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 :تقديم المترجمين

. يعد هذا املرجع واحداً من أهم املنشورات اليت تناولت موضوع تلقيح النباتات بواسطة النحل وال سيما النحل االنفرادي
صت الفصول األوىل لشرح العالقة التطورية والتعاونية بني النحل والنباتات الزهرية وتوضيح ضرورة االهتمام بالنحل الربي يف ص  وقد خ  

أنواعاً دخيلة من النحل يف تلقيح حماصيل الزراعات احملمية  استخدامعمليات إنتاج احملاصيل املختلفة كما ناقشت اخلالف حول  إدارة
هذة  نتقالينت أيضًا األخطار البيئية املصاحبة الوب, ج امللقحات جتاريًا واستئناسها سببًا كافيا لتوزيعها حول العاملوفيما إذا كان إنتا 

كما . هذة امللقحات إىل بيئات جديدة نتقالاملنفعة االقتصادية والبعد البيئي واألخالقي ال امللقحات من بيئتها األصلية و و ضحت
ويف هناية الباب . ل املنابق الربية وإنتاج البذور املعتمدة لبعض هذة النباتات وترميم املنابق الطبيعية هباتطرقت إىل سبل إعادة تأهي

متت مناقشة , ويف الباب الثاين. أبعادها وسبل تطبيقها, أهدافها, متت مناقشة تقنية نقل األعداء احليوية بواسطة امللقحات, األول
 إدارةفقد مت توضيح سبل . دي يف تلقيح حماصيل الفاكهة واللوزيات واخلضروات وحماصيل زيتية خمتلفةانواعاً من النحل االنفرا استخدام

النحل الطنان والنحل البّناء  وحنل أوراق نبات الربسيم وحنل النوميا باإلضافة إىل مناقشة مشكلة األمراض واآلفات اليت  استخدامو 
صص الباب الثالث واألخري لتوضيح العالقة بني النحل والبيئة وخ  . عة على حٍد سواءلطبيواتصيب مستعمرات النحل يف غرف الرتبية أ

مبا يف ذلك أمهية النحل بعملية اإلنتاج وعالقة امللقحات مع بعضها البعض باإلضافة اىل اآللية اليت ميكن أن يتدخل فيها النحل يف 
كما متت اإلشارة يف هناية الباب األخري اىل . ثار البيئية املرتتبة على ذلكنقل املورثات داخل وخارج حقول احملاصيل املعدلة وراثياً واأل

مستهدفني ,  وشارك ستة عشر باحثاً وخبرياً يف جمال تلقيح النباتات بإعداد هذا الكتاب بكل مهنية. مستقبل تلقيح احملاصيل الزراعية
فكل الشكر والتقدير .  حل والعاملني مبجال خدمات التلقيح بالنحلأصحاب القرار السياسي املعنيني والباحثني واملزارعني ومريب الن

أن املؤلفات العربية  والرتاجم املتعلقة بتلقيح النباتات  بالذكرومن اجلدير . املتفاين يف إعداد هذا الكتاباملبذول و هلم على اجلهد 
ً بل ونادرة وأن احلاجة مستمرة يف رفد املكت ولذلك قمنا برتمجة هذا , بة العربية مبؤلفات يف هذا املوضوعوبالنحل االنفرادي قليلة جدا

راب ال وسبرتمجة هذا الكتاب املهم أيقنا بأنه ال ميكن لعمل كهذا أن ينتهي وأن الكمال إمنا ه هبامنا اليت ق  و الفرتة  خاللو . الكتاب
فبعد شكر اهلل عز وجل الذي أهلمنا املقدرة على , وأيقنا أيضا عجزنا عن شكر كل من ساهم يف إجناز هذا العمل , هميكن الوصل إلي

امللك سعود األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرمحن العثمان  جامعةالقيام هبذا العمل نتوجة جبزيل الشكر والعرفان إىل معايل مدير 
يز ومتلباحثني هبدف رفعة واحلثيث ألعضاء هيئة التدريس وايد الغامدي على الدعم املتواصل عادة األستاذ الدكتور علي بن سعوس

لشكر والعرفان إىل املهندس عبداهلل بن أمحد بقشان على رعايته وا .جامعتنا العزيزة للمكانة املرموقة اليت نصبوا مجعيًا للوصول إليها
وملن قاموا  الذين قاموا مبراجعة وإبداء املالحظات على النسخة األولية هلذا العملكما نشكر األساتذة . لكرسي أحباث النحل باجلامعة

 مركز الرتمجة يبو ومنسوالشكر املوصول ملدير . بتقيم الرتمجة العربية هلذا الكتاب على أرائهم وتعليقاهتم وانتقاداهتم الصادقة والبناءة
وأن وجعل هذا العمل يف  خري اجلزاء عنا نسأل اهلل العزيز القدير أن وجزيهم. ابباجلامعة ملا قدموه من تسهيالت ودعم لرتمجة هذا الكت

 .ميزان حسناتنا مجيعأ يوم ال ينفع مال وال بنون
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 :تقديم المؤلف

ال مع بداية القرن الثامن عشر، إمل تتم " موضوع هذا الكتاب"لقيح خدمات النحل بالت وتقدير قيمةعلى الرغم من أن فهم 
فقد كانت تربية حنل العسل . سنة قبل امليالد 2400 إىلوبيدة وترجع على أقل تقدير و  مية لنحل قدواأن العالقة بني األنسان  الإ

ندما نزل كريستوفر  وع. اخلامسة سرة الفرعونيةة خالل فرتة حكم األمهنة متطورة يف مصر القدمي  L.  Apis melliferaالغريب
ل من خاليا حنل العسل غري قام السكان احملليون بالرتحيب هبم من خالل تقدمي هدايا من العس م1492يف كوبا عام  هورفاقكوملبوس 

