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 قدمة المترجمينم

فنحل العسل يقوم ، عد حنل العسل أهم كائن حي ينتمي لصف احلشراتيُ  
 منتجاتهىل إ باإلضافة ،ويتميز بتكوين اجتماعي استثنائي ،بعملية تلقيح احملاصيل

، تعرض حنل العسل ملتطفل جديد ،ويف العقود األخرية. الغذائية والدوائية املتعددة
Varroa destructor ، ّىل انتشار إضافة باإل ،ا لطوائف النحلا واضحً ل تديدً شك

ن اخلسائر الناجتة عن إصابة طوائف أىل إويشار ، عداد كبرية من اخلالياأظاهرة فقدان 
بالفاروا جاوزت اخلسائر الناجتة عن آفات حنل العسل ، A. mellifera، حنل العسل

ليس بسبب اخلسائر املباشرة الناجتة عن اإلصابة باحللم فحسب . األخرى جمتمعةً 
. ولكن نتيجة الخنفاض كبري يف خدمات تلقيح النباتات اليت يقدمها حنل العسل

. الاحة يف هذا الاألمر الذي زاد من عدد الباحثني واملخصصات املالية البحثية املت
وبطرق  ،من قبل باحثني خمتلفني ،يف بيئات متباينة ثومت تنفيذ العديد من األحبا

ضرورة  من مثّ و  ،ثلىم ىل صعوبة االستفادة من النتائج استفادةً إدت أ ،احيانً أخمتلفة 
 .اعتماد معايري قياسية أكثر فعالية يف دراسة حنل العسل على مستوى العامل

مللحة إىل املعايري القياسية إىل تعاون الباحثني واملختصني يف أدت احلاجة ا
 سيق من خالل شبكة نوبت ،جمال حنل العسل يف العامل املتقدم بشكل استثنائي

COLOSS  "عىن يُ  ،جناز عمل حبثي عملي فريدإل" العسل منع فقدان طوائف حنل
تسمح  ،ل العسلجراءات البحثية  القياسية يف جمال حبوث حنبتقدمي الطرق واإل

جراء املقارنات بني املختربات املختلفة واملناطق إوب ،بتعظيم الفائدة من هذه البحوث
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جياد إوحماولة  ،النحالة احلديثة كالتمشل ملشأمما يسمح بفهم   ،رافية املتباينةغاجل
مثل ملخصصات البحوث العلمية يف هذا أ ىل استثمارٍ إنه يؤدي إكما   .احللول هلا

ورويب يف العلوم وقد مت دعم هذه الشبكة من خالل برنامج التعاون األ. الال
 ،ناوقد نتج عن هذا التعاون جملد).  FA0803(بالقرار رقم ) COST(والتكنولوجيا 

  ٢٤٣جنازمها بإقام 
ً
تتعلق بطرق  اً مرجعي اً علمي منشوراً  ٣١لتقدم  ،دولة ٣٤من  اعامل

عىن  يُ  اً،مرجعي اً علمي منشوراً  ١٩لد األول وي م ال. البحث القياسية يف حنل العسل
، بيئةو ، مبوضوع متكامل عن طرق البحث القياسية املتعلقة ببيولوجية منشوركل 
تعلق ي ،اجزءً  ١٢الثاين من  لدبينما يتفلف ال. إخل...وراثة أو تربية حنل العسلو 

 .  تعلقة باقياسية امللوطرق البحث ا  ،املختلفة وأمراضه جوهرها بآفات حنل العسل

يقوم كرسي املهندس عبداهللا بقشان ألحباث النحل برتمجة هذه األجزاء من 
ليتسىن للباحثني والدارسني ومجيع اجلهات ذات العالقة  ؛ىل اللغة العربيةإلغتها األم 

حباث جراء األإل ا؛قياسيً  اوحقليً  امعمليً  دليًال  ، بصفتهاجزاءمن االستفادة من هذه األ
حبيث  ة،جزاء هذين اللدين كل على حدأوقد قمنا هنا برتمجة . املتعلقة بنحل العسل

ليتسىن االستفادة منها   ؛صفحة ١٥٠يشكل كل جزء وحدة مكونة من حوايل 
كإجراءات مرجعية قياسية متخصصة يف جمال البحث املتخصص بكل جزئية من 

