سيخ �سعد بن زومة .
العام،  هذا  مهرجان  مبيعات  تزايدت  تتجمل  ل  التي  الأرقام  بلغة 
وفاقت مبيعات الدورات ال�سابقة، يف دللة على ات�ساع حجم الهتمام 
العاديني  والزوار  واملهتمني،  املخت�سني  من  املتابع،  اجلمهور  من  به 

الباحثني عن اجلديد ال�سائق.
اأطنان  �سبعة  بيعت  اإذ  ريال،  وخم�سمائة  مليون  املبيعات  تلك  وبلغت 
كما  ريال،  األف  مئة  العار�سني  بع�س  مبيعات  وجتازوت  الع�سل،  من 

�سملت املبيعات كميات كبرية من اأدوات تربية النحل، وم�ستلزماتها، 
ومن  اململكة،  مناطق  جميع  من  زائر  األف   25 اأكرث  الزوار  عدد  وبلغ 

عدد من الدول العربية وتركيا . 
النحل،  مربي  من  كبريًا  اإقباًل  اخلام�س  الدويل  املهرجان  و�سهد 
وال�سركات العاملة يف �سناعة الع�سل، ومتثل ذلك يف تقدم ما يقارب 
من 110 عار�سني يرغبون امل�ساركة من خارج اململكة وداخلها، وبناًء 
ما  اختيار  مت  امل�سارك،  والبلد  املنتج  نوع  منها  معينة،  معايري  على 
الدخول  تاأ�سريات  على  احل�سول  �سعوبة  وحالت  منهم؛   50 يقارب 

دون م�ساركة عار�سني كثريين من بع�س البلدان.
تطبيق  مع  امل�ساركة،  تو�سيع  على  املنظمة  اللجنة  حر�ست  وقد 
للنحالني،  املعريف  امل�ستوى  رفع  بهدف  عالية  جودة  معايري 
العر�س،  طرائق  من  بالإفادة  منتجاتهم،  ت�سويق  يف  وم�ساعدتهم 
عار�سني  من  تقدم  التي  احلديثة  والتغليف  التعبئة  واأ�ساليب 
يزورون  الذين  التجار  اإلى  النحالني  تعرف  وكذلك  خمتلفني، 
�سفقات  لعقد  اخلليج  دول  اأو  ال�سعودية  من  �سواء  املهرجان 

والتجارب. اخلربات  تبادل  اإلى  بالإ�سافة  جتارية، 
هي:  للمهرجان  اخلام�سة  الدورة  يف  �ساركت  التي  والدول 
وال�سودان  وقطر  وعمان  وم�سر  واليمن  والأردن  و�سورية  تركيا 
وكان  اململكة،  داخل  من  امل�ساركني  لى  اإ بالإ�سافة  ثيوبيا،  واأ
تراك،  الأ النحالني  احتاد  هو  الع�سل  مهرجان  �سرف  �سيف 
يف  النحل  جمعيات  �ساء  روؤ من  وعدد  دارته  اإ جمل�س  �سارك  الذي 
تركيا،  يف  و�سناعته  النحل  تربية  ن�ساط  ا�ستعر�سوا  وقد  تركيا، 
الفر�سة  تاح  اأ مما  املجال،  هذا  يف  جتربتهم  خال�سة  قدموا 

منها. الإفادة  واملهتمني  ال�سعوديني  للنحالني 
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يتقدمهم رئيس الجامعة 

وفد من جامعة حضرموت يزور كرسي بقشان 
ألبحاث النحل

النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  من�سوبو  ا�ستقبل 
للعلوم  ح�سرموت  جامعة  من  وفدًا  /2012م   12  /  10 الثنني  يوم 
االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ض  يرتاأ�سه  اليمنية  باجلمهورية  والتكنولوجيا 

الدكتور حممد �سعيد خنب�س.
وقدم لهم امل�سرف على الكر�سي االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل اخلازم 
�سرحًا وافيًا عن اإجنازات الكر�سي التي حققها خالل الفرتة ال�سابقة، وقد 

رافق الوفد عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني يف الكر�سي. 
عقب ذلك عقد الكر�سي لقاًء مع الوفد الزائر حتدث فيه الدكتور 
لال�ستفادة  رغبة من اجلامعة  تاأتي  الزيارة  اإن هذه  قائاًل:  خنب�س 
وجتربته  �سعود  امللك  بجامعة  النحل  اأبحاث  كر�سي  خربات  من 
الع�سل يف جامعة  نحل  مركز  مع  بالتعاون  النحل  اأبحاث  يف جمال 
قدرات  تطوير  يف  والتعاون  والتكنولوجيا،  للعلوم  ح�سرموت 
ح�سرموت،  بجامعة  الع�سل  نحل  مركز  يف  ومهاراتهم  العاملني 
اأنه  باأنه على ثقة كبرية بدور الكر�سي، خ�سو�سًا  منوهًا يف كالمه 

اإدارة  مهام  اإليه  توكل  اأن  قبل  �سابقة  فرتة  يف  من�سوبيه  اأحد  كان 
والتكنولوجيا. للعلوم  جامعة ح�سرموت 

الدكتور  الكر�سي  على  امل�سرف  �سعادة  قام  الزيارة،  ختام  ويف    
اأحمد بن عبداهلل اخلازم بتقدمي درع تذكاري ل�سعادة رئي�س جامعة 
ح�سرموت وذلك تكرميًا له وتقديرًا جلهوده التي بذلها، وحقق فيها 

جناحات وا�سحة املعامل خالل فرتة عمله لدى الكر�سي.
�سعود،  امللك  جامعة  يف  عامني  مدة  عمل  قد  خنب�س  الدكتور  وكان 
لكر�سي  من�سقًا  من�سبه  خالل  من  الفعالة  بجهوده  خاللها  ومتيز 
املهند�س عبداهلل بن اأحمد بق�سان لأبحاث النحل، اإلى جانب عمله 
العليا،  الدرا�سات  طالب  على  والإ�سراف  العلمي  البحث  جمال  يف 
ورئا�سته عددًا من اللجان يف كثري من الفعاليات التي نظمها الكر�سي 
خارج اجلامعة، وبعد تعيينه نائبًا لرئي�س جامعة ح�سرموت ا�ستمر 
تعاونه البحثي مع جامعة امللك �سعود، من موقعه م�ست�سار للكر�سي 
اأي�سًا.  كما اأن الدكتور خنب�س قد تقلد قبل عمله بجامعة امللك �سعود 
�سملت  ح�سرموت،  وجامعة  عدن،  جامعة  يف  املنا�سب  من  عددًا 

عمادات كليات، واإدارة مركز نحل الع�سل يف جامعة ح�سرموت.