شجار عند من جذوع األ رىب خباليات   زالتما واليت كانت و ( Stingless bees, Melipona beecheii) احمللي الالسع
 .(Neotropics)السكان احملليني يف املنابق االستوائية 

متاثل ثقايف واضح بني حضارتني عظيمتني، ففي مصر القدمية كان الرسم  إىلدى أنسان واإلرتباط الوثيق بني النحل إلإن ا
ن رمسة النحل غري الالسع إمريكا الوسطى فامية بة، وكذلك يف حضارة املايا القدي  ك  ل  ستخدم كرمز للم  اهلريوغليفي لنحل العسل ي  

(Stingless bees )كانت ترمز للملوك  . 
العسل ومنتجات خلية النحل مثل الشمع وصمغ  ب ذلك، فعلى جانيب احمليط اهلادئ يتوفرعل من السهل معرفة أسبالو 

ومصدر ملواد التجميل واملواد  نسانية كغذاءٍ يف التجارة اإل مهمةً  ، الذي كان وما يزال سلعةً جتماعينت ج من النحل اإلواليت ت  , النحل
ع هلا قيمة واضحة، جتعلنا السالغري مشروبات العسل املختلفة، لذلك فإن منتجات حنل العسل والنحل  مع الطبية والعالجية جمتمعةً 

 .قرتاهنا مع التدين والروحانيةننظر بإحرتام ملهنة تربية النحل وا
فعندما شرعت . د من ذلكملدونة مع النحل ألبعو اغري املشهودة أ ةالتارخيي حوال العالقةوميكن أن نلخص على كل األ

مكاهنم فعل ذلك بسبب كان بإ, مد على مجع الثمار والصيدوىل يف بريق التطور باملشي على القدمني وبناء بريقة حياة تعتأصولنا األ
الفوق عادية بني النحل والنباتات الزهرية يف منطقة تشاركية و الالتطور املشرتك للعالقة املهمة و  اهر الزهرية والبنائية الناجتة عنوجود املظ

على الزراعات املكثفة  أدى إىل فالنظام الزراعي القائم , جديدة واآلن حنن ال نعيش بطريقة اجلمع والصيد ولدينا عاداتٍ . السافانا
عتمد فنحن ن, على النحل رر أنفسنا من االعتمادحن  وحىت بفعل ذلك مل نستطع أن . لها يف اجليلني املاضنيال ميكن ختي   إنتاجية عالية

ح ما يزيد لق  ومن املعروف أن النحل ي  . قيمةٍ  من بني أهم وأكثر إثنني ومثانني حمصوالً ذات( ٪77)والً حمص عليه يف تلقيح ثالثة وستني
 .نوعاً من احملاصيل 110أكثر من  النحل حلق  وحدها ي   اً من احملاصيل يف العامل، ويف الواليات املتحدة األمريكيةنوع 400عن 

، نقوم بتحطيم الغطاء النبايت فبينما نعتمد وبشكل رئيس على خدمات النحل بالتلقيح, بعض املفارقات ال خيلو ذلك منو 
املرحلة التالية من تطور العالقة  وتدعى. بالنحلهي بعيدة كل البعد عن الرفق  ,ومتماثلة ضخمةٍ  واألنواع احلشرية خبلق زراعاٍت أحاديةٍ 

 يتم نقل عدد هائل, األوسطوفة بوادي كاليفورنيا ففي املنطقة البيئية املنكوبة واملعر . الوثيقة لإلنسان مع النحل مبرحلة النحالني املتنقلني
م تضمن ذلك 1994ويف عام . كاليفورنياكل عام لتلقيح اللوز يف    من خاليا النحل من منابق تصل حىت والية تكساس وفلوريدا

مليون خلية حنل لتغطية املساحات  2م إىل حوايل 2012ومن املتوقع إرتفاع الطلب حبلول عام . مليون خلية حنل 1,4 استئجار
لية يبلغ حوايل يف وقت إعداد هذا الكتاب فإن عدد خاليا النحل يف أمريكا الشما. املتزايدة من زراعة اللوز فقط يف والية كاليفورنيا
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وحساب الزيادة املستقبلية بأعداد النحل . حمصوالً  11ها سنويا لتلقيح استئجار مليون يتم  2,5-2مليون خلية حنل، منها حوايل  2,9
هذا باإلضافة إىل حقيقة أن حنل العسل يعاين من العديد من املتطفالت واألمراض باإلضافة إىل . ال يغطي اإلحتياجات املستقبلية

رة تدهور اخلاليا، األمر الذي أدى وبشكل ميكن تفهمه إىل البحث عن أنواع إضافية من النحل احمللي كبدائل لنحل العسل ميكن ظاه
 .ها كملقحاتاستخدامتربيتها و 

وجب و . خمتلفة باتيةٍ ن لبحث عن أنواع جديدة من امللقحات يف املنابق الربية وما حتتويه من أنواعٍ واومما وجب أن حيدث اآلن ه
واليت تتعرض على كل حال للضغط البيئي  األخرىعلينا بكل األحوال احلفاظ على هذا املخزون من امللقحات واملصادر الطبيعية 

وللقيام بذلك وجب أن نّطور وعياً كبرياً لدى اجملتمع حول العالقات النشطة واملتشابكة بني . نتيجة  الزحف العمراين والزراعي الكثيف
للعوائد االقتصادية من امللقحات املتوفرة، ولكن أيضا للناحية اجلمالية والبيئية ( ببسابة)وال يرجع سبب ذلك . ات الزهريةالنحل والنبات

, ينهااحمللي لتلقيح حماصيل حمددة بع النحل الربي إدارةإن البحث يف بيولوجية التكاثر والتعشيش و . لطبيعيةواوالتمتع باملنابق الربية 
هلذه األنواع من النحل بالتصميم على  وباإلضافة إىل ذلك فإننا ميكن أن حنفز اإلستفادة من خدمات التلقيح. أصبح جمااًل متنامياً 

