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 الثانيالجزء  -مقدمة كتاب النحل 
 

 مقدمة المترجمين

فنحل العسل يقوم ، ينتمي لصف احلشرات ،عد حنل العسل أهم كائن حييُ 
 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
األمر الذي زاد من عدد الباحثني واملخصصات املالية البحثية املتاحة . األخرى جمتمعةً 

من قبل باحثني  ،يف بيئات متباينة ثومت تنفيذ العديد من األحبا. اليف هذا ال
 ،ثلىم ىل صعوبة االستفادة من النتائج استفادةً إدت أ ،احيانً أوبطرق خمتلفة  ،خمتلفني

اد معايري قياسية أكثر فعالية يف دراسة حنل العسل على مستوى ضرورة اعتم من مثّ و 

 .العامل
أدت احلاجة امللحة إىل املعايري القياسية إىل تعاون الباحثني واملختصني يف 

 سيق من خالل شبكة نوبت ،جمال حنل العسل يف العامل املتقدم بشكل استثنائي

COLOSS  "عىن يُ  ،ثي عملي فريدجناز عمل حبإل" العسل منع فقدان طوائف حنل

تسمح  ،جراءات البحثية  القياسية يف جمال حبوث حنل العسلبتقدمي الطرق واإل
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جراء املقارنات بني املختربات املختلفة واملناطق إوب ،بتعظيم الفائدة من هذه البحوث

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  ١٩وي م اللد األول . البحث القياسية يف حنل العسل

، بيئةو ، مبوضوع متكامل عن طرق البحث القياسية املتعلقة ببيولوجية منشوركل 
تعلق ي ،اجزءً  ١٢ن الثاين م 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

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

 . جزيئات حنل العسل بالشكل األمثل
هم املرتمجات املتعلقة  حبلم الفاروا أويعد هذا اجلزء من اللد الثاين من 
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Varroa destructor ، ًما عن  طرق مجع احللا وواضحً ا وافيً حيث يقدم شرح 

كما يقدم جمموعة من االختبارات املخربية ، وتنظيمه احليوي ورعايته وتصنيفه

ويصف ويقارن بني طرق التشخيص ، هحيائية املهمة يف دراسة بيولوجية احللم وبيئتواإل
والطرق  ،طرق التدخل واملقاومةو ، خيص اجلزيئيةشا لطرق التويعرض وصفً  ،املختلفة

 خاصةيزود هذا الكتاب الباحثني يف جمال الفاروا وس.  حصائية وحتليل البياناتاإل
جراء دراسات قياسية توافقية جراءات ال رورية إلباملعرفة واإل عامةومتطفالت النحل 

بعد مراجعة مجيع  ،وقد مت اختيار الطريقة البحثية القياسية. قابلة للمقارنة والنقاش

 أُشريفقد  ،ويف حال مل يتم التوافق على طريقة قياسية .الطرق املنشورة عن املوضوع
 وتبسيطها، وقد مت توضيح العديد من طرق التشخيص. ىل مجيع الطرق احملتملةإ

شكال والصور املرفقة اليت تساعد الباحث على الفهم اجليد والبحث من خالل األ
 . لطريقة البحث

وحنن على يقني بفن ، ت عملية ترمجة هذا الكتاب اجلهد والوقتدلقد استنف
 هخراجإلولكّنا عملنا بكل جهد ممكن  ه،ليإميكن الوصول  ال ،الكمال أمنا هو سراب

 ،حىت يتسىن للطلبة والباحثني االستفادة منه بفكرب قدر ممكن ؛بالشكل املطلوب

 .  حيظى برضاكم واستحسانكم أنونفمل 
 هنتوج ،بذا العملفبعد شكر اهللا عز وجل الذي أهلمنا املقدرة على القيام 

بالشكر اجلزيل إىل معايل مدير جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور بدران بن 
على  ،وسعادة األستاذ الدكتور أمحد بن سامل العامري، عبدالرمحن العمر حفظه اهللا
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 الدعم املتواصل واحلثيث ألع اء هيئة التدري  والباحثني؛ بدف رفعة جامعتنا العزيزة

كما نشكر األساتذة الذين . ليهاإا وئها املكانة املرموقة اليت نصبو مجيعً وتب ومتيزها

هذا  قّيمواوملن ، ظات على النسخة األولية هلذا العملو قاموا مبراجعة وإبداء امللح
لعمادة كراسي والشكر موصول . رائهم وتعليقاتم الصادقة والبناءةآالعمل على 

ايل الذي قدمه  لتسهيل ترمجة وانتاج هذا الدعم املالبحث جبامعة امللك سعود على 
وأن جيعل هذا العمل يف ، ونسفل اهللا العلي القدير أن جيزيهم عنا خري اجلزاء .العمل

 .يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى اهللا بقلب سليم ،اميزان حسناتنا مجيعً 
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 الجزء األول تمهيد

حيث يرجُع أقدم دليل  ؛لقد أدهَش حنُل العسل البشريَة منذ العصر احلجري
يف أحد ، سنة قبل امليالد ٦٠٠٠اإلنسان إىل حوايل  اسطةعن مجع العسل بو 