 . جزيئات حنل العسل بالشكل األمثل

 The COLOSS BEEBOOKلكتاب النحل  ولزء من اللد األويعد هذا اجل
 Apisدراسة التلقيح باستخدام حنل العسل الغريب هم املرتمجات املتعلقة  بأمن 



                                                             ز                                                                                       مقدمة املرتمجني

   

mellifera . ًعن؛ متطلبات التلقيح بنحل العسل  اا وواضحً ا وافيً حيث يقدم شرح
، اللقاح نقض التلقيح وحيوية حبوب، ضمن أنظمة االخصاب املختلفة للنباتات
حتديد نسبة النحل الفاقد على األزهار ، فحص التهجني وكفاءة التلقيح بنحل العسل

حتديد ، قدرة النحل على نقل حبوب اللقاح على مستوى األفراد والطائفة،  اجلانبية
آثار ما بعد احلصاد لعمليات التلقيح من حيث ، الكثافة النحلية املثلى الجراء التلقيح

معدالت ، كثافة النحل يف القطاعات احلقلية، تعليم النحل،  ميتهنوعية املنتج وك
التلقيح ، التغذية الربوتينية والسكرية، ادارة الطوائف خالل فرتة التلقيح، زيارة األقفاص

املبيدات وأثرها على حنل العسل  ، حتت البيوت احملمية والعوامل املؤثرة بعملية التلقيح
وسيزود هذا   .ية لنحل العسل يف عملية التلقيحكملقح وأخريا االمهية االقتصاد

جراء جراءات ال رورية إلباملعرفة واإل التلقيح بنحل العسلالكتاب الباحثني يف جمال 
وقد مت اختيار الطريقة البحثية . دراسات قياسية توافقية قابلة للمقارنة والنقاش

حال مل يتم التوافق على ويف  .بعد مراجعة مجيع الطرق املنشورة عن املوضوع ،القياسية
طرق الوقد مت توضيح العديد من . ىل مجيع الطرق احملتملةإ أُشريفقد  ،طريقة قياسية

شكال والصور املرفقة اليت تساعد الباحث على الفهم من خالل األ بحثية وتبسيطهاال
وحنن ، ت عملية ترمجة هذا الكتاب اجلهد والوقتذلقد استنف . اجليد لطريقة البحث

ولكّنا عملنا بكل جهد  ه،ليإميكن الوصول  ال ،يقني بفن الكمال أمنا هو سرابعلى 
حىت يتسىن للطلبة والباحثني االستفادة منه بفكرب  ؛بالشكل املطلوب هخراجإلممكن 

فبعد شكر اهللا عز وجل الذي .  حيظى برضاكم واستحسانكم أنونفمل  ،قدر ممكن
بالشكر اجلزيل إىل معايل مدير جامعة  هنتوج ،أهلمنا املقدرة على القيام بذا العمل
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وسعادة األستاذ ، امللك سعود األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرمحن العمر حفظه اهللا
على الدعم املتواصل واحلثيث ألع اء هيئة التدريس  ،الدكتور أمحد بن سامل العامري

ا املرموقة اليت نصبو مجيعً  وتبوئها املكانة ومتيزها والباحثني؛ بدف رفعة جامعتنا العزيزة
ظات على النسخة و كما نشكر األساتذة الذين قاموا مبراجعة وإبداء امللح. ليهاإ

. رائهم وتعليقاتم الصادقة والبناءةآهذا العمل على  قّيمواوملن ، األولية هلذا العمل
الدعم املايل الذي لعمادة كراسي البحث جبامعة امللك سعود على والشكر موصول 

ونسفل اهللا العلي القدير أن جيزيهم عنا خري  .ه  لتسهيل ترمجة وانتاج هذا العملتمقد
يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ  ،اوأن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا مجيعً ، اجلزاء

والصالة والسالم على سيدنا حممد، الصادق الوعد األمني،  .من أتى اهللا بقلب سليم
 ما علمتنا، إنك أنت العليم احلكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ال علم لنا إال