نباتية إضافية  ر  ذلك من خالل احلفاظ على األصناف النباتية احمللية كمصادو  ,التغلب على الزحف الزراعي املربمج على املنابق الربية
 . للملقحات يف منابق حماصيلهم

حبوب اللقاح من النباتات املعدلة وراثياً  انتقالنعىن بذلك متكررًة يف هذا الكتاب، و  وميكن إعتبار األمن احليوي فكرةً 
املتوقع واخلطري بني  ن خالل التداخل غريم وأ, ملقاومة مبيدات األعشاب إىل األعشاب نفسها، واليت يتم نقلها بواسطة امللقحات

 وومن هنا تنبع أمهية األثار البيئية اخلطرية وغري املتوقعة واليت حتدث عندما ينتقل نوع أ. األصناف النباتية اجلديدة وأنواع امللقحات
 Africanized) النحل املتأفرق, ومن األمثلة املعروفة هلذه احلالة. اللة من سالالت النحل خارج املدى البيئي الذي يتواجد بهس

Honeybee ) فعندما مت نقل ساللة من سالالت النحل من إفريقيا إىل الربازيل ومت هتجني هذه الساللة بساللة النحل األورويب
وحدثت املشاكل أيضا فيما . ات متعددة معروفةأدى ذلك إىل حدوث تداعي( ي ساللة غري حملية أصالً بالربازيلوه)املوجودة بالربازيل 

 Bombus terrestrisالنحل الطنّان  ادخالعندما مت , النحل الطنّان لتلقيح احملاصيل داخل البيوت البالستيكية استخداميتعلق ب
أسيس جمتمعات له وتإىل منابق خارج مداه الطبيعي، واآلن هناك حاالت موثقة يف بريطانيا وفلسطني احملتلة عن وصول النحل الطّنان 

 .لنحل احملليةا بيئاتق الربية مع آثار سلبية على يف املناب
هذا املؤل ف بالوقت املناسب ليس فقط  يظهرو . يف هذا الكتاب ,اليت ذ كرت أعاله ,وعاتهذه املوض ةسيتم توضيح ومناقش

وبشكل . باحثون يف هذا اجملالألن هذه األمور مهمة وضرورية ولكن ألن من قام باملسامهة بإعداد هذا الكتاب هم خرباء ومفكرون و 
عالقتنا بالنحل فإن املوضوعات اليت متت مناقشتها توضح الواجهة العريضة للبحث املستقبلي الضروري إذا أردنا أن نوثق , مجاعي

 .ه املستداماستخداموإدارته و 
فإن , ووجب علينا ذلك وإال حتت أية ظروف. وسوف ننجح يف ذلك, ولذلك فقد وضعت أهداف وخطط العمل

 . كيف سيتعامل ويتكيف أحفادنا مع قلة الغذاء, ؤاالً و ساألشخاص املهتمني بالبيئة من عصري قد يطرح
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Christopher O’Toole 

 بريطانيا, ليسيسرتشاير, سلييب
 جمموعة هوب احلشرية, باحث شرف مشارك

 متحف جامعة اكسفورد للتاريخ الطبيعي
 .املدير العلمي لشركة تلقيح اللوز
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 :كرالش  

حنن نقدر بعمق . الكتاب على إنتاج هذا فريق العلماء ولعمالء الصناعة  على تشجيعهم املستمر, ر املتواصل للناشرالشك
وعالوة على ذلك . لتعاون والصرب من املؤلفني الذين قاموا بعمل رائع يف الوقت احملدد لكتابة وتنقيح الفصول اخلاصة هبماإلجتهاد وا

اجلهود مبساعدة  هذهمت إجناز وتنفيذ قد و . قرتاحاهتم وتعديالهتمانتقاداهتم و احنن نشكر املقّيمني للفصول على أرائهم الصادقة واملفيدة و 
( Amber Whittaker)إلداري واملساعد ا( Ellen Klomps)و ( Ellen Klinger) وث الزراعية خدمات البحفّن 
البحثية الباحثني املساعدين، الذين جعلوا من املمكن للمشاريع  احلرص من حنن نقدر أيضاً . وحيد نسق الكتابوتكد من تنظيم للتأ

 . داعمينا لدعمهم الكرميوأخريا نشكر . الكتاب لريى النور وكذلك هلذا ستمرارلدينا اال
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 :محتوياتال
 تقديم المترجمين

 تقديم المؤلفين
 Christopher O’Tool 

 الشكر
 المساهمين بالتأليف

 
 بواسطة النحلتلقيح النباتات خدمات : ولاأل الباب

 .النحل يف الطبيعة واملزرعة: الفصل االول
 Theresa L. Pitts-Singer and Rosalind R. Jame 

  .يف تلقيح احملاصيل خدمات النحل الربي: الثانيالفصل 
 Claire Kremen 

 .لقيح يف البيوت احملميةالت: الفصل الثالث
José M. Guerra-Sanz 

  .يات املتحدة األمريكيةيف الوال حنل التلقيح ضروري جداً لزراعة بذور األزهار الربية يف املنابق الطبيعية: الفصل الرابع
  James H. Cane 

 .عالقة جديدة لصداقة قدمية :واملكافحة احليوية الطنّانالنحل , حنل العسل: الفصل الخامس
Peter G. Kevan, Jean-Pierre Kaponga, Mohammad Al-mazra'awi and Les Shipp 

 
 النحل البري إدارة: الثاني الباب

 
 .املستخدم يف تلقيح النباتات( Osmia) البّناءالبيئية لدورة حياة النحل  ةيالفسيولوج: الفصل السادس