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار
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نظم كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
واملهتمني  للنحالني  ال�ساد�س  الوطني  اللقاء  مع جامعة جازان  بالتعاون 
بالنحل و�سناعته باململكة مبنطقة جازان يف 4 جمادي الأولى 1434هـ، 
بح�سور عدد من املتخ�س�سني ومنت�سبي جامعة جازان، بالإ�سافة اإلى 

اأكرث من 150 نحاًل من مناطق جازان والباحة وع�سري والطائف.
واأو�سح الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي امل�سرف على كر�سي بق�سان لأبحاث 
النحل ورئي�س اللجنة املنظمة اأن هذا اللقاء جاء ا�ستمرارًا للدور الذي 
يقوم به الكر�سي يف �سبيل خدمة املجتمع، واهتمامه بتلم�س احتياجات 
املهتمني، ومناق�سة امل�سكالت واملعوقات التي تواجههم، اإلى جانب تبادل 
جمال  يف  والعاملني  املتخ�س�سني  بني  والتعارف  والتجارب،  اخلربات 
تربية النحل، وا�ستعرا�س اآخر التطورات التي و�سل اإليها العلم، واأ�ساف 
اأن الكر�سي نظم خالل اللقاء ور�سة عمل ناق�ست م�سكالت النحل امل�ستورد 
واإكثار النحل البلدي، منوهًا باأهمية النقا�س املفتوح مع النحالني، الذي 
يتم خالل هذه اللقاءات لبحث اأهم امل�سكالت واملعوقات التي تواجههم يف 

عملهم، من اأجل الو�سول اإلى تو�سيات واآليات عمل للتغلب عليها.
وقد عرب الدكتور حممد القحطاين وكيل جامعة جازان عن �سكره وامتنانه 
امللك  بجامعة  النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  جلهود 
�سعود؛ للجهود التي يبذلها يف �سبيل رفع م�ستوى وعي العاملني يف هذا 
القطاع احليوي، واإ�سراك كل الأطراف املعنية يف حماولة لإيجاد احللول 

املنا�سبة ملواجهة امل�سكالت واملعوقات التي تواجه النحالني. 
وا�ستملت ور�سة العمل امل�ساحبة للقاء على عدد من الفعاليات العلمية 
والتدريبية، فتناول اأ.د. اأحمد اخلازم الغامدي »الو�سع احلايل لرتبية 
النحل باململكة واجلهود البحثية لكر�سي اأبحاث النحل«، وتناول اأي�سًا 
املحلي«،  النحل  لها وحماية  املنظمة  والقوانني  النحل  ا�سترياد  »عملية 
واحتياجات  املرزوم  النحل  »�سلبيات  العتال  زكي  يحيى  الدكتور  وقدم 
ال�سرحي تطبيقًا عمليًا عن »تدوير  ت�سكينه«، كما قدم الدكتور حممد 

خملفات �سمع النحل وطبع الأ�سا�سات ال�سمعية«. 

في اللقاء الوطني السادس للنحالين

المشاركون يوصون بتحويل جازان إلى محمية 
خاصة بالنحل البلدي

واختتمت ور�سة العمل بنقا�س مفتوح تراأ�سة امل�سرف على كر�سي بق�سان 
الو�سع   – النحل  ا�سترياد  و�سلبيات  )اإيجابيات  عن  النحل  لأبحاث 
امل�ساركني  الور�سة يف طلب  تو�سيات  اأهم  اململكة(. ومتثلت  احلايل يف 
جعل منطقة جازان حممية خا�سة بالنحل البلدي، ودعم اإن�ساء جمعية 
زراعيني متخ�س�سني يف  وتوفري مر�سدين  باملنطقة،  للنحالني  تعاونية 
تربية النحل، واعتماد مهرجان للع�سل يكون مقره مبحافظة العيدابي، 
على اأن يكون موعده يف نهاية �سهر دي�سمرب، واإن�ساء ق�سم خا�س برتبية 
لل�سباب  تدريبية  برامج  واإقامة  جازان،  بجامعة  الزراعة  بكلية  النحل 
العلوم،  بكلية  النحل مقرها جامعة جازان  تربية  الراغب يف  ال�سعودي 
النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  مع  بالتعاون  وتنفذ 
غنى  ل  وطنية  كرثوة  النحل  تربية  اأهمية  واإبراز  �سعود،  امللك  بجامعة 
عنها يف دعم القت�ساد الوطني، وتي�سري احل�سول على القرو�س ورفع 
قيمتها واإطالة فرتة ال�سداد، ومطالبة الإعالم باإبراز اأهمية النحل وع�سل 
النحل من خالل ن�سر مطبوعات ومطويات ومقالت واإجراء لقاءات مع 
املهتمني بالنحل ومربي النحل، وتعاون مديرية الزراعة والفروع يف توعية 
باملبيد  املزارع  ر�س  خالل  من  باملنحل  الإ�سرار  بعدم  املزارع  اأ�سحاب 

القاتل، واإبالغ اأ�سحاب املناحل مبوعد الر�س بفرتة كافية.
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في ورشة االستخدام اآلمن لمنتجات النحل

خبراء يطالبون  بممارسة العاج بمنتجات النحل 
عن طريق  المتخصصين 

نظم كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
على مدى يومني ور�سة العمل الثالثة عن ال�ستخدام الآمن ملنتجات النحل، 
انطلقت  الذي  اخلام�ض  الدويل  الع�سل  مهرجان  فعاليات  �سمن  وذلك 

فعالياته م�ساء الإثنني خالل الفرتة من 12 – 19 �سعبان 1433هـ. 
و�سهدت الور�سة م�ساركة نخبة من العلماء املتخ�س�سني يف هذا املجال 
من اأملانيا والوليات املتحدة الأمريكية وتركيا وال�سعودية واملغرب، وقد 
هدفت اإلى عر�س احلقائق العلمية من قبل اأطباء وعلماء متخ�س�سني، 
والتعريف باأف�سل املمار�سات، وقد لفتت الور�سة نظر امل�سرعني اإلى اأهمية 
اإيجاد اآلية لتنظيم املمار�سات الع�سوائية، التي بداأت تاأخذ يف النت�سار يف 
ظل املبالغة يف الدعاءات، و�سوء ال�ستخدام، مما يوؤدي اإلى اآثار �سلبية، 

مثل احل�سا�سية ل�سم النحل التي قد تنتج عنها وفاة املري�س، بالإ�سافة اإلى 
ما قد ينتج عن املمار�سات اخلاطئة من الإ�ساءة لهذه املنتجات التي اأثبتت 

فائدتها عند ا�ستخدامها ا�ستخدامًا علميًا و�سحيحًا. 
 واأ�سار الدكتور اأحمد اخلازم رئي�س اللجنة املنظمة اإلى اأن الور�سة تناولت 
عدة مو�سوعات منها  احل�سا�سية ملنتجات النحل والتعامل معها، الع�سل 
وا�ستخداماته الطبية، والع�سل ومر�سى ال�سكر، وال�ستخدامات العالجية 
ملنتجات النحل، وخا�سة حبوب اللقاح و�سمغ النحل ،وال�سم وغذاء ملكات 
النحل ، وميكانيكية عمل منتجات النحل وتفاعلها مع اأع�ساء اجل�سم، 
و�سمغ نحل الع�سل وفوائده وكيفية ا�ستخال�سه، اإذ اأثبتت الدرا�سات اأنه 

من اأقوى امل�سادات احليوية يف الطبيعة، وله ا�ستخدامات طبية كثرية. 
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  ويف نهاية الور�سة خرج امل�ساركون بعدة تو�سيات اأ�ساروا فيها اإلى اأن 
تكون ممار�سة العالج مبنتجات النحل من قبل املتخ�س�سني يف املجال 
باأهمية  الور�سة  اأو�ست  كما  طبي،  اإ�سراف  حتت  تتم  اأن  اأو  الطبي، 
ح�سول املري�س على �سهادة من عيادة متخ�س�سة تثبت عدم ح�سا�سيته 
املنتجات،  بتلك  عالجه  قبل  النحل  �سم  وخا�سة  النحل  ملنتجات 
بالإ�سافة اإلى خماطبة وزارة ال�سحة لالإ�سراع يف عمل اللوائح املنظمة 
يف  للع�سوائية  وتالفيًا  املتقدمة  بالدول  اأ�سوة  النحل  مبنتجات  للعالج 
الطبية  اال�ستخدامات  واإدخال  ذلك،  على  املرتتبة  واالآثار  املمار�سة 
اللوائح  عمل  يف  لالإ�سراع  ال�سحة  وزارة  النحل.وخماطبة  ملنتجات 
املنظمة للعالج بهذه املنتجات اأ�سوة بالدول املتقدمة، وتالفيًا للع�سوائية 
ملنتجات  الطبية  ال�ستخدامات  واإدخال  املرتتبة،  والآثار  املمار�سة  يف 