 .وانفعنا مبا علمتنا، وزدنا علما

 حمد الخازم الغامدي أ. د.أ
 املشرف على كرسي املهندس عبداهللا

 م كلية علو ،بقشان ألحباث النحل 
    جامعة امللك سعود -األغذية والزراعة

 يحيى زكي العتال . د  
 عبداهللاكرسي املهندس 

 م كلية علو ،بقشان ألحباث النحل 
    جامعة امللك سعود- األغذية والزراعة
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 الجزء األول -مقدمة كتاب النحل 

ا للطرق ا جامعً دليًال عمليً  The COLOSS BEEBOOKكتاب النحل   يعدّ 
لقد تفسست شبكة . البحثية،  A. mellifera، يف مجيع جماالت حنل العسل الغريب

نتيجة م، ٢٠٠٨يف عام  COLOSS اةمنع فقدان طوائف حنل العسل املسم
عديد من ُوثِّقت يف اليت  ،للخسارات الكبرية واملتتالية يف طوائف حنل العسل املراباة

جمموعات وعندما بدأت ). Neumann and Carreck, 2010(العامل  يفالبلدان 

 وبشكلٍ - واضحاً  حنل العسل بدراسة املشكلة، فقد بدا يف جمالعديدة دولية حبثية 
جراء إعاقة كبرية قدرَة العلماء على إ ن غياب الطرق البحثية القياسية يعيقأ -مبكر

ويف عامها . يانات املتعلقة بفقدان الطوائف على املستوى الدويلتوافق ومقارنة الب
، برين يف سويسرا يف مدينة) COLOSS(وخالل اجتماع الشبكة ، الثاين من العمل

ق فِ وقد اتّ .  عداد دليل لطرق البحث القياسية يف جمال حنل العسلفقد نشفت فكرة إ
يث اسُتوحَيت ح، The COLOSS BEEBOOKكتاب النحل على تسمية الدليل  

طرق البحث املتعلقة بذبابة الفاكهة  عنهداف مماثلة الفكرة من منشورات بف

)Lindsley and Grell, 1968; Ashburner 1989; Roberts, 1998; 

Greenspan, 2004  .(عداد كتاب النحل مت البدء بإBEEBOOK  بعد توظيف

ن و املؤلفهؤالء عطي وقد أُ . ثيعملية التنسيق يف كل جمال حب اخلرباء الدوليني؛ ليقودوا
يار الفريق املناسب من مهمة اخت) ول يف قائمة املؤلفنيالسم األا(ن و املتمرس
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سلوب ُجهزت بفوبعد ذكرها  ،ا قياسيةها طرقً عدّ الختيار الطرق اليت جيب  ؛املتعاونني
  ). Williams et al., 2012(سهل للباحثني 

 Theكتاب النحل : ىل ثالثة جملداتم مشروع كتاب النحل االبتدائي إسِّ قُ 

COLOSS BEEBOOK الطرق القياسية لبحوث حنل العسل الغريب : اللد األول

Apis mellifera كتاب النحل و ؛The COLOSS BEEBOOK الطرق : اللد الثاين

؛ وكتاب النحل Apis melliferaالقياسية لدراسة آفات وأمراض حنل العسل الغريب 
The COLOSS BEEBOOK الطرق القياسية لدراسة منتجات حنل : اللد الثالث

ا وقد مت تنظيم األوراق العلمية بكتاب النحل تبعً .  Apis melliferaالعسل الغريب 
أف ل الطرق لكل هذه الطرق املختارة بصفتها املؤلفون  صّنف مثّ . ملوضوع البحث

. خربية واحلقلية أي اً ًا للبحوث املطرق ،هذه الطرقمتثل و . جمال من جماالت البحث

از جتربة ا استخدام طرق من جماالت حبثية عدة إلجني غالبً ور نه من ال ر وقد أدركنا أ
قام الدليل ، منم متعدد الاالتوأينما كان هنالك حاجة إىل .  معينة  بنحل العسل

ىل األوراق السابقة عند مع توجيه الباحث إ، ددة لطريقة مابوصف التعليمات احمل
ميكن تعريف ساللة ، العلى سبيل املث. فيما يتعلق بالطرق العامةوخاصة  ،احلاجة