Jordi Bosch, Fabio Sgolastra and William P. Kemp 

 .نبات الربسيم أوراق احلالية والقدمية لنحل  دارةاإل: الفصل السابع
Theresa L. Pitts-Singer 
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 .مراض عند تربية النحلمشكلة األ: الفصل الثامن
 Rosalind R. James 

 

 المخاطر البيئية الم رتبطة بالنحل: الثالث الباب
 

 .لتلقيح احملاصيل غري احمللية واملستوردةنواع النحل أالتأثريات البيئية على : الفصل التاسع
Carlos Vergara 

  .غري احملليةنواع النحل أالعالقة بني النبات و : الفصل العاشر
Karren Goodell 

عدلة وراثّياً  ت تدفق املورثاتاحتماالتقدير : الفصل الحادي عشر
 
 .من خالل التلقيح بواسطة النحل يف احملاصيل امل

James E. Cresswell  

عدلة وراثياً : الفصل الثاني عشر
 
رتتبة على النحل والتلقيح :احملاصيل امل

 
  .اآلثار امل

 Lora A. Morandin 

 .تلقيح احملاصيل الزراعيةمستقبل : الفصل الثالث عشر
Rosalind R. James and Theresa L. Pitts-Singer 

 .الفهرس اإلنجليزي

  العربي الفهرس
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 في تلقيح المحاصيل خدمات النحل البري: الفصل الثاني

Claire Kremen 

 :مقدمة

 Kevan and)طى من خالل امللقحات الربية اليت تعيش بني املزارع غ  حتياجات تلقيح احملاصيل ت   اكانت , تارخيياً   
Phillips, 2001) مثال )املكثفة  النظم الزراعية غري، وال يزال ذلك متبعاً يفRicketts et al., 2004; Morandin 

and Winston, 2005 .)هو احلالعملية التلقيح كما  إدارةقحاً حيوانياً، تتم يف العديد من احملاصيل احلديثة واليت تتطلب مل 
 إىلاحلقل الذي حيتاج  إىل مباشرةً  من امللقحات املرباه جتارياً  اً كبري   اً حضار عدداخالل  ، وذلك مناألخرىالنواحي الزراعية  إدارةيف 

 . تلقيح
 ,Parker et al., 1987; Batra)قليح ستخدم يف عملية التثن عشر نوعًا فقط بطريقٍة جتارية لت  امت التعامل مع 

واليت تساهم يف تلقيح احملاصيل  األخرىوخاصة أنواع النحل  األخرى من امللقحاتعلى الرغم من أن هناك آالف األنواع و  ،(2001
(Nabhan and Buchmann, 1997 .) ل وحناً، والذي ميتلك تارخياً بوياًل يف عملية الرتبية، هاستخدامإن أكثر امللقحات

، Calderone)عام  بشكلٍ  خدمات التلقيح من ٪90يغطى حوايل ، و (Crane, 1990) (Apis mellifera)العسل 
ففي . ينضوي على بعض اجملازفةاخلدمة املهمة  ذهللقيام هب ى اعتمادنا على هذا النوع الوحيدإن مد (.2005اتصال شخصي، 
 National Research)يف اخلمسني سنة املاضية  ٪50، كميات حنل العسل املرباه قلت مبقدار األمريكيةالواليات املتحدة 

Council, 2007 )بسبب حلم الفاروا (Varroa destructor (Morse and Goncalves, 1979, 
Beetsma, 1994 كما أن حلم الفاروا. نقل األمراضعمل على إضعاف أفراد اخللية و ت ذيوال Varroa mite  بور مقاومة

كبرية من خاليا النحل خالل فصل الشتاء يف   أعداد موتإىل هذا  دىوا، (Elzenand Hardee, 2003)ضد مبيدات احللم 
وفرة حنل العسل  مما أثر يف ،(يف منابق واسعة من الواليات املتحدةمن خاليا النحل ف قدت  ٪50على سبيل املثال )بعض السنوات 

 
 
ومل (. National Research Council, 2007)خالل السنوات العديدة املاضية تأثراً كثرياً ستخدم يف خدمات التلقيح امل

ولكن أيضًا يف أوروبا والشرق األوسط  حسبل العسل يف الواليات املتحدة فحن وفرةعلى  mite  Varroaيؤثر حلم الفاروا
(Gritffiths, 1986; Komeili, 1988 .) 

 ;Parker et al., 1987)إضافية  أخرى جتاريةً  اً وجاد أنواعاتربية و : أوالً , على حنل العسل عتمادهناك بديالن غري حصريني لال
Kevan et al., 1990) ًوالعمل على زيادهتا وهلاوحجمتمعات امللقحات الربية يف املزارع أ علىاحلفاظ : ، وثانيا (Batra, 

 .هذا الفصل يهتم بالبديل الثاين(. 2001
 

 التلقيح يف البيوت احملمية: الفصل الثالث
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José M. Guerra-Sanz 

 :مقدمة
اإلنتاج  :، مثلاليت يوفرها ساحة بسبب املنافع العديدةاملوحدة ب مرتفعٍ  دخلٍ  ذا اً إنتاجي اً نظام الزراعة يف البيوت احملمية توف ر

. العمالةفعال للمياه، األمسدة، املبيدات و  استخداموتسمح البيوت احملمية ب. زيادة احملصولو   على مدار العام، حتسني نوعية املنتجات
عاملي خالل لى صعيد وع، فإن الزراعة احملمية، باألخص اإلنتاج يف البيوت احملمية، زادت بشكل واسع نافعبسبب مجيع هذه املو 