املادة السكرية الوحيدة ، بعسل النحل االهتماموبعد . الكهوف يف فلنسيا بإسبانيا
 ؛نتباه البشر نتيجًة لتنظيمه االجتماعياا جذب حنل العسل أي ً ، املتاحة يف الرباري

  :للعلماءُمنحت جائزُة نوبل يف علم وظائف األع اء والطب ، م١٩٧٣ففي عام 
يم واستنباط ظالكتشافهم املتعلق بتن ؛كونراد لورينز، و ونيكوالس تنبريجن، كارل فريش

وخاصة وصف لغة النحل  ،أمناِط سلوِك الفرد والسلوك االجتماعي لنحل العسل
األخرية لفت حنل العسل  ويف اآلونة. طة العامل كارل فون فريشاسبو ) رقصة النحل(

 ،املستوى الطبيعي علىبسبب فقدان الطوائف الذي يزيد  ؛العامة واملختصني هانتبا
وال تزال أسباب حدوثه غري معروفة  ،والذي أشار إليه النحالون يف العديد من األقطار

فاق علمي بعدم وجود مسبب واحد هلذه ات، حال ويوجد على كلِ . بشكٍل كبري
 . من توليفٍة  لعدٍد من العوامل -مبا ال يدع جماًال للشك - تجُ نْ اليت تَـ ، اخلسارات

 ؛بع ها معروف منذ زمٍن بعيد عة،يتفثر حنُل العسل مبسبباٍت مرضيٍة متنو 
يف طوائف حنل ) Rust(وجود الصدأ إىل  طولفقد أشار الفيلسوف اليوناين أرسطو 

بتعفن  -على األرجح-  آلن ا هوهو ما نعرف ؛قبل امليالد ٣٠٠منذ عام   ،العسل
، واجلدير بالذكر أن املتطفل املعوي. مرض بكتريي خطريوهو ، احل نة األمريكي

Nosema Apis ،قد كان موضوعاً للدراسات منذ أكثر من قرن . 
 كتشافا وأدى . تعرض حنُل العسل لتهديٍد جديد، ولكن يف العقود األخرية
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إىل إدخال وتفسي  حنل  ، New World"لعامل اجلديد ل همستكشافاو  األوروبيني
فدى هذا التوسع  إىل ف  ؛خارج منطقة توزيعه الطبيعي Apis melliferaالعسل الغريب 

تثبيط عمليات االنعزال اجلغرايف الطبيعية املوجودة منذ ماليني السنني بني أنواع حنل 
جنبًا إىل جنب مع  Apis ceranaفقد تطور حنُل العسل اآلسيوي . العسل املختلفة

دخال حنل إوقد أدى .  دائموصوًال إىل توازٍن  ؛مسبباته املرضية قبل آالف السنني
 .Aمكانية انتقال املسببات املرضية من النحل اآلسيوي إىل إالعسل الغريب إىل آسيا 

cerana  حنل العسل الغريب إىلA. mellifera .وميثل املتطفل اخلارجي ،Varroa 

destructor ، ًسيويعلى حنل العسل اآل متطفًال  ،يف آسيا الذي نشف أصال ،Apis 

cerana  ،ويتغذى احللم . التهديد احلايل الرئي  لنحل العسل على مستوى العامل
وتسهل اجلروُح الناجتة من انتقال  ،على دم حنل العسل من خالل ثقب ُجليد العائل

فريوسات النحل قد ُعرفت يف وعلى الرغم من أن . الفريوسات بني العائل واملتطفل
وقد ُدرس . فقد كانت ذات أمهية اقتصادية حمدودة،  أوروبا قبل دخول حلم الفاروا
 ٣٠طوائف حنل العسل ألكثر من  يف   V. destructorاألثر املؤذي حللم الفاروا 

كبريٍ ، عاماً  نتيجًة ، ولكن آليات حدوث احلالة املرضية ما زالت مبهمة بشكل ٍ
وقد سرَّعت التجارة . املعقدة بني العائل واملسببات املرضية والطفيلللتداخالت 

املفرتسات ، "اجلديدة"نحل العسل ومنتجاته من نشر املسببات املرضية بالدولية 
ومؤخرًا يتم الكشف وبشكٍل واسٍع عن نوٍع . ناطق أخرى من العامليف مواآلفات 

وقد ، A. mellifera الغريب على حنل العسل  Nosema ceranaeجديد من النوزميا 
ومن الواضح بفن .  A. ceraneaسيوي مت وصف هذا النوع بدايًة على حنل العسل اآل

لكنها حلت مؤخراً ، هذا الطفيل قد انتشر بشكٍل صامٍت يف أحناء العامل قبل عقود
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تعفن احل نة . يف طوائف حنل العسل يف املناخات الدافئة N. apis مكان النوع
حنل  يفمرضان بكترييان يؤثران ) EFB(وتعفن احل نة األورويب  ،)AFB(األمريكي 
والبكترييا   Paenibacillus larvaeنتيجة اإلصابة بالبكترييا  حيدثانو ، العسل

Melissoococcus plutonius  ، ح نة حنل العسل  يفويؤثر املرضانA. 