ن التعليمات العامة باستخدام لنحل العسل بوساطة الطرق اجلزيئية؛ ولذلك فإ

 Evans et(مت بالورقة العلمية املتعلقة بالطرق اجلزيئية دِ املتتابعات اجلزيئية الدقيقة قُ 

al., 2013( ،خلاصة واملناسبة لتعريف السالالت وصفت يف الورقة ولكن الطريقة ا

ومن ). Meixner et al., 2013(العلمية املتعلقة بتعريف السالالت واألمناط البيئية 
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سالالت واألمناط ىل الورقة العلمية املتعلقة بتعريف الينبغي للشخص الرجوع إ، مثّ 
د ذلك ف تكتفي بالرجوع بعوهذه الورقة سو . يفية حتديد ساللة معينةالبيئية ملعرفة ك

ة قىل الورقة العلمية املتعلقة بالطرق اجلزيئية عند مناقشة املتتابعات اجلزيئية الدقيإ
جراءات القياسية ارئ عن الفرق بني كتاب النحل واإلل القوقد يتساء. بالتحديد

واملنظمة األوروبية ، )OIE(املتاحة من خالل مكتب املنظمة الدولية لصحة احليوان 

 The COLOSSيف كتاب النحل ).  OECD(االقتصادي والتنمية  نلتعاو ل

BEEBOOK ،املنظمة األوروبية و ، ىل املنظمة الدولية لصحة احليواننرجع غالًبا إ

ا تصف طرقًا �تنمية، وإىل طرق قياسية أخرى؛ حيث إللتعاون االقتصادي وال
بتحليالت روتينية  -لاعلى سبيل املث-أو للقيام ) OIE(ض لتشخيص اآلفات واألمرا

أبعد من التشخيص ولكن كتاب النحل يذهب إىل ). OECD(ختبارات السمية ال

والتحليالت الروتينية من خالل وصف الطرق للقيام ببحوث على حنل العسل 
كتاب النحل بني الطرق   مييز، وعند ال رورة. والكائنات احلية الدقيقة املصاحبة

اليت يتم تزويدها من قبل املنظمة الدولية لصحة احليوان  البحثية القياسية املتاحة كتلك
)OIE( ، واملنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية)OECD( ،خالصة  مويقد

وقد   .مكتوبة ومراجعة من قبل فريق دويل من العلماء، توافقية وافية لطرق البحث

سهل   توفري دليل خمربيباإلضافة إىل. جتعله قابًال للتطور صمم كتاب النحل بطريقة
فإن كل ورقة علمية من ، جبهد جيعل هذه الطرق متاحة بشكل أوسعو ، االستخدام

صدارات اخلاصة للة ل متاحة بالان يف عديد من اإلاء اليت تشكل كتاب النحاألجز 
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ولالستفادة والبناء على توافر وسائل االتصال .  .J. Apicul. Resحبوث النحل 
م جديد عن الدليل؛ حيث ُجهز إصدار متاح للجميع على مفهو  ، طُّورالرقمية

 . ووضع التحسينات املقرتحة ،مناقشة كل طريقةمن خالله ميكن ، نرتنتاإل
  عام اسية لكتاب النحل على اإلنرتنت يف سبدأ تطوير املسّودة األ

oloss.org www.cلكرتوين وميكن إجياد اإلصدار احلايل على املوقع اإل، م٢٠٠٩

/beebook  .ا هامشً  ،تصف طريقة ما ،حتتوي كل ورقة رقمية، ويف املسودة األساسية
ميكن للمستخدمني من ّمث و .  قرتاح التغريات أو اإلضافاتميكن استخدامه ال، للتعليق

وعندما تتجمع . املساعدة يف التحسينات والتطويرات اإلضافية لكتاب النحل
صدار نسخة مطبوعة جديدة من ميكن حينها إ، اإللكرتويناملوقع حتديثات كافية على 

سلوب املشابه لطريقة املوسوعات املعرفية ومثل هذا األ. يل للمراجعة والنشرالدل
مثل ، تابعة احلقول سريعة التطوريف ممفيد بشكل خاص  Wiki-Likeالرقمية 

ا على حنل حباثً ن جيري ألكل من يريد أ كتاب النحل مرجعاً   دويع. اإلجراءات اجلزيئية
ولئك الباحثني اجلدد يف جمال حبوث حنل وقد متت كتابته بطريقة متكن أ. سلالع