بلغ مساحة املزروع يف البيوت احملمية وت، اً مليون هكتار  2حيث تبلغ مساحة الزراعات احملمية يف العامل ما يقارب . العقود الثالثة املاضية
  حيث . وكثيفٍ كبرٍي   يشهد حوض البحر املتوسط زراعات حممية بشكلٍ (. Pardossi et al., 2004) اً ألف هكتار  700حوايل 
داخل  اً هكتار ألف  190ليت منها حوايل وايف نطاق الزراعة احملمية،  ض البحر املتوسط يف دول حو  اً ألف هكتار  110ايل حو تدخل 

 فلسطني احملتلة ,يطاليا، مث يأيت بعد ذلك فرنساوايف املنطقة هي إسبانيا، تركيا  رائدةللدول اوا(. Jouet, 2001)البيوت احملمية 
 ..  تتضمن الزراعة يف البيوت احملمية العديد من احملددات، مثل عملية التلقيح. ليونانوا

 .1(Southwick and Southwick, 1992)حمسوبة بناء على . على التلقيح حملاصيل معينة عتمادمعامل اال :2-3جدول 

 اإلنتاج النبات
 (طن متري) 

 قيمة اإلنتاج
 (2000× يور ) 

 عتمادعامل اال
 على التلقيح 

 القيمة الناتجة من كل ملقح
 (2000× يورو ) 

 21112,8 0,4 54057 200210 البطيخ
 50811,2 0,1 84772 111024 شمام
 81195,2 0,1 144492 229152 القرع

 11780,8 0,1 117808 212200 الخيار
 21010 0,1 15100 70200 الباذنجان

 141119,8 0,1 572781 801711 البندورة
 70580,2 0,2 152901 542925 الفلفل

 708,17 0,01 70817 14970 فاصوليا خضراء
 111980,17  1482710 2119117 المجموع

 .لكل حمصول بإعتبار حالة غياب امللقح عتمادقام املؤلفون حبساب معامل اال: 1

( امليسم يف الوقت املناسب من أجل اإلخصاب علىملية وضع كميات كافية من حبوب اللقاح وعوه)عترب التلقيح وي
موضع  جزئية كربى منالنوعية  تعدو , وعية عاليةونمن أجل احلصول على فواكه ذات وزن  زرعواليت تجلميع النباتات البستانية  اً ضروري

 .على فعالية التلقيح عادةً  تعتمديت لوا( إنتاج احملاصيل البستانية يف غري موامسها)للمحاصيل املبكرة جداً اإلهتمام يف عملية البستنة 
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-1ميكن تقديرها من خالل اجلدول  من أجل حتديد وجهة نظر إقتصادية قوية، فإن أمهية تقليح احملاصيل يف البيوت احملمية
مصدر هذه البيانات التقرير الرمسي . من قيمة احملاصيل يف البيوت احملمية تعتمد على عملية التلقيح ٪45حوايل نالحظ أن  .1

زرع حتت ت   اً ألف هكتار  20حيث أن أكثر من  ,2002لعام ( غرب إسبانيا-جنوب) للمجلس األندلسي للزراعة واألمساك يف املرييا
 .يف هذة املنطقة سنوياً  البيوت البالستيكية

بندورة، ) Solanaceaeالعائلة الباذجنية : يف البيوت احملمية زرع جتارياً ت ية، هناك أربع عائالت نباتةجهة نظر تصنيفن و وم 
 Rosaceaeلعائلة الوردية وا، (خليارواالبطيخ، الشمام، القرع ) Cucurbitaceaeائلة القرعيات وع، (لباذجنانوافلفل 

عض هذه احملاصيل ال وب، خرهذه القائمة ختتلف من بلد آل(. فاصوليا خضراء) Leguminosaeلة البقوليات ، وعائ(الفراولة)
كنها مهمة يف فلسطني ولعلى سبيل املثال، الفراولة املنتجة يف البيوت البالستيكية ليست مهمة جتارياً يف إسبانيا، .  كل مكانويفتنم

مللقح واه اومت احلاجة لعملية التلقيح وقي مهمة يف حتديد وهعوائل النباتات األربع هلا بيولوجية تزهري خاصة هبا، . ركياوتاحملتلة 
 . األفضل

 :على الملقحات البيوت المحميةاإلزهار لنباتات تأثير بيولوجية 

 :محتوى الرحيق
تنجذب إىل حبوب اللقاح ( يف عملية التلقيح يف البيوت احملمية اً استخدام امللقحاتا أكثر ومه) لنحل الطّنانواحنل العسل 

أمهية تركيز  أخرى أظهرت دراساتأكدت العديد من الدراسات أمهية حجم الرحيق، بينما . التحديد سكريات الرحيقوبلرحيق وا
ادة سائلة تتألف ومالرحيق ه(. Baker and Baker, 1983; Kevan, 1983)من السكريات  سب وجود أنواع معينةون  

عترب بعض الكربوهيدرات وت. لفركتوزواشكل رئيسي السكروز، اجللوكوز وب، (Baker and Baker, 1983)من العديد من املواد 
يوز من كلستا واالتوز، امليليبيوز، الرتيهالوز، امليليزيتوز، الرافينوز مثل األرابينوز، اجلالكتوز، املانوز، اجلينتيبيوز، الالكتوز، امل األخرى

على حمتوى  السابقة ميكن ترتيبها يف ثالث جمموعات بناءً  أصناف الرحيق(. Kevan, 2003)  2-1 مكونات الرحيق جدول
 وجدت (.2-1 جدول)لفركتوز واجللوكوز واميات متساوية من السكروز وكلفركتوز، أواسيادة السكروز، سيادة اجلولوكوز : ركسال

 األنزمياتو ، مثل األمحاض األمينية (Kevan, 2003)وجدت يف األنواع املختلفة من الرحيق  األخرىالعديد من املواد الكيميائية 
 .وغريها يةلعناصر املعدنوا