mellifera . وألن البكتريياP. larvae فإن تعفن احل نة  بواغ؛بكترييا مكونة لأل
 . جداً  األمريكي معدٍّ 

مبا يفوق تربية  ،يعتمد نشاط تربية النحل بشكٍل كبٍري على الظروف البيئية
من املهم تقييم أثر مجيع العوامل  ،ولذلك. ئيةصناعة غذا ةأي حيوان آخر أو أي

فر غري الكايف االتو ، من مجلة أمور، وقد يت من ذلك. صحة حنل العسل يفالبيئية 
وجود مفرتسات طبيعية ، حلبوب اللقاح والرحيق كغذاء من حيث الكمية والتنوع

مع عدم ، باإلضافة إىل تفثري املبيدات على صحة حنل العسل ،للنحل أو منافسات
وآليات املقاومة الطبيعية للنحل ضد  ،غفال دور التنوع الوراثي لنحل العسلإ

 .املسببات املرضية
، متاًماية أكثر فعالية يف دراسة حنل العسل واضحة إن احلاجة إىل معايري قياس

توحيد املعايري القياسية مهم لتناغم و . ولكن حىت اآلن مل يتم تبنيها بشكٍل واسعٍ 
وللتشخيص الروتيين اليومي ال روري ل مان الثقة يف مقارنة ، ري الطبيب البيطرييمعا

، اخلدمات البيطريةو ، سياساترامسو ال، ويتشارك الباحثون. النتائج من خمتربات خمتلفة
يف قطاع  اإلسهام: نفسه، وهو اهلدفيف  ،وجهاٌت أخرى ذات عالقة ،مربو النحلو 

تربية حنل صحي ومنتج نوعي سعيًا وراء عالقة طويلة األمد ومستدامة يف كل من 
وفيما يتعلق باألمور التنظيمية للمسببات املرضية لنحل . االحتاد األورويب والعامل
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عن تطبيق املعايري الصحية ) WTO(بعًا التفاق املنظمة العاملية للتجارة العسل ت
) OIE(فقد نشرت املنظمة الدولية لصحة احليوان ، )SPSاتفاق (والصحة النباتية 

فقد ، وكجزء من هذه الفعالية. معايري صحية للتجارة الدولية باحليوانات ومنتجاتا
يري وتعليمات لالختبارات التشخيصية طورت املنظمة العاملية لصحة احليوان معا

وحيتوي دليل اختبارات تشخيص . باإلضافة إىل املختربات البيطرية ،وللمطاعيم
على ستة أمراض لنحل  ،ومطاعيم احليوانات األرضية للمنظمة العاملية لصحة احليوان

 . لتوفري طرق تشخيص خمربية متفق عليها دولياً  ؛العسل
فقد حددت اللجنة ، ويف إطار تعليمات صحة حنل العسل األوروبية

 EU(ورويب حتاد األلال امرجعيً  اخمتربً ) Sofia-Anatolis )ANSESاألوروبية خمترب 

RL (حتاد ومن بني واجبات خمترب اال.  م٢٠١٠أوكتوبر  ٢٩بتاريخ  ،لصحة النحل
بالتشاور مع اللجنة - ضرورة تنسيق :ووظائفه األورويب املرجعي لصحة النحل

الطرق املستخدمة يف الدول األع اء  -)ا مع املديرية العامة لصحة املستهلكحتديدً و (
فيما يتعلق جبمع وحفظ العينات وخاصة ، لتشخيص أمراض النحل ذات الصلة

توفري سالالت العوامل املرضية لتسهيل اخلدمات   اوعندما يكون ضروريً ، املرضية
حتاد األورويب ظم املخترب املرجعي لالوسينُ ). EU(األورويب  حتادالتشخيصية يف اال

حتاد األورويب مع إلجراءات التشخيص على مستوى اال ؛اختبارات مقارنة دورية
بدف توفري  ،احملددة من قبل الدول األع اء) NRLs(املختربات املرجعية الوطنية 

حتاد تتم يف اال ونتائج االختبار اليت ،معلومات عن طرق التشخيص املستخدمة
 . األورويب

ميكن  ،إضافيةً  عديدةً  إجراءاتٍ  The COLOSS BEEBOOKيوفر كتاب 
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وأثرها يف هذه األوقات على اخنفاض  ،سن من دراسِة اآلفات واألمراضأن حتُ 
ن العمل الذي قام به مؤلفو كتاب النحل ولذلك من دواعي سروري أن أمثّ  ؛امللقحات

BEEBOOK مجع املختصني املعنيني يف كل حقل من احلقول لبناء فقد مت .  وحمرروه
 Theميثل كتاب النحل  بذاو . وتقييمها نقد اإلجراءات البحثية احلاليةو  ،دليل

COLOSS BEEBOOK  خطوة مهمة إىل األمام يف تفسي  إجراءات قياسية لدراسة
  .أمراض حنل العسل

  
Marie-Pierre Chauzat *  

،والبيئة والصحة الوظيفية والسالمةالوكالة الفرنسية للغذاء   
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 الجزء األول  مقدمة

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 ب الطرق البحثية القياسية يعيقن غياأ -مبكر