فإن مثل ، وبالطبع. ا بالنسبة هلمالعسل من البدء بالبحث يف جمال قد ال يكون مفلوفً 
ولكن توفري . فر األدوات املعقدة واملكلفة وأدوات أخرىاا بتو هذه احملاولة مرتبطة غالبً 

وميكن اتباع ، ها مغطى بشكل م مونذه األدوات ال رورية والتدريب عليمصادر ه
من طالب املراحل اجلامعة ، خصفرة يف كتاب النحل من قبل أي شاالتعليمات املتو 

فرة اكل التفاصيل عن كيفية تطبيق هذه التعليمات متو . ىل الباحثني اخلرباءاألولية إ
 BEEBOOKن يكون كتاب النحل املؤلفني بفويفمل احملررون وفريق  . ضمن الكتاب
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  ؛ خرى على املستوى الدويليف جمال حنل العسل والاالت األ أداة مرجعية للباحثني
 ، ينشر فيهاىل جملةة الفاكهة األصل الذي مت تطويره إكتاب ذبابال يف  كما هو احل

ي هذه أن يتبىن جمتمع حنل العسل البحثكذلك نفمل . التحديثات والطرق اجلديدة
لكل شخص لالستخدام،  دة الرقمية مفتوحةواملسوّ . ويعمل على تطويرها ،األداة

ن دراسة حنل العسل ذات صلة عاملية إ.  واملسامهة اإلضافية يف تطوير جمالنا البحثي
ه رس حنل العسل نتيجة الستغاللفقد دُ ، مبعناه التطبيقي. ومتنوعة بشكل ملحوظ

دام فقد مت استخ ،عن ذلك ف الً . يف احلاالت الزراعية را لألزهاللعسل وملقحً  امنتجً 
األساسية يف جماالت علمية جابة عن املسائل حنل العسل كائًنا حًيا منوذًجا لإل

 بشكلٍ -خيتص   رورة وضع جملدحس فريق التحرير والتفليف بومن ّمث فقد أ. متعددة
. اليت يعيش بداخلهاجراءات املتعلقة بدراسة هذا الكائن احلي والطائفة باإل -حصري

 The COLOSS وقد نتج عن هذا اجلهد اللد األول من كتاب النحل 

BEEBOOK : الطرق القياسية لدراسة حنل العسل الغريبApis mellifera  . يف
ا خبريً  ١٦٧تعاون ، The COLOOS BEEBOOKاللد األول من كتاب النحل 

ئات من الطرق البحثية املتعلقة مت منة م، جزءاً  ١٨دولة يف تفليف  ٢٩ا من دوليً 
حبثية مرتبطة بنحل العسل  اوتت من هذه األجزاء طرقً . هبدراسة حنل العسل وطوائف
تربية يرقات حنل ، )Carreck et al., 2013(التشريح : يف الاالت العليمة التالية

 Scheiner et(السلوك ، )Crailsheim et al., 2013(ا خمربيً  A. mellifera العسل 

al., 2013( ، دراسات األقفاص)Williams et al., 2013( ، زراعة اخلاليا
)Genersch et al., 2013( ، توصيف السالالت واألمناط البيئية)Meixnet et al., 
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 Engel et(املتكافالت الداخلية ،  )Torto et al., 2013(البيئة الكيميائية ،)2013

a., 2013( ،تقدير معايري قوة الطوائف )Delaplane, 2013( ، نظام املعلومات
، )Cobey et al., 2013(التلقيح الصناعي ، )Rogers et al., 2013(اجلغرافية 

 ,.Evans et al(البيولوجيا اجلزيئية ، )Human et al., 2013(الطرق املتنوعة األخرى 

 تلقيح، )Hartfelder et al., 2013(وظائف األع اء والكيمياء احليوية ، )2013
 ,.Buchler et al(انتخاب وتربية امللكات ، )Delaplane et al., 2013(األزهار 

 ,.Medrzycki et al(السمية ، )Pirk et al., 2013(حصائية الطرق اإل، )2013

ني اب املخ رمن تكون شاملة عند العمل مع الكتّ وقد حرصنا على أ). 2013
االت البحثية ذات ا مجيع الننا قد أدرجنونفمل بف. إلعداد فصول اللد األول