  النحل البري مراض عند تربيةمشكلة األ: الثامن الفصل

Rosalind R. James 

  عندما  تنهار مستعمرات النحل فجأة 

داخل  نتشارذلك االوك بالكامل والعش الذي تعيش فية مستعمرة النحلالنحل أ ا  يقع املرض، ميكن أن يدمر خليةعندم  
خريف  ستعمرات حنل العسل خاللمب لعسل بالواليات املتحدة على سبيل املثال خسائر كبريةٍ واوشهد حنال. منشأة تربية النحل بأكملها
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فقدت خالل موسٍم  ٪25تتباين التقارير، ولكن ما يقارب من . م2007وربيع  م2001 من جممل خاليا النحل التجارية قد تكون  
 Jerry و   Diana Cox-Fosterكما ذكرت)٪ من خالياهم 100 إىل 75واحٍد، مع أن بعض النحالني تعرضوا خلسارة من 

Bromenshenk التنفيذية فيما يتعلق بظاهرة تدهور خاليا حنل العسل يف  األمريكيةة الزراعة يف ورشة العمل حول خطة وزار
ئر مماثلة يف السنتني وحصلت هذه اخلسائر خباليا حنل العسل بعد خسا(. م2007 "أبريل" نيسان24بلتسفيل، بوالية ماريالند ، 

صابة حبلم الفاروا، ل، مثل حاالت التسمم باملبيدات، اإلاخلسائر مع أي من األسباب املعروفة ملوت النح هذهولن تتوافق  .السابقتني
ويف غياب أي تفسري . ملوت جوعاً، واليت حتدث أحيانا خالل فصل الشتاءوان احلضنة املميت الذي يصيب الريقات، أفومرض تع
، وأنه قد ( CCDانا مبصطلح ميكن إختصارها أحي)األعراض اجلديدة بظاهرة إهنيار خاليا النحل  هذهالظاهرة مت تسمية  ذهواضٍح هل

اخلسارة الفادحة  ذهلنحل هلوامربيتعرض  وملاذا(. Cox Foster et al., 2007)باإلصابة بفريوس جديد  حدوثهاي فسر سبب 
ا، سألة هنالوجود يف اجملتمعات الطبيعية للنحل؟ وأنا أحاول مبعاجلة هذه امل اآلفات نادرةواملفاجئة عندما تكون املسببات املرضية و 

يف خاليا النحل  "ها السريعانتشار و " اآلفاتببعض الفرضيات الشاملة بشأن ما ميكننا القيام به لتجنب تفشي  فضالً عن تزويد القارئ
رباة على الرغم من بعض العثرات املرتبط

 
 .ة مبحاولة عالجها والتعامل معهاامل

  :أمراض النحل المعدية عريفت

الصعوبات الكثرية اليت نواجهها يف إوجاد  إىليرجع ذلك  ، ولكن قدالطبيعية شحيحةً  إن سجالت أمراض النحل يف العشائر
وعلى سبيل املثال فإن النحل املريض . مراض يف تلك اجملتمعاتالنحل املريض يف اجملتمعات الطبيعية وليس للحالة الفعلية لإلصابة باأل

ثري ولكن معظم املالحظات والعينات اليت أعراض شديدة التند ظهور األعو أ أوجفافها" ةلالنح"احلشرة يتم عادة متيزة يف حالة موت 
وتكون بالتايل معظم مالحظاتنا م ركزة على النحل األقل إصابةً . ليت تقوم بزيارة األزهاروايتم مجعها تركز على احلشرات السارحة أ

 .وأكثر صحًة يف جمتمع النحل
حتدث بشكٍل ببيعي للنحل من خالل البحث عن الكائنات احلية الدقيقة ويوجد هنج واحد للعثور على األمراض اليت 

، فإن التقنيات امليكروبية املطلوبة لذلك حتتاج سوء احلظول. يت الذي ي عثر عليه يف األعشا لنحل املوااملرتبطة إما مع مواد التعشيش أ
الطرق , وعلى سبيل املثال .الرغم من اجلهد الكبري املبذول سفر عن نتائج قليلة علىلعمالة كبرية وهلا حتديات كبرية، ولذلك فهي ت  

ستخدمة تقوم عادًة بعزل املسبب
 
وتستخدم امليكربات . رااآلج بيئاترىب بسهولة يف املخترب على ت   ات املرضية الدقيقة هوائية النموواليتامل

سببات املرضية الهوائية . اهلوائية األكسجني للنمو
 
تطلب وتأ  ( مستويات األوكسجني العاديةويفن أن تنموال ميك)والعديدمن امل

تاج املسببات املمرضة يف بعض األحيان ملتطلبات غذائية غري عادية أيضاً، ونتيجةً وحت. رتفعة من غاز ثاين أكسيد الكربونمستويات م
بة عروفة برمية التغذية واملنتشرة يف الرت بطء أكثر بكثري من العديد من الكائنات الدقيقة املب وهنا قد تنموالذلك، من الصعب تربيتها أ

لكائنات واونتيجة لذلك، تنم. الكائنات احلّية الرمية بعينات النحل امليت واملواد املستخدمة ببناء العش ومن الشائع وجود تلك. واهلواء
ن كانت هناك مسببات إن نعرف أبداً أوبالتايل ال ميكن  آخري مسبب مرضي وااحلية الدقيقة الرمية بأنواعها املختلفة بسرعة وتعيق من
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ومع ذلك، ميكن هلذا النوع من املسوحات أن ختربنا بأنواع الكائنات احلية الدقيقة املرتبطة مع أعشا  النحل  .مرضية داخل العينة
امليت لنحل للفطريات املرتبطة مع األعشا  والنحل  شامالً  مسحاً (  Batra et al., 1973)وعلى سبيل املثال ، أجرى . عادةً 