ويف عامها . توافق ومقارنة البيانات املتعلقة بفقدان الطوائف على املستوى الدويل
، برين يف سويسرا يف مدينة) COLOSS(وخالل اجتماع الشبكة ، الثاين من العمل
ق فِ وقد اتّ .  ية يف جمال حنل العسلعداد دليل لطرق البحث القياسفقد نشفت فكرة إ
حيث اسُتوحَيت ، 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  .(د كتاب النحل عدامت البدء بإBEEBOOK  بعد توظيف
ن و املؤلفهؤالء عطي وقد أُ . عملية التنسيق يف كل جمال حبثي اخلرباء الدوليني؛ ليقودوا

يار الفريق املناسب من مهمة اخت) ول يف قائمة املؤلفنيالسم األا(ن و املتمرس
سلوب بف ُجهزتوبعد ذكرها  ،ا قياسيةها طرقً عدّ الختيار الطرق اليت جيب  ؛املتعاونني

 ). Williams et al., 2012(سهل للباحثني 
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 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 melliferaة لدراسة آفات وأمراض حنل العسل الغريب القياسي
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 تارة بصفتها هذه الطرق املخاملؤلفون  صّنف مثّ . ملوضوع البحث

. ًا للبحوث املخربية واحلقلية أي اً طرق ،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

الدليل قام ، منط 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( ، ولكن الطريقة اخلاصة واملناسبة لتعريف السالالت وصفت يف الورقة
ومن ). Meixner et al., 2013(العلمية املتعلقة بتعريف السالالت واألمناط البيئية 

سالالت واألمناط ة بتعريف الىل الورقة العلمية املتعلقينبغي للشخص الرجوع إ، مثّ 
د ذلك وهذه الورقة سوف تكتفي بالرجوع بع. يفية حتديد ساللة معينةالبيئية ملعرفة ك

ة قىل الورقة العلمية املتعلقة بالطرق اجلزيئية عند مناقشة املتتابعات اجلزيئية الدقيإ
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سية جراءات القياارئ 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  نللتعاو 

BEEBOOK ،املنظمة األوروبية و ، ىل املنظمة الدولية لصحة احليواننرجع غالًبا إ
ا تصف طرقًا �ية أخرى؛ حيث إتنمية، وإىل طرق قياسللتعاون االقتصادي وال
بتحليالت روتينية  -لعلى سبيل املثا-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. ة املصاحبةوالكائنات احلية الدقيق
البحثية القياسية املتاحة كتلك اليت يتم تزويدها من قبل املنظمة الدولية لصحة احليوان 

)OIE( ، واملنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية)OECD( ،خالصة  مويقد
 .فريق دويل من العلماءمكتوبة ومراجعة من قبل ، توافقية وافية لطرق البحث

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

صدارات ل متاحة بالان يف عديد من اإلاء اليت تشكل كتاب النحعلمية من األجز 
ولالستفادة والبناء .  Journal of Apicultural Researchلنحل اخلاصة للة حبوث ا

م جديد عن الدليل؛ حيث ُجهز مفهو  ، ُطّورعلى توافر وسائل االتصال الرقمية
ووضع  ،مناقشة كل طريقةمن خالله ميكن ، نرتنتإصدار متاح للجميع على اإل

 . التحسينات املقرتحة
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  عام اسية لكتاب النحل على اإلنرتنت يف سبدأ تطوير املسّودة األ
لكرتوين على املوقع اإل من كتاب النحلوميكن إجياد اإلصدار احلالي، م٢٠٠٩

www.coloss.org/beebook  .حتتوي كل ورقة رقمية، ويف املسودة األساسية، 
.  قرتاح التغريات أو اإلضافاتستخدامه الميكن ا، ا للتعليقهامشً  ،تصف طريقة ما

ميكن للمستخدمني املساعدة يف التحسينات والتطويرات اإلضافية لكتاب من ّمث و 
صدار ميكن حينها إ، املوقع اإللكرتوينوعندما تتجمع حتديثات كافية على . النحل

سلوب املشابه ومثل هذا األ. يل للمراجعة والنشرنسخة مطبوعة جديدة من الدل
تابعة احلقول يف ممفيد بشكل خاص  Wiki-Likeطريقة املوسوعات املعرفية الرقمية ل

ن لكل من يريد أ كتاب النحل مرجعاً   دويع. مثل اإلجراءات اجلزيئية، سريعة التطور
ولئك الباحثني اجلدد يف وقد متت كتابته بطريقة متكن أ. سلا على حنل العجيري أحباثً 

. ا بالنسبة هلمء بالبحث يف جمال قد ال يكون مفلوفً جمال حبوث حنل العسل من البد
فر األدوات املعقدة واملكلفة وأدوات اا بتو فإن مثل هذه احملاولة مرتبطة غالبً ، وبالطبع
ها مغطى بشكل ذه األدوات ال رورية والتدريب عليولكن توفري مصادر ه. أخرى
من ، خصقبل أي ش فرة يف كتاب النحل مناوميكن اتباع التعليمات املتو ، م مون