النحل �سمن املقررات الدرا�سية يف املعاهد ال�سحية واجلامعات.
و�ساحبت الور�سة عيادة جمانية اأُتيحت للح�سور وامل�ساركني يف فعاليات 
الور�سة. وهي تخت�س بالتداوي مبنتجات النحل اأ�سرف عليها الطبيب 
�ستيفان �ستاجن�سيو رئي�س اجلمعية الأملانية والرومانية للعالج مبنتجات 

النحل، وقد �سبقها تعريف باأ�سا�سيات العالج مبنتجات النحل. 

استهدف أصحاب القرار المعنيين 

كرسي ابحاث النحل يترجم 
كتاب التلقيح بالنحل

»التلقيح  بعنوان  مرتجم  كتاب  موؤخرًا  �سدر 
الزراعية« عن كر�سي  البيئية  النظم  بالنحل يف 
املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامع 
اأحمد بن عبداهلل  الدكتور  �سعود، ترجمه  امللك 

اخلازم الغامدي والدكتور يحيى زكي العتال. 
ويعدُّ هذا الكتاب واحدًا من اأهم املن�سورات التي 

�ض الباب االأول  تناولت مو�سوع تلقيح النباتات بوا�سطة النحل. وقد ُخ�سِ
ل�سرح العالقة التعاونية بني النحل والنباتات الزهرية، وتو�سيح �سرورة 
تناول  كما  املختلفة،  املحا�سيل  اإنتاج  اإدارة عمليات  بالنحل يف  الهتمام 
اخلالف حول ا�ستخدام اأنواع دخيلة من النحل يف تلقيح حما�سيل الزراعات 

كافيًا  �سببًا  وا�ستئنا�سها  جتاريًا  امللقحات  اإنتاج  كان  اإذا  وفيما  املحمية، 
لتوزيعها حول العامل. كما تطرق اإلى تقنية نقل االأعداء احليوية بوا�سطة 

امللقحات؛ واأهدافها، واأبعادها و�سبل تطبيقها.
تلقيح  يف  النفرادي  النحل  من  اأنواع  ا�ستخدام  يف  الثاين  الباب  وتركز   
حما�سيل الفاكهة واللوزيات واخل�سروات وحما�سيل زيتية خمتلفة، ومت 
تو�سيح �سبل اإدارة وا�ستخدام النحل الطنان والنحل البّناء ونحل اأوراق 
نبات الرب�سيم ونحل النوميا، بالإ�سافة اإلى تناول م�سكلة الأمرا�س والآفات 
التي ت�سيب م�ستعمرات النحل يف غرف الرتبية اأو الطبيعة على حٍد �سواء.

 وُخ�س�ض الباب الثالث واالأخري لتو�سيح العالقة بني النحل والبيئة مبا 
يف ذلك اأهمية النحل بعملية االإنتاج، وعالقة امللقحات مع بع�سها بع�سًا، 
باالإ�سافة اإلى االآلية التي ميكن اأن يتدخل فيها النحل يف نقل املورثات داخل 

حقول املحا�سيل املعدلة وراثيًا وخارجها واالآثار البيئية املرتتبة على ذلك.
املحا�سيل  تلقيح  م�ستقبل  اإلى  الأخري  الباب  نهاية  يف  الإ�سارة  ومتت   
وخبريًا  باحثًا  ع�سر  �ستة  الكتاب  حمتويات  و�سع  يف  و�سارك  الزراعية. 
يف جمال تلقيح النباتات، م�ستهدفني اأ�سحاب القرار املعنيني والباحثني 

واملزارعني ومربي النحل والعاملني مبجال خدمات التلقيح بالنحل. 
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أول شهادة دكتوراه في مجال نحل العسل من جامعة الملك سعود

الشرحي ينال درجة الدكتوراه بامتياز عن أطروحته »التوصيف 

الجيني والقياسات المظهرية لسالة نحل العسل«

ق�سم  من  بامتيـاز  الدكتوراه  درجة  ال�سرحي  حم�سن  حممد  نال    
�سعود  امللك  - جامعة  والزراعة  الأغـذية  علـوم  بكلية  النبـات  وقـاية 
والقيا�سات  اجليني  »التو�سيف  اأطروحته  عن  وذلك  بالريا�ض، 
املظهرية ل�ساللة نحل الع�سل املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية «، 
التي متت مناق�ستها على مدرج كلية الزراعة يف يوم ال�سبت 4 مايو 

2013م. 
وقد تكونت جلنة املناق�سة من االأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي 
خنب�ض،  �سعيد  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  وع�سوية  مقررًا، 
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بن  عبدالعزيز  والدكتور  اإبراهيم،  طفيل  حممد  الدكتور  واالأ�ستاذ 
اآل ظافر ، ولقد ح�سر املناق�سة عدد  �سعد القرين، والدكتور هذال 

كبري من الأ�ساتذة وطالب الدرا�سات العليا باجلامعة. 
التبادل  منح  مبتعثي  اأحد  ال�سرحي(  )حممد  الزميل  اأن  يذكر 
الثقايف من جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية، وقد ح�سل على درجة 

املاج�ستري من جامعة امللك �سعود.
وتناولت الر�سالة تو�سيف ودرا�سة التنوع الإحيائي ل�ساللة نحل الع�سل 
املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية، وا�ستخدمت القيا�سات املظهرية، 
جني  بني  الواقعة  اجلينية  للمنطقة  املتخ�س�سة  اجلزيئية  والدلئل 
اك�سديز1-2 يف جينوم امليتوكوندريا )COI-COII(، وكذلك ثمانية 
 ،)Microsatellite loci( مواقع جينية متكررة دقيقة يف اجلينوم

بهدف تو�سيف �ساللة النحل املحلية. 
ومت حتليل 200 عينة جمعت من �ست مناطق تربية نحل خمتلفة، اإذ 
اأظهرت نتائج حتليل ال�سفات املظهرية وجود ثالثة جمتمعات نحلية 
خمتلفة، وعند املقارنة مع ال�ساللت املرجعية ق�سمت عينات النحل 
ل�ساللة  ممثلة  منها  الغالبية  وكانت  جمموعتني،  اإلى  ال�سعودية  يف 
كانت  بينما   .)Apis mellifera jemenetica( اليمنية  النحل 

 Apis( ال�سومالية  النحل  ل�ساللة  اأقرب  الأخرى)%30(  املجموعة 
 . )mellifera litorea