أننا قد نكون أغفلنا  -ي احلال يف مؤلفات بذا احلجمما هك  –العالقة، ولكن أدركنا 
ويف . املستقبل قد تطرأ مواضيع وجماالت حبثية جديدة يفكما ، بعض املواضيع املهمة

 لكرتونيةذلك من خالل مسوَّدة كتاب النحل اإلتم معاجلة هذه احلالة، ميكن أن ت
)www.coloss.org /beebook( ، نفمل  .املستقبلبالنهاية نسخة حمسنة منتجة يف
إن حنل . ة حنل العسلشخص مهتم بدراس كلَّ   افرة هنااملعلومات املتو  تساعدفن ب

ومن أحد األبعاد اخلالدة األخذ بعني االعتبار أمهية ، العسل منوذج مدهش للبحث
وفريقنا من الزمالء أن نكون ويف دميومة النظام البيئي؛ و  ،نتاج الغذائيالنحل يف اإل
أن البحث يف حنل كتشف ا على مر الزمن؛ وأن نا  مفيدً عددنا مصدرً الدوليني، قد أ

 .حمفز فكرياً العسل جمٍز على الصعيد املهين و 

 فريق التحرير
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 المحتويات
 الصفحة العنوان التسلسل

 ٢ مقدمة ١
 ٢ متطلبات تلقيح النباتات ١,١
 ٥ إخصاب النبات أنظمةحتديد  ١,٢

تكاثر الجنسي من خالل ( خصايبالإلا اختبار التكاثر ١,١,٢
 )املخصبةالبذور غري 

٦ 

 ٩ )التلقيح الذايت(اختبار اإلخصاب الذايت  ٢,١,٢
 ١٢ اختبار اإلخصاب الذايت بني أزهار النبات الواحد ٣,١,٢
 ١٣ ).االعتماد على اخللم اخلارجي(فحص التهجني  ٤,١,٢
 ١٥ التلقيح املتعددة أنظمةاختبار  ٥,١,٢
 ١٦ اختبار عوامل التلقيح ونقص التلقيح ٢,٢

 ١٦ )Anemophily(اختبار التلقيح بواسطة الرياح  ١,٢,٢
 -)التلقيح بالعوامل احليوية(اختبار التلقيح بنحل العسل  ٢,٢,٢

 زيارة منفردة
١٨ 

 -)التلقيح بالعوامل احليوية(اختبار التلقيح بنحل العسل  ٣,٢,٢
 زيارات متعددة

٢٠ 

 ٢٢ جتارب عقد الثمار على املستوى احلقلي ٤,٢,٢
 ٢٣ املودعة على امليسم وتلكقياس حبوب اللقاح على النحلة  ٣
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 الصفحة العنوان التسلسل

تعريف وتقييم كمية ونوعية حبوب اللقاح املنقولة بواسطة  ١,٣
 النحل

٢٤ 

 ٢٥ ا وعمل شرائح أرشيفية مرجعيةتعريف حبوب اللقاج جمهريً  ١,١,٣
 ٢٦ اجلزيئيةبالطرق ) Palynology(تعريف حبوب اللقاح  ٢,١,٣
 ٢٧ تتبع هوية حبوب اللقاح ٣,١,٣
 ٢٧ كمية حبوب اللقاح   ٤,١,٣

 ٢٨ )Haemocytometer(عّد خاليا الدم  أداة ١,٤,١,٣
 ٢٨ طرق بديلة ٢,٤,١,٣
 ٢٩ نوعية حبوب اللقاح وحيويتها ٥,١,٣

 ٢٩ حيوية حبوب اللقاح ١,٥,١,٣
 ٢٩ يف املختربنبوب اللقاح أحبوب اللقاح ومنو  نباتإ ٢,٥,١,٣

 ٣١ كميتها ونوعيتها على املياسم، تقييم هوية حبوب اللقاح ٢,٣
 ٣٢ تعريف هوية حبوب اللقاح على املياسم ١,٢,٣
كل بحتديد كمية حبوب اللقاح املودعة على ميسم مستقل  ٢,٢,٣