كل التفاصيل عن كيفية تطبيق . ىل الباحثني اخلرباءطالب املراحل اجلامعة األولية إ
ن يكون  ويفمل احملررون وفريق املؤلفني بف . فرة ضمن الكتاباهذه التعليمات متو 

يف جمال حنل العسل والاالت  أداة مرجعية للباحثني BEEBOOKكتاب النحل 
ة الفاكهة األصل الذي مت كتاب ذبابال يف  كما هو احل  ؛ لدويلخرى على املستوى ااأل

أن يتبىن جمتمع كذلك نفمل . التحديثات والطرق اجلديدة ، ينشر فيهاىل جملةتطويره إ

http://www.coloss.org/beebook
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لكل  دة الرقمية مفتوحةواملسوّ . ويعمل على تطويرها ،حنل العسل البحثي هذه األداة
 . النا البحثيشخص لالستخدام، واملسامهة اإلضافية يف تطوير جم

مبعناه . ن دراسة حنل العسل ذات صلة عاملية ومتنوعة بشكل ملحوظإ
يف  را لألزهاللعسل وملقحً  امنتجً ه رس حنل العسل نتيجة الستغاللفقد دُ ، التطبيقي

دام حنل العسل كائًنا حًيا منوذًجا فقد مت استخ ،عن ذلك ف الً . احلاالت الزراعية
ح  فريق ومن ّمث فقد أ. ة يف جماالت علمية متعددةاألساسيجابة عن املسائل لإل

جراءات املتعلقة باإل -حصري بشكلٍ -خيتص   رورة وضع جملدالتحرير والتفليف ب
وقد نتج عن هذا اجلهد اللد . بدراسة هذا الكائن احلي والطائفة اليت يعيش بداخلها

اسة الطرق القياسية لدر : The COLOSS BEEBOOK األول من كتاب النحل 
 Theيف اللد األول من كتاب النحل .  Apis melliferaحنل العسل الغريب 

COLOOS BEEBOOK ، ١٨دولة يف تفليف  ٢٩ا من ا دوليً خبريً  ١٦٧تعاون 
. همت منة مئات من الطرق البحثية املتعلقة بدراسة حنل العسل وطوائف، جزءاً 

: حبثية مرتبطة بنحل العسل يف الاالت العليمة التالية اوتت من هذه األجزاء طرقً 
ا خمربيً  A. mellifera تربية يرقات حنل العسل ، )Carreck et al., 2013(التشريح 

)Crailsheim et al., 2013( ، السلوك)Scheiner et al., 2013( ، دراسات
، )Genersch et al., 2013(زراعة اخلاليا ، )Williams et al., 2013(األقفاص 

البيئة الكيميائية ،)Meixnet et al., 2013(توصيف السالالت واألمناط البيئية 
)Torto et al., 2013(  ، املتكافالت الداخلية)Engel et a., 2013( ، تقدير معايري

 ,.Rogers et al(نظام املعلومات اجلغرافية ، )Delaplane, 2013(قوة الطوائف 
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الطرق املتنوعة األخرى ، )Cobey et al., 2013( التلقيح الصناعي، )2013
)Human et al., 2013( ، البيولوجيا اجلزيئية)Evans et al., 2013( ، وظائف

 Delaplane(تلقيح األزهار ، )Hartfelder et al., 2013(األع اء والكيمياء احليوية 

et al., 2013( ، انتخاب وتربية امللكات)Buchler et al., 2013( ،طرق ال
وقد ). Medrzycki et al., 2013(السمية ، )Pirk et al., 2013(حصائية اإل

ني إلعداد فصول اللد اب املخ رمن تكون شاملة عند العمل مع الكتّ حرصنا على أ
 . األول

  –االت البحثية ذات العالقة، ولكن أدركنا ننا قد أدرجنا مجيع الونفمل بف
، أننا قد نكون أغفلنا بعض املواضيع املهمة -ي احلال يف مؤلفات بذا احلجمما هك

ويف هذه احلالة، ميكن أن . املستقبل قد تطرأ مواضيع وجماالت حبثية جديدة يفكما 
 www.coloss(لكرتونية ذلك من خالل مسوَّدة كتاب النحل اإلتم معاجلة ت

.org/beebook( ، تساعدفن نفمل ب  .املستقبلبنسخة حمسنة  النهايةمنتجة يف 
إن حنل العسل منوذج . ة حنل العسلشخص مهتم بدراس كلَّ   افرة هنااملعلومات املتو 
ومن أحد األبعاد اخلالدة األخذ بعني االعتبار أمهية النحل يف ، مدهش للبحث

الدوليني، قد وفريقنا من الزمالء أن نكون ويف دميومة النظام البيئي؛ و  ،نتاج الغذائياإل
أن البحث يف حنل العسل جمٍز كتشف ا على مر الزمن؛ وأن نا  مفيدً عددنا مصدرً أ

 .حمفز فكرياً على الصعيد املهين و 

 فريق التحرير      
 
 



 احملتويات   ث

   