والنحل القابع ( Nomia melanderi, Megachilidae) ، وحنل النوميا ( Apis mellifera: Apidae)العسل 
 واستعاد. يف الواليات املتحدة،  وكوستاريكا، واهلند( Megachile rotundata, Migachilidae) الربسيم ألوراق نبات 
Goerzen (1991 ) وInglis  من الكائنات احلية الدقيقة وبشكل  كبرياً  عدداً بشكل مشابه ( 1993 ,1992)مالؤه وز

جمموعة ( 2005)وزمالؤه   Johnsonورىب  . وأعشاشها الربسيم رئيسي الفطريات والبكترييا، من النحل القابع ألوراق نبات 
  رض يسببه الفطروم، وهماتت نتيجًة لإلصابة بتكلس احلضنة الطباشرييمتنوعة لفطريات من يرقات حنلة العسل اليت 

Ascosphaera apis (1-8؛ اجلدول سكيةجمموعة الفطريات األ .) لفهم كيف  هلذهوميكن ً املسوحات امليكروبية أن توفر فرصا
 وبية الطبيعية املرتبطةوعلى سبيل املثال، الكائنات امليكر . الطبيعية أن تؤثر على تطور املسبب املرضيات امليكروبية ئنذه الكاميكن هل
 Gillespie et)تؤثر على حساسية ومناعة النحل لإلصابة ببعض األمراض  (لنحلل اجلهاز املعوي تلك املوجودة يف: مثال) بالنحل

al., 2000 and Gillian et al., 1985 and 1988) . املوالية احليوية " وبعض هذه امليكروبات هي، إذا جاز التعبري "
 .يف عامل النحل

بديل لتحديد  هنجٍ  إىلواد العش يوضح احلاجة وماملسببات املرضية من عينات النحل امليت أ الستنباط معرفة هذه احملددات
فقد أجريت إختبارات  بيولوجية  مع النحل إلختبار  .اإلختبارات البيولوجية استخداميتمثل ب آخروهناك هنج  .مسببات األمراض

ذ مثل هذه الدراسات عندما يبحث الناس عن ف  ولكن عادة ما ت  ن   . احلشرية املختلفة اآلفاتقابليتها لإلصابة مبسببات مرضية تصيب 
( 1994)مالؤه وز  Bal  الباحث جدو  ،وعلى سبيل املثال. ألنواع غري املستهدفةوااملكافحة امليكروبية على احلشرات أ استخدامآثار 
 استخدامهيقتل حنل العسل، ولكن عندما يتم Metarhizium anisopliae  (Deutomycetes )جتهيزات الفطر  بأن
ت معدالت التطبيق وأد. ة على اجلراد واآلفات املستهدفةها من أجل السيطر ستخدامعشرين ضعفاً مما كان متوقعًا البأعلى  رعاتجب

 الفعلي للميكروب احليوي يف نفوق

ددلة رراثياا   بواطةة النحلتقدير احتماال: الفصل الحادي عشر  ت تدف  المورثات في المحاصيل الم 

James E. Cresswell 

 :م قدمة

عدلة وراثياً  عن أ فرج
 
 10وبدأ اإلنتاج التجاري منذ  (Barber, 1999) م1981أواًل يف سنة ( GM) احملاصيل امل

، بالرغم (James, 2004)بلداً  17يف  اً مليون هكتار  81كثر من احملاصيل أل هذهبزراعة  سنوات، مع زيادة املساحة املعتمدة عاملياً 
 . من املساحات املزروعة تقع يف أربعة بلدان، وهي الواليات املتحدة واألرجنتني، وكندا، والصني ٪99من أن حوايل 
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عدلة وراثياً  وتستند
 
خلة متنح الصفات املرتبطة بصحة د  ثات م  مور   إىلواملستخدمة جتارياً يف الوقت احلاضر  معظم احملاصيل امل

على سالمة  من هذه ال تشكل خطرًا مثبتاً  ل مبيدات األعشاب، وأياً م  وحت  مثل مقاومة احلشرات أ (Barber, 1999)النباتات 
هناك إستجابة علمية كبرية للقلق العام بشأن اآلثار  كانومع ذلك،  . الزراعة التقليدية خللطي مع حماصيلا اإلنسان من خالل التلقيح

عدلة وراثياً و البي
 
عدلة وراثياً يف السلسلة الغذائية البشريةإئية للمحاصيل امل

 
 ;Colwell et al., 1985)مكانية إندماج املورثات امل

Lutman, 1999 and Poppy and Wilkinson, 2005 ) . ظر الزراعة ونشأ القلق بشكل خاص يف أوروبا، حيث حت 
عدلة وراثياً حالياً 

 
 (. Weekes et al., 2005)التجارية للمحاصيل امل

عدلة وراثيًا ضمن الزراعة آفاق تطور احملاصيل  األورويبالتنظيمية يف اإلحتاد  دودوتقّيد التشريعات ومستوى احل
 
ة األوروبيامل

عدلة وراثياً يف حمصول نباتات الزراعة التقليدية والعضوية
 
فإن التعايش  ،وبالتايل. واليت حتد من مستويات الوجود الع رضي للمحاصيل امل

عدلة وراثيًا واحملاصيل
 
وترخيص حماصيلهم للبيع يف  اعتماديف قدرة املزارعني  التقليدية يعتمد كحل وسط على املستقبلي للمحاصيل امل

عدلة وراثيًا  األورويبالسوق 
 
عدلة وراثياً (. Belcher et al., 2005)املربح واخلايل من األصناف امل

 
, ومن احملاصيل الرئيسية امل

 ,Crane and Walker)بواسطة النحل  ها بشكل خلطيحميكن أن يتم تلقي( فول الصويا والقطن والكانوال)احملاصيل الثالثة 
عدلة وراثياً واألصناف التقليدية هلذه احملاصيل معاً . حد ما إىل، على األقل (1984