للمنطقة  اجلزيئية  الدلئل  حتليل  نتائج  اأظهرت  اأخرى  ناحية  ومن 
اجلينية COI-COII ثمانية ع�سر منطًا جديدًا تنتمي غالبيتها اإلى 
النمط التطوري O واملوجودة يف ال�سرق االأو�سط، وقد كانت االأقرب 
هذه  اأظهرت  بينما  ال�سورية.  الع�سل  نحل  ل�ساللة  ت�سابها  والأكرث 
�سابقًا  التي و�سفت  االأثيوبية  االأمناط  وا�سحًا عن  االأمناط اختالفًا 
على اأنها من �ساللة النحل اليمنية A. m. jemenetica. وحتى الآن 
ل توجد بيانات جينية مودعة يف بنك املعلومات الوراثية عن �ساللة 
اأو عمان ل�ستخدامها يف  اليمن  ال�سعودية،  اليمنية من  الع�سل  نحل 
اأن متثل البيانات الوراثية الناجتة  املقارنات املرجعية؛ لذلك ميكن 
عن هذه الدرا�سة القاعدة الأ�سا�سية لو�سف ال�ساللة اليمنية وراثيًا. 
 Gene( كما اأظهرت النتائج وجود ن�سبة عالية من التدفق اجليني
flow( بني ع�سائر نحل الع�سل املحلية ون�سبة تهجني منخف�سة جدا 
)0،02( بني النحل املحلي والنحل امل�ستورد، لذا تاأتي اأهمية تاأ�سيل 
�ساللة نحل الع�سل يف اململكة العربية ال�سعودية والبدء بعمل برامج 

للحفاظ على املخزون الوراثي لهذه ال�ساللة.

مستشار كرسي بقشان ألبحاث 
النحل الدكتور محمد خنبش 

رئيسًا لجامعة 
حضرموت 

للعلوم 

�سعيد  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  بتعيني  اليمني،  الرئي�ض  قرار  �سدر 
خنب�س رئي�سًا جلامعة ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا.

علوم  جمال  يف  املتميزين  الأ�ساتذة  اأحد  خنب�س  الدكتور  ويعدُّ   
العام  الأمني  من�سب  يتقلد  فهو  العربي،  العامل  م�ستوى  على  النحل 

جامعة  يف  عامني  مدة  عمل  وقد  العرب،  النحالني  امل�ساعد لحتاد 
امللك �سعود، متيز خاللها بجهوده املتميزة من خالل عمله من�سقًا 
النحل،  لأبحاث  بق�سان  اأحمد  بن  عبداهلل  املهند�س  لكر�سي 
طالب  على  والإ�سراف  العلمي  البحث  جمال  يف  عمله  جانب  اإلى 
الدرا�سات العليا، ورئا�سته عددًا من اللجان يف كثري من الفعاليات 
م�ست�سارًا  اأي�سًا  عمل  كما  اجلامعة،  خارج  الكر�سي  نظمها  التي 
لرئي�س  نائبًا  تعيينه  وبعد  ال�سعودية،  التعاونية  النحالني  جلمعية 
جامعة ح�سرموت ا�ستمر تعاونه مع جامعة امللك �سعود، اإذ ا�ستمر 

للكر�سي. البحثي وجهوده كم�ست�سار  تعاونه 
من  عددًا  �سعود  امللك  بجامعة  عمله  قبل  خنب�س  الدكتور  وتقلد 
املنا�سب يف جامعة عدن، وجامعة ح�سرموت، �سملت عمادات كليات 

واإدارة مركز نحل الع�سل يف جامعة ح�سرموت.
وقرر زمالء الدكتور خنب�س بكر�سي املهند�س بق�سان لأبحاث النحل 

وطالبه بجامعة امللك �سعود اإقامة حفلة تكرمي له بهذه املنا�سبة.
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�سارك كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
يف فعاليات مهرجان الع�سل الأول يف القنفذة، الذي اأقيم الأ�سبوع املا�سي، 
من خالل قيام عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكر�سي بتقدمي حما�سرات 

علميه وتطبيقية، وزيارات ميدانيه لبع�س املناحل يف حمافظة القنفذة.
�سرح بذلك �سعادة الدكتور اأحمد اخلازم الغامدي امل�سرف على الكر�سي، 
الكر�سي على خدمة  اإطار حر�س  تاأتي يف  امل�ساركة  اأن هذه  اأو�سح  الذي 
املجتمع، وم�ساركته املتوا�سلة يف جميع الفعاليات التي تقام يف اململكة من 

منطلق الوفاء مبقت�سيات امل�سوؤولية الجتماعية.
واأ�ساف اخلازم اأن اأهمية م�ساركة الكر�سي ل تاأتي فقط من ناحية اإي�سال 
املعلومات املب�سطة لنتائج الأبحاث والدرا�سات التي يقوم بها اأع�ساء الكر�سي 

للمهتمني من النحالني وامل�ستهلكني ملنتجات النحل، واإمنا تاأتي – كذلك - من 
كونها تعطي لأع�ساء الكر�سي امل�ساركني وخ�سو�سًا الطالب فر�سة الطالع من 
قرب على اأهم امل�سكالت التي تواجه النحالني وتربية النحل يف اململكة، وت�سهل 
عليهم اختيار املو�سوعات التي يبحثون فيها، ول �سيما  تلك التي تهدف اإلى 
تطوير تربية النحل، وحل امل�سكالت التي تواجه هذه املهنة. واأفاد امل�سرف على 
الكر�سي اأنه �سيتم بعد �سهرين تنظيم اللقاء الوطني ال�ساد�س للنحالني واملهتمني 
بالنحل و�سناعته يف منطقة جازان، كما اأن الكر�سي �سي�سارك الأ�سبوع القادم 

يف مهرجان الع�سل الذي �سيقام يف منطقة ع�سري.
يف  عمل  بور�سة  �سارك  اأن  �سبق  الكر�سي  اأن  اإلى  اخلازم  د.اأحمد  واأ�سار 

الطائف، وقبل ذلك كانت له م�ساركة يف منطقة حائل.

وفاء بالمسؤولية االجتماعية

كرسي بقشان ألبحاث النحل يشارك 
في مهرجان القنفذة للعسل
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كرسي بقشان ألبحاث النحل بجامعة الملك سعود

 يحصد ميداليتن ذهبيتين وجائزة مكتب براءات 
االختراع الخليجي

نال كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل بجامعة امللك �سعود 
ميداليتني ذهبيتني يف معر�ض االخرتاعات الدويل اخلام�ض يف ال�سرق 
ال�سمو  �ساحب  برعاية  الكويتي،  العلمي  النادي  نظمه  الذي  الأو�سط، 

الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد اأمري دولة الكويت.
امل�ستثمرين  »لقاء  عنوان  حتت  اأقيم  الذي  املعر�س  هذا  يف  و�سارك 
باملخرتعني« 145 خمرتعًا من 37 دولة، وذلك يف الفرتة من 19 -22 

نوفمرب 2012م .
اأحمد اخلازم الغامدي امل�سرف   وقد ح�سل على امليداليتني الدكتور 
بتجهيزات  ومزودة  م�سممة  خلية  الأول  ابتكارين،  عن  الكر�سي  على 
لإنتاج عدد من منتجات النحل، وهو يخدم مربي النحل واملهتمني من 

املنتجات  ل�ستخدام  النحل  يربون  الذين  النحل  مبنتجات  املعاجلني 
للنحل؛  بيئة منا�سبة  الآخر �سمم بهدف توفري  ، والبتكار  العالج  يف 
بيت  ت�سميم  خالل  من  وذلك  القا�سية،  البيئية  الظروف  ليتحمل 
للنحل مزود مبكيف يعمل بالكهرباء اأو الطاقة ال�سم�سية، وميكن نقله 