 صفحة                                                الموضوع              الفهرس
0B١. 1B 2 املقدمةB٣ 
3B٢. 4B5 التصنيف والتنظيم احليويB٣ 
6B١,٢ 7B8 التصنيفB٣ 
9B٢,٢ 10B11 مجع احللم وتعريفةB٨ 
12B١,٢,٢ 13B 14 الشكل اخلارجي للحلمB٨ 
15B٢,٢,٢ 16B17 أين جتد احللمB١٠ 
18B٣,٢,٢ 19B20 أساليب مجع العيناتB١٢ 
21B٤,٢,٢ 22B23 ختزين  عينات احللمB١٢ 
24B١,٤,٢,٢ 25B26 التخزين  واد وظروفمB١٢ 

٢,٤,٢,٢ 27B28 أوعية اجلمع والتخزينB١٣ 
29B٥,٢,٢ 30B31 شحن العيناتB١٣ 
32B٣,٢ 33B ً34 طرق تعريف حلم الفاروا مظهرياB١٤ 
35B١,٣,٢ 36B37 جتهيز العينةB١٤ 
38B١,١,٣,٢ 39Bحملول  ضريطريقة حتNesbitt 40B١٧ 
41B٢,١,٣,٢ 42Bحملول  ضريطريقة حتHoyer 43B١٧ 
44B٢,٣,٢ 45B46 العينة تعريفB١٨ 
47B٤,٢ 48B49 الطرق اجلزيئية والتنظيم احليويB١٩ 
50B١,٤,٢ 51B استخالص احلمض النووي)DNA( 52B٢٠ 
53B٢,٤,٢ 54B إكثار ومضاعفة احلمض النووي)DNA( 55B٢٢ 
56B٣,٤,٢ 57B َسلَسلة احلمض النووي)DNA( 58B٢٢ 
59B٤,٤,٢ 60B61 األنواع عريفتB٢٣ 
62B٥,٤,٢ 63B اثية ر تعريف الموعات الو)Haplogroup (مناط واأل

 )Haplotype(الوراثية 
64B٢٤ 

65B٦,٤,٢ 66B تسلسالت املتتابعة القرابة باستخدام ال درجةحتديد
 )Microsatellites(الدقيقة 

67B٢٦ 

68B٥,٢ 69B نواع الفارواأل التنظيم احليويآراء حول Varroa spp. 70B٢٦ 



 احملتويات  خ 

   

 صفحةالموضوع                                                              الفهرس
71B٣. 72B 73 املخربيةالتقنياتB٢٩ 
74B١,٣ 75B76 مجع احللمB٢٩ 
77B١,١,٣ 78B79 اجلمع اليدويB٢٩ 
80B٢,١,٣ 81B82  األبيض املطحون استخدام السكرB٣١ 
83B٣,١,٣ 84B85 الغسيل باملاءB٣٦ 
86B٤,١,٣ 87B88 مجع احللم من عيون احلضنةB٣٧ 
89B١,٤,١,٣ 90B91 مجع احللم من العمر الريقي اخلامسB٣٧ 
92B٢,٤,١,٣ 93B94 مجع احللم من العيون املغلقةB٣٧ 
95B١,٢,٤,١,٣ 96B 97 فرديفتح العني السداسية بشكلB٣٧ 
98B٢,٢,٤,١,٣ 99B 100 فتح عدد كبري من العيون السداسية وغسل احلضنةB٣٨ 
101B٢,٣ 102B 103 املخترب يف إكثار احللمB٤٠ 
104B١,٢,٣ 105B106 رعاية  احللم يف املختربB٤٠ 
107B١,١,٢,٣ 108B109 رعاية احللم على حنل العسل البالغB٤٠ 
110B٢,١,٢,٣ 111B112 رعاية احللم على حضنة حنل العسلB٤٤ 
113B٣,١,٢,٣ 114B115 التغذية االصطناعيةB٤٥ 
116B٢,٢,٣ 117B 118 تربية  احللم يف املختربB٤٥ 
119B١,٢,٢,٣ 120B121 العدوى الطبيعيةB٤٦ 
122B٢,٢,٢,٣ 123B124 العدوى االصطناعيةB٤٧ 
125B٣,٣ 126B127 تقييم التكاثر يف املختربB٤٨ 
128B١,٣,٣ 129B130 تقييم اخلصوبةB٤٨ 
131B٢,٣,٣ 132B 133 البويضات وجودتقييمB٤٨ 
134B٤,٣ 135B 136 )الوسم(التعليم تقنياتB٤٨ 
137B١,٤,٣ 138B139 البويضات تكوينB٤٨ 
140B٢,٤,٣ 141B142 مواقع التغذيةB٤٩ 
143B٣,٤,٣ 144B 145 احللم) وسم(تعليمB٥٣ 



 احملتويات   ذ

   