 
, يف املنابق الزراعية وعندما تتواجد األصناف امل

املورثات املنقولة من احملاصيل املعدلة وراثياً  انتقالإىل حلقل جبانب احلقل فالتلقيح اخللطي بواسطة النحل يعترب الوسيلة اليت قد تؤدي وا
 .للمحاصيل التقليدية

عدلة وراثياً 
 
زراعة النبات : ليت تنبثق من صناعة التكنولوجيا احليوية النباتيةواوينشأ قلق إضايف من جيل جديد للمحاصيل امل

. لعلومواأ ت احليوية املفيدة للصناعة، الطبت إلنتاج اجلزيئاهي زراعة النباتا: الزراعة النباتية اجلزيئية(. Ma et al., 2005)اجلزيئية 
ثري ظهور وي(. Horn et al., 2004)لبالستيك احليوي واوتشمل أمثلة من هذه اجلزيئات احليوية اللقاحات واملواد الصيدالنية أ

وبعض . من خالل الصدفة املواد الغذائية لإلنسانهذه اجلزيئات احليوية يف مكانية إندماج إ إىلإضافة  اعة النبات اجلزيئية القلق العامزر 
الشمس والبطيخ والطمابم  دوارديد لزراعة النبات اجلزيئية حالياً يتم تلقيحها بواسطة النحل، وعلى وجه التح النباتات اليت مت تطويرها

 (.Horn et al., 2004)والتبغ 
عدلة وراثياً ي وقدوميكن أن يكون النحل ملقحاً هاماً يف املنابق  الزراعية 

 
، ولكن هل أيضاً  شكل خطراً على عزل النباتات امل

الكانوال،  أظهرت النتائج املرتاكمة لتجارب  نباتمن الضروري دراستها بشكل دقيق ومتخصص؟ بالنسبة لبعض احملاصيل، مثل 
عدلة ور  انتشارأن ( Damgaard and Kjellsson, 2005)ميدانية كثرية 

 
ولكن  تالشىمصدر حمدد قد ياثيًا من املورثات امل

عدلة  اختاذلتوصية بلوعالوة على ذلك، توفر هذه التجارب امليدانية أيضًا أساسًا . على مستوى منخفض
 
تدابري احلجز للنباتات امل

عدلة وراثياً واحلقول التقليدية، واليت ينبغي أن تضمن وجودًا منخفضاً 
 
حد  إىلال يصل  وراثياً، مثل املسافات الفاصلة بني احملاصيل امل

عدلة وراثيًا يف غلة احملاصيل التقليدية 
 
ومع ذلك، فإن التكلفة العالية واجلهد املبذول (. Ingram, 2000)العتبة من احملاصيل امل

، يعن أنه ليس من املمكن القيام هبا يف (Rieger et al., 2002)للتجارب امليدانية الكبرية، مثل تلك اليت أجريت يف أسرتاليا 
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عدلة وراثياً  نتقالوهكذا لدينا قدرة حمدودة على التنبؤ بطبيعة التصميم احلقلي األكثر حساسية ال. مجيع الظروف احملتملة
 
احملاصيل امل

حتديد اخليارات اإلدارية، مثل حتديد فيما إذا   ، ال تستطيع بذاهتان التجارب امليدانيةإوعالوة على ذلك، ف. عن بريق حبوب اللقاح
بالتايل منفعة  وهناك،. لتحسني مستوى احلجز للمحاصيل املعدلة وراثياً ألفضل والكثافة النحلية هواالصفات النباتية أ إدارةم و كان تنظي

مورثات احملاصيل  انتقالت حدوث التلقيح اخللطي بواسطة النحل لتسبب احتماالدد ف وحت  ر  ع  ميكن احلصول عليها من املبادئ اليت ت   
عدلة وراثيًا يف حماصيل الزراعة التقليدية

 
سببة لتدفق املورثات بواسطة احلشرات وإظهار كيف . امل

 
ويف وقت الحق، أناقش اآلليات امل

حقل بواسطة امللقحات يف  إىللتدفق املّورث من حقل  املرجحةميكن أن تكون على شكل منوذج رياضي للتنبؤ نظريًا باملستويات 
 . حملاصيل اليت يتم تلقيحها بواسطة النحلا
عدلة وراثًيا بأن تصل وتندمج مع جمموعات  ّكنمي  لتلقيح اخللطي بواسطة النحل أن وميكن ل  

 
مّورثات منقولة من احملاصيل امل

وفهم التهجني . حملصول الربيّةقارب اواخمتلفة من املورثات، مبا فيها تلك احملاصيل التقليدية للنوع نفسه، واجملتمعات الربية للمحصول، أ
عدلة وراثيًاجدًا يف  اً مهممع األقارب الربيّة قد يكون 

 
 Chapman and Burke, 2006) إدارة حجز احملاصيل امل

Ellstrand et al., 1999 and) عترب مصدر  البحث كثرية إضافة ملستوى التلقيح اخللطي الذي ي    أخرى، ولكن حيكمها عوامل
 أخرىالالت وسد مستويات التهجني أيضًا بقدرة حبوب اللقاح من أصناف أد  وعلى سبيل املثال، حت   . ذا الفصلوالقلق الرئيس هل

ركز على دم هنا ت  ومناقشة النماذج اليت ت  ق  (. Rieger et al., 2001)بإخصاب البويضات وحيوية البذور والنباتات الناجتة منها 
لتطبيقها يف وتكيفها  مكانية مالئمة هذه النماذججمتمعات النباتات ذات النوع الواحد، مع إتدفق املّورثات بواسطة امللقحات بني 

 .ظروف التهجني من خالل دمج عوامل إضافية
 