 زيارة أو بوحدة الزمن
٣٣ 

 ٣٥ تقييم استقبالية امليسم ٣,٢,٣
اللقاح ومنو أنبوب اللقاح يف النبات  تقييم إنبات حبوب ٤,٢,٣

 احلي
٣٦ 
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 الصفحة العنوان التسلسل

 ٣٧ مقاييس كفاءة التلقيح على مستوى الطائفة ٤
 ٣٨ نسبة السارحات من اخللية اليت تزور حمصول ما ١,٤

 ٣٨ مجع حبوب اللقاح ١,١,٤
 ٤٠ حتديد كفاءة مصيدة حبوب اللقاح ١,١,١,٤
 ٤٠ اللقاحعدد مصائد حبوب  ٢,١,١,٤
 ٤١ حتليل حمتويات مصيدة حبوب اللقاح ٣,١,١,٤
 ٤٢ تفثري مصيدة حبوب اللقاح على السروح  ٤,١,١,٤
 ٤٢ مجع الرحيق ٢,١,٤
 ٤٣ نسبة حنل الطائفة الذي يقوم جبمع حبوب اللقاح ٣,١,٤
 ٤٤ معدل سروح الطائفة ٤,١,٤
 ٤٥ زهار اجلانبية النحل الذي يعمل على األ ٥,١,٤
 ٤٦ العالقة بني النحل السارح وخالياه ٢,٤

 ٤٦ تعليم النحل باحلقل ١,٢,٤
 ٤٧ ا خلالياهتعليم النحل تبعً  ٢,٢,٤

 ٤٨ حتديد كثافات امللقح املوصى با حملصول معني ٥
 ٤٩ االستقراء غري املباشر ١,٥

 ٤٩ كثافات النحل يف القطاعات احلقلية الصغرية ١,١,٥
 ٥٠ للحقلاملسح الشامل  ٢,١,٥
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 الصفحة العنوان التسلسل

 ٥١ األقفاصمعدالت زيارة  ٣,١,٥
اختبارات مباشرة  يف حقول كاملة إلجياد عدد الطوائف  ٢,٥

 املطلوبة يف اهلكتار
٥١ 

 ٥٣ التنافس بني النباتات على التلقيح الناجتة عنتقييم املخاطرة  ٣,٥
 ٥٣ مالحظة حتذيرية حول التوصيات ٤,٥
 ٥٥ التلقيح ما قبل احلصاد وبعده تفثرياتقياس  ٦

 ٥٦ املظهر اخلارجي ١,٦
 ٥٩ جودة القوام ٢,٦
 ٦٠ الطعم ٣,٦
 ٦١ القيمة الغذائية  ٤,٦
 ٦١ دارة طوائف النحل للتلقيح األمثل إ ٧

 ٦١ جاذبات النحل ١,٧
 ٦٢ تغذية الطوائف ٢,٧

 ٦٢ التغذية باحمللول ١,٢,٧
 ٦٢ اللقاحالتغذية حببوب  ٢,٢,٧
 ٦٢ أداء التلقيح يفالتغذية  أنظمة تفثرياتاختبار  ٣,٢,٧
 ٦٣ توزيع الطوائف يف احملصول ٣,٧
 ٦٤ نفاقاحملميات واألالتلقيح يف  أحباث إجراء ٨
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 الصفحة العنوان التسلسل

 ٦٥ )  CO2(سيد الكربون أك مستوى غاز ثاين ١,٨
 ٦٦ الشمسية األشعة ٢,٨
 ٦٧ والرطوبةاحلرارة  ٣,٨
 ٦٧ التيار اهلوائي املوجه ٤,٨
 ٦٨ حمدودية املصادر الغذائية ٥,٨
 ٦٩ فاتامللقحات ومبيدات اآل ٩
 ٧٠ القيمة االقتصادية لتلقيح احملاصيل بنحل العسل ١٠

 ٧١ نتاح استجابة لكثافة حمددة من الطوائفحتديد اإل ١,١٠
 ٧٣ متغريات االستجابة واحلسابات ٢,١٠
 ٧٥ كربأالتقييم االقتصادي على مستويات  ٣,١٠
 ٧٨ الشكر ١١
 ٧٩ املراجع 
 ٩٢ نبذة عن املرتمجني 

                