 صفحةالموضوع                                                                الفهرس
146B٥,٣ 147B 148 ثانوية مرضيةعدوى احللم مبسبباتB٥٥ 
149B١,٥,٣ 150B151 احلقن الدقيقB٥٥ 
152B٢,٥,٣ 153B154 التغطيسB٥٥ 
155B٦,٣ 156B157 حيائيةاالختبارات اإلB٥٦ 
158B١,٦,٣ 159B160 الظروف التجريبيةB٥٦ 
161B١,١,٦,٣ 162B163 البيئةB٥٦ 
164B٢,١,٦,٣ 165B166 اجلرعة الكيماويةB٥٦ 
167B٣,١,٦,٣ 168B 169 الختباراتيف ااحللم الواجب استخدامهB٥٧ 
170B٢,٦,٣ 171B172 فاروااالختبارات اإلحيائية للبيئة الكيميائية للB٥٨ 
173B١,٢,٦,٣ 174B175 السداسية لعيوناحللم ل )غزو( دخولB٥٩ 
176B١,١,٢,٦,٣ 177B178 احللم الواجب استخدامهB٥٩ 
179B٢,١,٢،٦,٣ 180B 181 اإلعدادات التجريبيةB٦٠ 
182B٣,١,٢,٦,٣ 183B184 حتليل البياناتB٦٢ 
185B٢,٢,٦,٣ 186B187 يضالب تكوينB٦٢ 
188B١,٢,٢,٦,٣ 189B 190 ةاإلحيائي اتاحللم املستخدم يف االختبارB٦٣ 
191B٢,٢,٢,٦,٣ 192B193 اإلعدادات التجريبية الختبار تنشيط إنتاج البويضاتB٦٣ 
194B١,٢,٢,٢,٦,٣ 195B196 يف احلقلB٦٤ 
197B٢,٢,٢,٢,٦,٣ 198B 199 يف املختربB٦٤ 
200B٣,٢,٢,٦,٣ 201B202 اإلعدادات التجريبية الختبار وضع البيضB٦٦ 
203B٣,٢,٦,٣ 204B205 ه داخل العيون السداسية املغلقةيالتوجB٦٦ 
206B١,٣,٢,٦,٣ 207B208 احللم الواجب استخدامهB٦٦ 
209B٢,٣,٢,٦,٣ 210B211 اإلعدادات التجريبيةB٦٦ 
212B٣,٣,٢,٦,٣ 213B214 حتليل البياناتB٦٨ 
215B٤,٢,٦,٣ 216B217 مرحلة التطفل على النحل البالغB٦٨ 
218B١,٤,٢,٦,٣ 219B220 احلم الواجب استخدامهB٧٠ 



 احملتويات  ض 

   

 صفحةالموضوع                                                                الفهرس
221B٢,٤,٢،٦,٣ 222B223 اإلعدادات التجريبيةB٧٠ 
224B٣,٤,٢,٦,٣ 225B226 حتليل البياناتB٧٠ 
227B٥,٢,٦,٣ 228B229 اإلحيائية للتزاوجختبارات االB٧١ 
230B١,٥,٢,٦,٣ 231B 232 اإلحيائيةاحللم املستخدم يف االختباراتB٧١ 
233B٢,٥,٢,٦,٣ 234B235 اإلعدادات التجريبيةB٧١ 
236B٣,٦,٣ 237B اختبارات إحيائية لتقييم حساسية الفاروا ملبيدات

 كمياً   احللم
238B٧٥ 

239B١,٣,٦,٣ 240B241 احللم املستخدم يف اختبارات احلساسية اإلحيائيةB٧٦ 
242B٢,٣,٦,٣ 243B244 تعمل بطريقة املالمسة ركباتاالختبارات اإلحيائية ملB٧٨ 
245B٣,٣,٦,٣ 246B 247 إحيائية للمركبات املتطايرةاختباراتB٨٢ 
248B٤,٣,٦,٣ 249B250 حتليل البياناتB٨٣ 
251B٤. 252B253 الطرق احلقليةB٨٣ 
254B١,٤ 255B 256  التشخيصطرقB٨٣ 
257B١,١,٤ 258B259 فحص املخلفاتB٨٤ 
260B٢,١,٤ 261B262 فحص احلضنةB٨٤ 
263B٣,١,٤ 264B265 نحلفحص الB٨٥ 
266B٢,٤ 267B268 قياس معدالت إصابة الطوائفB٨٥ 
269B١,٢,٤ 270B 271 املعاملة مببيدات احللمB٨٨ 
272B٢,٢,٤ 273B 274 مستوى الطائفة كاملةتقدير اإلصابة علىB٩٠ 
275B٣,٢,٤ 276B تقدير معدالت اإلصابة يف عيون احلضنة وعلى النحل

 البالغ
277B٩١ 

278B١,٣,٢,٤ 279B280 معدالت إصابة النحل البالغB٩١ 
281B١,١,٣,٢,٤ 282B283 أخذ العيناتB٩١ 
284B٢,١,٣,٢,٤ 285B286 فصل احللم عن النحل البالغB٩٢ 
287B١,٢,١,٣,٢,٤ 288B289 املطحون استخدام السكرB٩٢ 
290B٢,٢,١,٣,٢,٤ 291B292 الغسيل باإليثرB٩٣ 
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 صفحةالموضوع                                                                الفهرس
293B٣,٢,١,٣,٢,٤ 294B الصابون أو استخدام املاء مع  وأاستخدام املاء الدافئ