من مكان اإلى اآخر ب�سهولة.
وقد اأثبتت النتائج الأولية ل�ستخدام هذا البتكار املحافظة على ن�سبة 
كبرية من النحل خالل ال�سيف، بالإ�سافة اإلى �سهولة اإجراء التجارب 
التكييف  وحتت  البيت،  داخل  من  االإجراءات  جميع  تتم  اإذ  البحثية، 

الذي ل يوؤثر يف اأطوار النحل ال�سغرية.
على  كذلك-   – امل�ساركة  هذه  خالل  اخلازم  الدكتور  وح�سل   
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اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  الخرتاع  براءات  مكتب  جائزة 
والخرتاع، البتكار  لدعم 

 واأو�سح الدكتور اخلازم اأن هذه البتكارات جاءت نتيجة للحاجة  املا�سة 
بع�س  يف  للنحل  املنا�سبة  غري  اجلوية  الظروف  م�سكلة  معاجلة  اإلى 

خمس ميداليات ذهبية 
وعدد من الجوائز 

يحصدها كرسي بقشان 
ألبحاث النحل من بولندا 

وبريطانيا

امللك  بجامعة  النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي   حقق 
�سعود ممثاًل يف الدكتور اأحمد بن عبداهلل اخلازم امل�سرف على الكر�سي 
ثالث ميداليات ذهبية، اإحداها مع متيز عن ثالثة ابتكارات �سارك بها 
يف معر�س بولندا الدويل لالبتكارات والخرتاعات الذي اأقيم يف مدينة 
وار�سو، خالل الفرتة 19 اإلى 22 اأكتوبر 2012م وكذلك ح�سل اأي�سًا يف 
املعر�ض نف�سه على عدد من اجلوائز اخلا�سة وهي ميداليات ذهبيه من 
االأكادميية الكوريه لالإبتكارات ومن اجلمعية االأ�سيويه لالبتكارات ومن 
الدويل  بريطانيا  معر�س  ويف  ال�سينيه،  واملبتكرين  املخرتعني  جمعية 

من  الفرتة  يف  لندن  مدينة  يف  اأقيم  الذي  والخرتاعات  لالبتكارات 
24-27 اأكتوبر 2012م ح�سل الدكتور اخلازم على ميداليتني ذهبيتني 
�سمن  ذلك  وكان  بهما،  �سارك  البتكارين  دويل  ابتكار  اأف�سل  وجائزة 

مئات امل�ساركات من عدة دول خمتلفة من العامل.
على  تعمل  والتي  النحل  بعلوم  عالقة  ذات  االبتكارات  كانت   وقد 
النحالني  ت�سيب  التي  اخل�سائر  وتقليل  الإنتاجية  زيادة  يف  امل�ساهمة 
اململكة  بيئة  يف  النحال  تواجة  التي  البيئية  الظروف  ظل  يف  وخا�سة 

العربية ال�سعودية واملناطق احلارة ب�سفة عامه.
وقد عرب االأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخلازم امل�سرف على كر�سي املهند�ض 
الإجنازات  هذه  عن  �سعادته  بالغ  عن  النحل  لأبحاث  بق�سان  عبداهلل 
التي تاأتي تتويجًا للجهود التي يقوم بها الكر�سي، وثمرة من ثمار الدعم 
البحثية،  الكرا�سي  يف  للباحثني  �سعود  امللك  جامعة  اإدارة  توفره  الذي 
اإ�سافة اإلى اأهميتها املتمثلة يف تطوير �سناعة النحل يف اململكة العربية 

ال�سعودية ب�سفه خا�سة والعامل العربي على وجه العموم.
ونوه اخلازم باأهمية هذه امل�ساركات لتحقيق ح�سور �سعودي م�سرف �سمن 
تتيح  وهي  العامل،  دول  من  كبري  عدد  من  واملخرتعني  املبتكرين  مئات 
اال�ستفادة من خربات االآخرين، ومن مالحظات جلان التحكيم، لفتح اآفاق 
اأو�سع لتطوير منتجات النحل، والتفكري يف ابتكارات اأخرى ت�سهم يف تطوير 
�سناعة النحل يف اململكة، واأ�ساف الدكتور اخلازم باأن عدد من املهتمني 

وال�سركات اأبدوا رغبة يف التعاون لت�سنيع هذه املنتجات وت�سويقها.

ت�ستورد  اململكة  اأن  تبنّي  الإح�ساءات  اأن  وخ�سو�سًا  اململكة،  مناطق 
�سنويًا اأكرث من 200 األف طرد نحل جديد، معظمها يفقد يف العام نف�سه 
نتيجة للظروف اجلوية غري املنا�سبة يف بع�س املناطق، م�سريًا اإلى اأن 
اأحد اأهداف كر�سي املهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث النحل هو ال�سعي 
اإلى تطوير وابتكار تقنيات ت�سهم يف تطوير �سناعة النحل يف اململكة، 
واملحافظة على الرثوة النحلية الوطنية من خالل امل�ساهمة يف ابتكار  

اأجهزه واأدوات حتافظ على هذه الرثوة، مع ال�سعي اإلى ت�سنيعها.
افتتح  قد  الكويتي  الإعالم  وزير  العبداهلل  حممد  ال�سيخ  اأن  يذكر   
املعر�س نيابة عن �سمو اأمري دولة الكويت ال�سيح �سباح الأحمد اجلابر 
ال�سباح، وحظي بزيارة اأكرث من 15 األف زائر، واأبدى عدد من املهتمني 
اخلليجيني اإعجابهم بالبتكارات اخلا�سة بالكر�سي، كما اأبدوا الرغبة 

يف التعاون، وال�ستفادة منها.
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أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئه العامه للسياحه واآلثار يزورا 
جناح مهرجان العسل الدولي

النحالين  جمعية 
بمنطقة  التعاونية 
الباحة تشارك في 

السعودية صيف 

يف  عمل  بورقة  الباحة  مبنطقة  التعاونية  النحالني  جمعية  �ساركت 
الهيئة  نظمتة  الذي   2013 الفعاليات  ل�سناعة  ال�سعودية  امللتقى 
رجب   23 الأحد  يوم  الريا�س  مبنطقة  والآثار  لل�سياحة  العامة 
الدكتور  اال�ستاذ  �سعادة  قدم  حيث    . 2013م(  يونيو   2( 1434هـ 
جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  الغامدي  اخلازم  عبداهلل  بن  اأحمد 
الدويل  الع�سل  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  التعاونية  النحالني 
يف  التعاونية  النحالني  جمعية  جتربة   ( عنوان:  حملت  حما�سرة 
تنظيم مهرجان الع�سل وال�ستفادة من زيارة منظمي هذا املهرجان 
ا�ستعر�س خاللها جتربة جمعية   ،) الربيطاين  الع�سل  الى مهرجان 
بالفعاليات  والتعريف  الع�سل  مهرجان  تنظيم  يف  التعاونية  النحالني 

ا�ستعر�س  كما  للمهرجان،  امل�ساحب  واملعر�س  والرتفيهية  العلمية 
للع�سل  الدويل  املهرجان  منظمي  منها  ا�ستفاد  التي  التجربة  اي�سا 
اثناء قيامهم بزيارة الى مهرجان الع�سل الوطني الربيطاين والذي 
يقام مبدينة لندن ، منوها يف حما�سرتة الى الدورة الذي قامت به 