 %)٧٥(اإليثانول الدافئ 
295B٩٤ 

296B٤,٢,١,٣,٢,٤ 297B298    تقييم كفاءة طرق الفصلB٩٥ 
299B٢,٣,٢,٤ 300B301 معدالت إصابة احلضنةB٩٦ 
302B٣,٣,٢,٤ 303B 304 تمع احللم بالطائفةل العدد الكليتقييمB٩٧ 
305B٤,٢,٤ 306B307  الطبيعي للحلمسقوط الB٩٩ 
308B٥,٢,٤ 309B 310 اعد السفليةو من الق فرعيةعّد احللم بأخذ عيناتB١٠١ 
311B٣,٤ 312B 313 تقدير معايري التكاثرB١٠٢ 
314B١,٣,٤ 315B 316 تقييم جناح التكاثرB١٠٢ 
317B٢,٣,٤ 318B319 مىت نقوم بتقييم جناح التكاثر؟B١٠٣ 
320B٣,٣,٤ 321B322 تقييم جناح التكاثر؟ب نقوم كيفB١٠٥ 
323B٤,٣,٤ 324B 325 البويضات تكوينتقييمB١٠٩ 
326B٤,٤ 327B 328 الضرر عتباتتقديرB١٠٩ 
329B١,٤,٤ 330B 331 الضرر؟ عتباتكيف تقدرB١١١ 
332B١,١,٤,٤ 333B334 ائفو جتهيز الطB١١٣ 
335B٢,١,٤,٤ 336B337 حجم العينات وترتيب الطوائف، املعامالت التجريبيةB١١٨ 
338B٣,١,٤,٤ 339B 340 العيناتخذ آ إجراءاتاملتغريات التابعة وB١٢٤ 
341B٤,١,٤,٤ 342B343 ظوراتاحملو  لتفسريا، التحليلB١٣٣ 
344B٢,٤,٤ 345B346 وثقةالضرر امل اتاإلقليمية يف عتب تبايناتالB١٣٧ 
347B٥,٤ 348B349 التوحيد القياسي للتجارب احلقليةB١٣٧ 
350B١,٥,٤ 351B352 الظروف االبتدائيةB١٣٧ 
353B١,١,٥,٤ 354B355 احلصول على طوائف خالية من احللمB١٤٠ 
356B٢,١,٥,٤ 357B 358 املبيدات خالية من متبقيات طوائفاحلصول علىB١٤٠ 
359B٢,٥,٤ 360B 361 العدوى االصطناعية باحللمB١٤٢ 
362B١,٢,٥,٤ 363B364 طلوب للعدوى؟كم عدد احللم املB١٤٣ 
365B٢,٢,٥,٤ 366B367 كيف تدخل حلم الفاروا يف الطوائف؟B١٤٣ 



 احملتويات  ظ 

   

 صفحةالموضوع                                                                الفهرس
368B٣,٢,٥,٤ 369B370 حلم الفاروا يف العيون السداسية؟ كيف تدخلB١٤٤ 
371B١,٣,٢,٥,٤ 372B373 العدوى اليدويةB١٤٤ 
374B٢,٣,٢,٥,٤ 375B376 العدوى الطبيعيةB١٤٦ 
377B٣,٥,٤ 378B االختبارات اإلحيائية احلقلية ملركبات التواصل

 الكيميائي
379B١٤٦ 

380B١,٣,٥,٤ 381B382 العيون السداسية )غزو( دخولB١٤٦ 
383B١,١,٣,٥,٤ 384B385 حتليل البياناتB١٤٧ 
386B٢,٣,٥,٤ 387B388 تكاثر احللمB١٤٨ 
389B٤,٥,٤ 390B 391 اختبار مبيدات احللم يف احلقلB١٥٠ 
392B١,٤,٥,٤ 393B394 االختبارات األوليةB١٥٠ 
395B٢,٤,٥,٤ 396B397 اختبارات الكفاءةB١٥٢ 
398B١,٢,٤,٥,٤ 399B400 التحليل اإلحصائيB١٥٢ 
401B٢,٢,٤,٥,٤ 402B403 صناديق النحلB١٥٢ 
404B٣,٢,٤,٥,٤ 405B406 الطوائفB١٥٣ 
407B٤,٢,٤,٥,٤ 408B409 املوقعB١٥٤ 
410B٥,٢,٤,٥,٤ 411B412 املعاملةB١٥٥ 
413B٦,٢,٤,٥,٤ 414B415 واملعايري املشاهداتB١٥٥ 
416B١,٦,٢,٤,٥,٤ 417B418 تقييم الكفاءةB١٥٦ 
419B٢,٦,٢,٤,٥,٤ 420B 421 املنتج على حنل العسلاستخدام تقييم سالمةB١٥٧ 
422B٣,٤,٥,٤ 423B424 منط املقاومةB١٥٩ 
425B٦,٤ 426B427 احللم يف الطوائف إكثارB١٦٠ 
428B٧,٤ 429B430 جاذبية احلضنةB١٦٦ 
431B١,٧,٤ 432B 433 ختبار جاذبية احلضنةال ةقيطرB١٦٦ 
434B٥. 435B 436 الشكرB١٦٧ 
437B٦. 438B439 املراجعB١٦٨ 

 