. الزيارة  لهذه  بدعمها  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة 
لعر�س  للمتلقى  امل�ساحب  املعر�س  يف  اأي�سًا  اجلمعية  �ساركت  كما 
يقام  والذي  بالباحة  الدويل  الع�سل  مهرجان  تنظيم  يف  جتربتها 
اململكة  داخل  من  كبريًا  اإقباًل  وي�سهد  ال�سيف  فرتة  خالل  �سنويًا 

. الأجنبية  الوفود  لبع�س  وزيارات 
�سيف  فعاليات  اإطالق  حفل  �سهد  امللتقى  ان  بالذكر  اجلدير   
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  بالدرعية  العلم  �ساحة  يف  ال�سعودية 
الريا�س  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  الأمري  امللكي 
الهيئة  رئي�س  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
الدويل  الع�سل  مهرجان  جناح  زارو  اللذين  لالآثار،  لل�سياحة  العامة 
جناح  زارو  وقد  بالباحة،  التعاونية  النحالني  جمعية  تنظمه  الذي 
النحالني  وجمعية  املهرجان  عن  �سرح  الى  وا�ستمعوا  املهرجان 

الباحه.  مبنطقة  التعاونية 
ت�سمن  للمعر�س  امل�ساحبة  الفعاليات  ان  الى  ال�سارة  جتدر 
خمتلفة،  واأن�سطة  كرنفالية  وم�سريات  للفعاليات  م�سرحية  عرو�سًا 
لأكرث  اأجنحة  تت�سمن  التي  امل�ساحب،  املعر�س  خيمة  اإلى  بالإ�سافة 
للجهات  واأجنحة  الرئي�سة  وللمهرجانات  لل�سيف  مهرجانًا   35 من 

ب�����س�����ت�����ان األخ������ب������ار
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بالدرعية،  العلم  ب�ساحة  وذلك  الرحالت  منظمي  بربامج  امل�ساركة 
عمل  وور�س  علمية  جل�سات  اأي�سا  امللتقى  هام�س  على  عقد  بينما 
فندق  يف  ال�سياحية  الفعاليات  ب�سناعة  املتعلقة  الق�سايا  تناولت 

بالريا�س. الرتزكالتون 
التوا�سل  تعزيز  اإلى  امللتقى  تنظيم  ال�سياحة من خالل  هيئة  وت�سعى 

في ورشة الرؤية المستقبلية 
للتنمية الزراعية والريفية

د.الخازم يطرح فكرة 
تأسيس مركز لتطوير 

تربية النحل بجازان

النحالني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلازم  اأحمد  الدكتور  �سارك 
للتنمية  امل�ستقبلية  الروؤية  عمل  ور�سة  يف   الباحة  مبنطقة  التعاونية 
الفرتة  خالل  عقدت   التي  جازان  منطقة  يف  والريفية  الزراعية 
برعاية  2013م(،  مايو   8 – 1434هـ )7  الآخرة  28 جمادى   - 27
اأمري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جازان. منطقة 
املنا�سبة  وامل�سروعات  الربامج  اأهم  املقدمة  العمل  اأوراق  وت�سمنت 
يف  الريفية  الزراعية  للتنمية  ال�سرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق 

املزارعني،  ل�سغار  الري  مياه  اإدارة  وحت�سني  جازان،  منطقة 
املنطقة. امل�ستدامة يف  الزراعية  التنمية  اأهداف  ودورها يف حتقيق 

يف  النحل  لرتبية  الن�سبية  »امليزة  بعنوان  عمل  ورقة  اخلازم  وقدم 
وحت�سني  الدخل  رفع  يف  النحل  تربية  مهنة  ودور  جازان  منطقة 
منطقة  اأن  مو�سحًا  جازان«،  يف  الريفية  لالأ�سر  املعي�سة  م�ستوى 
تربية  جمال  يف  ا�ستثمارات  ل�سخ  اململكة  مناطق  اأن�سب  من  جازان  
املناطق  ووجود  نباتي،  تنّوع  من  حتتويه  مبا  الع�سل،  واإنتاج  النحل 

العام. طوال  النحل  تربية  من  متّكن  التي  وال�ساحلية  اجلبلية 
عبداهلل  املهند�س  كر�سي  على  امل�سرف  اخلازم  اأحمد  الدكتور  وقال 
على  يحر�سون  العلمي  الكر�سي  اأع�ساء  اإن  النحل  لأبحاث  بق�سان 
عملية  تطبيقات  واإجراء  جازان،  منطقة  يف  املناحل  بع�س  زيارة 
بغر�س  ال�سكرية،  الربوتينية  الغذائية  اخللطات  اإعداد  يف  خا�سة 

ايجابية. موؤ�سرات  واأظهرت  الع�سل،  اإنتاج  زيادة 
النحل  ملربيي  تدريبية  دورة  لعقد  الكر�سي  ا�ستعداد  اخلازم  واأبدى 
اأن يحدد النحالون املو�سوعات التي يرغبون امل�ساعدة  بجازان على 
للنهو�س  عمل  ور�س  اإقامة  يف  جازان  جامعة  تعاون  مثمًنا  فيها، 
جازان  يف  العمل  ور�سة  انعقاد  جاء  فيما  النحل،  ع�سل  ب�سناعة 
لعلوم  ال�سعودية  للجمعية  والع�سرين  ال�سابع  اللقاء  مع  بالتزامن 

جازان.  بجامعة  �سيعقد  الذي  احلياة، 
بق�سان  عبداهلل  املهند�س  كر�سي  على  امل�سرف  الدكتور  وطرح 
اململكة  يف  النحل  تربية  لتطوير  مركز  تاأ�سي�س  فكرة  النحل  لأبحاث 
جمعية  اإن�ساء  بدعم  مطالبًا  ن�سبية،  ميزه  من  به  تتمع  ملا  بجازان 
لل�سباب  تدريبية  دورات  واإقامة  جازان،  مبنطقة  الني  للنحَّ تعاونية 
العلوم  كلية  الدورات مبقر  تكون  اأن  النحل، على  تربية  الراغبني يف 
العلوم،  بكلية  احلديثة  التعليمية  البيئة  من  لال�ستفادة  باجلامعة 
لالقت�ساد  كداعم  النحل  باأهمية  التوعية  م�سوؤولية  الإعالم  وحمل 

وثروة ل غنى عنها. الوطني 

والفعاليات،  املهرجانات  تنظيم  جمال  يف  ال�سناعة  اأطرف  بني 
الت�سال  قنوات  وتقوية  املعرفة  ونقل  ال�سياحية،  الرحالت  ومنظمي 
الفعاليات  منظمني  قدرات  وتطوير  املجال،  هذا  يف  العاملني  بني 
الفعاليات  اأهمية  واإبراز  الرحالت،  ومنظمي  واملهرجانات 

جديدة. �سياحية  وجهات  تكوين  يف  ودورها  واملهرجانات 
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المجتمعات  اتفقت  الذي  الوحيد  الشيء 
ال��ع��ال��م على  أن���ح���اء  ك���ل  اإلن��س��ان��ي��ة ف���ي 
ل��ل��ع��دي��د من  ن��اج��ح  أن���ه دواء  ال��ع��ص��ور  م��ر 
األم�������راض، وت����واص����وا ب���ه ج���ي���ًا ب��ع��د ج��ي��ل 
ف��ي  ي��ش��ك��ك��وا  أو  ي��ق��دح��وا  أن  دون  م���ن 
أنواعه  بكل  العسل  ه��و  العاجية  ق��درت��ه 
الحديث  الطب  علماء  ذلك  ليؤكد  وألوانه؛ 
وقدرة  الخفية،  طاقته  أدهشتهم  الذين 
أن  غ��ي��ر  م��ن  األم���راض  م��ن  لكثير  ال��ع��اج��ي��ة 
األسرار  ما  سؤالهم:  فكان  سره،  يعرفوا 
لديه  أحد  ال  العسل؟  يحملها  التي  الخفية 

اآلن! السر حتى  أحد يعرف  اإلجابة، وال 

العسل.. 
صيدلية المنزل!

ش������ف������اء ل����ل����ن����اس
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جلودهم بالع�سل؛ ملا �ساهدوا قدرته على ال�سفاء من البثور اجللدية 
الناجتة عن الإ�سابة باجلدري، لي�ستدرك الطب احلديث يف ال�سني 
اأهمية الع�سل حتى اأن�سا يف عام 1985 م  م�سحة يقوم العالج فيها 
على ع�سل النحل و�سميت م�ست�سفى الع�سل، ويف �سبه القارة الهندية 

ا�ستعمله قدماوؤها لعالج بع�س اأمرا�س العيون.
وعندما نزل القراآن قبل 14 قرنًا حمل الب�سارة واأكد للنا�س اأهمية 
لقوله  ت�سديقًا  وذلك  ا�ستعماالته،  نطاق  ذلك  بعد  ليت�سع  الع�سل، 
َباِل ُبُيوًتا َوِمَن  ِ ِل اأَِن اتَِّخِذي ِمَن اجلجْ حجْ َحى َربَُّك اإَِلى النَّ عز وجل ) َواأَوجْ
ِك  َربِّ �ُسُبَل  ُلِكي  َفا�سجْ َمَراِت  الثَّ ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ُثمَّ  ِر�ُسوَن  َيعجْ ا  َومِمَّ َجِر  ال�سَّ
ا�ِض اإِنَّ يِف  َواُنُه ِفيِه �ِسَفاء ِللنَّ َتِلٌف اأَلجْ جْ ُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َسَراٌب خمُّ ُذُلاًل َيخجْ

ُروَن( �سورة النحل اآية) 68 – 69( . ٍم َيَتَفكَّ َقوجْ َذِلَك الآَيًة لِّ
ورد  كما  للم�سلمني  )�ض(  حممد  �سيدنا  توجيه  ذلك  بعد  لياأتي   
 : ثالثة  يف  “ ال�سفاء   : قال  اأنه  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن 
الكي”،  عن  اأمتي  واأنهى  نار  كية  اأو  ع�سل  �سربة  اأو  حمجم  �سرطة 
رواه البخاري. ويف توجيه نبوي اآخر نقله ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه 
بال�سفائني  “عليكم   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال   : قال 
واحلاكم  مردويه  وابن  �سننه  يف  ماجه  ابن  رواه  الع�سل والقراآن”، 

و�سححه والبيهقي يف �سعب االإميان.
اأهمية  تو�سح  والنبوي  ال�سعبي  الطبي  كتب  حملتها  مهمة  ر�سائل 
الطب  القيم يف كتاب  ابن  اأكد ذلك  العالج، وذلك حني  الع�سل يف 
نافع  عظيمة،  منافع  وفيه  وحلوى  و�سراب  ودواء  غذاء  اأنه  النبوي 
للم�سايخ واأ�سحاب البلغم، مغذ ومفيد للكبد وال�سدر، مدر للبول، 
ويحفظ جثث املوتى وي�سمى احلافظ الأمني، يدر الطمث، فيما قال 

عنه ابن �سينا: )اإذا اأردمت اأن حتتفظوا ب�سبابكم فعليكم بالع�سل(.
ويربهن العلم احلديث عرب اكت�سافاته املخربية واملعملية على فائدة 
واجلروح  دوره يف عالج احلروق  االأبحاث  بينت  اإذ  الطبية،  الع�سل 
والتقرحات اجللدية؛ لحتوائه على مادة الكولجني التي ت�ساعد على 
اللتئام دون ت�سوه اأو اآثار، كما بينت الأبحاث اأهمية الع�سل يف عالج 

م�سكالت الفم والأ�سنان ورائحة الفم الكريهة الناجتة عنها. 
اأمرا�س  عالج  على  قدرته  اإلى  ت�سري  اأخرى  درا�سات  وهناك 
م�ستمرة  الأبحاث  تزال  ول  والإ�سهال،  اله�سمية،  والقرح  العيون، 
الطبي  املنجم  لهذا  الطبية  اخلوا�س  من  املزيد  اكت�ساف  يف 
الع�سل منتجًا طبيعيًا ل تدخل  العالجية؛ كون  باملعجزات  املمتلىء 
الإن�سان،  �سحة  على  الآثار  بع�س  ترتك  التي  الكيماوية  املواد  فيه 

بل العك�س �سينتفع ج�سم الإن�سان؛ لأنه غذاء ودواء.

اأدوية  �سركة  ولي�ست  �سغرية،  ح�سرة  تنتجه  الذي  الطبيعي  الع�سل 
عمالقة �ساحبة معامل ومراكز بحوث وجي�س من الباحثني والعلماء 
معامل  فيه  تتوافر  مل  وقت  يف  العالجية  خوا�سه  القدماء  اكت�سف 
الأبحاث العلمية، بل كانت التجربة حا�سرة يف ال�ستفادة منه كدواء 
اأن  ليوكد  الكرمي  القراآن  ذلك  بعد  ليجئ  الغذائية.  فوائده  بجانب 
�سورة كاملة  وتعايل  �سبحانه  الع�سل دواء، وذلك حني خ�س�ض اهلل 
با�سمه يف امل�سحف ال�سريف )النحل( حملت كل خوا�سه العالجية 
والغذائية، لي�ستند عليها الباحثون يف الع�سر احلديث لتاأكيد الأهمية 

العالجية للع�سل.

اكتشاف الكنز العاجي 
للغذاء  وا�ستعمله  الع�سل،  الإن�سان  عرف  �سنة   5000 من  اأكرث  قبل 
والعالج، وقد حمل بع�ض الوثائق القدمية ا�ستعمال االأ�سوريني للع�سل 

يف العالج، كذلك الفراعنة، الذين كانوا ي�ستخدمونه عالجًا ي�ساعد 
على �سفاء اجلروح، ومعاجلة اأمرا�س املعدة، والكلى، والعني.

ويف ال�سني كان اأطباوؤها القدامى يعاجلون مر�سى اجلدري بدهن 

طاقته  أدهشتهم  الحديث  الطب  علماء 
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معجزة الطب الحديث
اجلهات العلمية البحثية يف جميع اأنحاء العامل �سرعت موؤخرًا يف 
باإجراء  املخت�سون  وقام  العالجية،  الع�سل  خوا�س  عن  التنقيب 
من  لكثري  كعالج  واكت�سافه  الع�سل،  حول  والدرا�سات  الأبحاث 
ولزالت  العجيبة،  العالجية  قدرته  تاأكدت  حتى  الأمرا�س، 
الباحثون يف  اكت�سف  اأمريكا  ففي  العملية.  املجاهر  اأ�سراره حتت 
والأقل  الأجدر  البديل  الع�سل هو  اأن  )بن�سلفانيا(  ولية  كلية طّب 
التي  ال�ستاء  اأمرا�س  لعالج  ت�ستخدم  التي  الأدوية  عن  تكلفة 
الع�سل  ملجل�ض  الطبية  الدرا�سة  بح�سب  وذلك  االأطفال،  ت�سيب 
يومية  ملعقة  الأطفال  اإعطاء  اأن  اأكد  الذي  الأمريكي،  القومي 
من الع�سل يزيل الكحة خالل الليل، ومينع انتقال عدوى اأمرا�ض 

عالجها. يف  ويفيد  التنف�سي،  اجلهاز 
م�ست�سفى  اأطباء  بها  قام  علمية  اأبحاث  برهنت  بريطانيا  ويف 

مر�س  �سفاء  على  الع�سل  قدرة  على  )مان�سي�سرت(  يف  )كري�ستي( 
العلمية  احلقيقة  هذه  ودعمت  احللق،  �سرطان  اأو  الفم،  �سرطان 
ملحاربة  �سالح  تر�سانة  الع�سل  عّدت  التي  الكرواتية  زغرب  جامعة 
ال�سرطان؛ لأنه يدفع اخلاليا اإلى النتحار، وي�ساعد اجلهاز املناعي 

الذي يقاوم منو اخلاليا ال�سرطانية.

800 مركب يخفيها العسل!
على الرغم من اأن الع�سل خ�سع لكثري من الأبحاث والتجارب 
�سفرته  ك�سف  عن  عاجزون  والأطباء  الباحثني  اأن  اإل 
ال�سرية، ومعرفة اأ�سراره الكامنة التي اأ�سار اإليها القراآن 
اأكرث  من  العلمية  الأبحاث  مراكز  عّدته  لذلك  الكرمي، 
من  اأكرث  على  يحتوي  لأنه  تركيبته؛  يف  تعقيدًا  املواد  
�سر  معرفة  عن  والأطباء  الباحثون  وعجز  مركب،   800
دي  الباحثة  تقول  ال�سدد   هذا  ويف  للبكترييا.  مقاومتها 
ا�ستطاع  التي  الطريقة  على  نتعرف  مل  الآن  »حتى  كارتر: 
اأن  الأغلب  على  لكن  البكترييا،  مقاومة  خاللها  من  الع�سل 
مع  يتفاعل   »methylglyoxal« ا�سمه  الع�سل  داخل  مركبًا 
تعطيل  على  قادرًا  ليكون  الآن،  حتى  نعلمها  مل  اأخرى  مركبات 
مقاومة  على  قادرة  جديدة  �ساللت  اإنتاج  من  البكترييا  قدرة 

امل�سادات احليوية.«
)ب1(  فيتامني  على  يحتوي  الع�سل  فاإن  العلمية،  الأبحاث  وبح�سب 
الذي يفيد يف التهاب الأع�ساب، وتنميل الأطراف. كما يحتوي الع�سل 
على الفيتامني )ب2( املفيد لعالج قرحة الفم وت�سقق ال�سفاه والتهاب 
العني، كما يحتوي على عدد من املعادن، مثل: البوتا�سيوم وال�سوديوم 

والكال�سيوم واملغنزيوم واحلديد والنحا�س والفو�سفور والكربيت.
الوليات  باحثي  حريت  التي  اجلراثيم   اأنواع  بع�س   هناك  كذلك 
املتحدة الأمريكية ومل يجدوا لها عالجًا، ولكنهم اجتهوا اإلى الع�سل 
ل�ستخال�س م�سادات حيوية منه لتعقيم امل�سايف، واأ�ساروا اإلى  اأنها 

من اأف�سل امل�سادات احليوية!
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القرآن وسر العسل
الباحثون عن اأ�سرار الع�سل اكت�سفوا اأن القراآن الكرمي  يوؤكد اأهمية 
اأربع  �سفاء  كلمة  العزيز  الكتاب  يف  ورد  اإذ  وغذاًء،  عالجًا  الع�سل 
مرات، واحدة منها مع الع�سل، وذلك يف �سورة النحل اآية )69(، اأما 
الع�سل فقد ورد ذكره يف �سورة النحل اآية )68(، و�سورة حممد اآية 
)15(، وقد اأ�سارت هذه الآيات اإلى اأن الع�سل كاإعجاز يحمل  اأ�سرارًا 
طبية عظيمة، على الرغم من اأنه يخرج من بطون خملوقات �سغريه 
بالكامل،  العالجية  خوا�سه  معرفته  من  الآن  حتى  العلماء  عجز 

الكرمي  القراآن  اأده�سهم  الذين  امل�سلمني  غري  للباحثني  املفاجاأة  
عندما و�سف الع�سل باأن �سفاء؛ مما زاد من اأ�سرارهم على امل�سي 
التي  الأمرا�س  عالج  يف  للع�سل  اخلفية  القدرة  اكت�ساف  طريق  يف 

عجز الطب احلديث عن اكت�ساف اأدوية لعالجها.

استعماالت متعددة والدواء واحد
تقنياته  من  الرغم  -على  الآن  حتى  احلديث  الطب  يتمكن  مل 
وما  للع�سل،  العالجية  القدرة  اكت�ساف  من  املتطورة-  البحثية 

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���اج، 

واستعمله األشوريون والفراعنة

والدليل على ذلك اأن كل يوم حتمل املخبرتات الطبية ومراكز البحث 
�سواء  الأمرا�س  من  كثري  عالج  على  الع�سل  قدرة  عن  جديدًا  نباأً 

اأكانت مزمنة اأم م�ستع�سية. 
اأنه  ذكر  بل  للع�سل،  العالجية  االأ�سرار  يف�سر  اأو  ي�سرح  مل  القراآن 
�سفاء، وترك الباب مفتوحًا للبحث والتق�سي، وبناًء على هذه الكلمة 
عن  للتنقيب  غريهم  اأو  امل�سلمون  والباحثون  العلماء  التقطها  التي 
فكانت  يحملها،  التي  الدوائية  وامل�سادات  العالجية،  الع�سل  خوا�س 

للج�سم  عامًا«  »مقوى  يعدُّ  عمومًا  اأنه  اإل  جاريًا،  البحث  زال 
والأمالح  املعادن  من  والكثري  وال�سكر  الربوتني  على  لحتوائه 
الكيماوية،  الأدوية  بخالف  ال�سريع  التاأثري  على  القادرة  املعدنية 
الكال�سيوم  تثبيت  على  فيه  املوجودة  الفيتامينات  ت�ساعد  كما 
اأ�سنانهم،  ويثبت  االأطفال،  منو  يف  ي�ساعد  لذلك  العظام؛  يف 
ويفيد  الأ�سنان.  ونخر  ال�ساقني  وتقو�س  الك�ساح  �سر  ويقيهم 
ملطف  فهو  ال�سدر،  واأمرا�س  التنف�س،  حركة  تنظيم  يف  الع�سل 
للم�سابني  ويو�سف  وال�سعال،  البلع  و�سعوبة  اجلفاف  حالت  يف 
اجللد،  بخ�سونة  املت�سف  البالجرا  مر�س  يف  ويفيد  الدم،  بفقر 
التئام  يف  ي�ساعد  كما  اأي�سًا،  والع�سبية  اله�سمية  وبال�سطرابات 
والكبد  القلب  اأمرا�ض  �سفاء  يف  وي�ساهم  واحلروق،  اجلروح 
والأمرا�س  الع�سبي  اجلهاز  واأمرا�س  والأمعاء  املعدة  واأمرا�س 

. العيون  واأمرا�س  اجللدية 
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