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مقدمة:
ت�شير كثير من التقارير �إلى ما و�صفته بالمخاطر الكبيرة التي تهدد المحا�صيل الزراعية في العالم في ظل �أختفاء طوائف
النحل بمعدالت كارثية ,وي�شكل الأنهيار الكبير لإي �أعداد نحل الع�سل في العالم تهديدً جاد ًا للمحا�صيل الزراعية في ظل معرفة
�أن ثلث ماي�أكله الإن�سان يعتمد على النحل الذي ي�سهم بحوالي  26مليار دوالر في الأقت�صاد العالمي ويرجح كثير من الخبراء
با ْال�ضافة �إلى العوامل الأخرى مثل الآفات والأمرا�ض ف�أن �إ�ستخدام المبيدات الح�شرية وراء �إختفاء النحل كما ا�شارت المنظمة
العالمية لل�صحة الحيوانية �إلى �أن ال�سبب الوحيد وراء �إختفاء النحل يعود �إلى �س�ؤ ا�ستخدام المبيدات الح�شرية في الزراعة بالعالم .

حماية نحل الع�سل من الت�سمم بالمبيدات
�ساهم الإنتاج الزراعى بفروعه المختلفه بدرجه كبيره فى �إجمالى الدخل القومى لكثير من الدول .وتعتبر تربية نحل الع�سل احد الم�شاريع
الزراعيه الهامه لي�س فقط كونها منتجه للع�سل وال�شمع وغيرها من منتجات النحل بل اي�ضا لأهميتها فى رفع الإنتاجيه الزراعيه لكثير من
�أنواع المحا�صيل الحقليه والب�ستانيه وتح�سين جودة الثمار .تتعر�ض طوائف النحل لحاالت من الت�سمم فى معظم دول العالم نتيجه لإ�ستخدام
المبيدات المختلفة على نطاق وا�سع لمكافحة الآفات الح�شريه والحيوانيه .هذه الظاهره �أكثر و�ضوحا فى الدول الناميه ب�أفريقيا و�أ�سيا
و�أمريكا الجنوبيه .وللحفاظ على هذه الثروه الهامه لكل من مربى النحل والمزارعين يجب التن�سيق وو�ضع قوانين تنظم العالقه فيما بينهم.

ماهو المبيد؟
المبيد هو عبارة عن الماده او مجموعة المواد التى تهدف �إلى قتل �أو منع �أو طرد �أو الحد من خطورة �آلآفات ،والمبيد المثالى من وجهة نظر
النحال هو الغير �سام لنحل الع�سل وفى نف�س الوقت يكافح �آفه متخ�ص�صه.
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بع�ض �أنواع المبيدات الم�ستخدمة في مكافحة الآفات

Ð

�أمثلة من الآفات التي تر�ش بالمبيدات ال�ضارة بالنحل

هل كل المبيدات �سامه للنحل؟
لي�ست كل المبيدات �سامه للنحل ويمكن تق�سيم المبيدات ح�سب �سميتها للنحل الى مايلي:
 -1مبيدات عالية ال�سميه :عادة هذه الأنواع من المبيدات تقتل النحل �إذا تعر�ض لها مبا�شرة �أثناء الر�ش وقد يبقى ت�أثيرها فعالأ بعد عدة
�أيام من الر�ش على النباتات.
 -2مبيدات متو�سطة ال�سمية� :سمية هذه المبيدات تكون محدودة �إذا لم يتعر�ض لها النحل مبا�شرة اثناء الر�ش في الحقل �أو �إذا لم تتعر�ض
الخاليا المجاورة للحقل لرذاذ المبيدات المتطايرة ،وبالن�سبة لهذا النوع من المبيدات فان مراعاة كميه ونوع المبيد وموعد الر�ش تحد من ارتفاع
درجة ت�سمم النحل به.
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 -3مبيدات قليلة ال�سميه :هذه الأنواع من المبيدات يمكن �إ�ستخدامها دون خوف على النحل وخا�صة فى حالة اتباع التعليمات الموجودة على
العبوه.

ماهى طرق ت�أثير المبيدات على النحل؟
ت�ؤثر المبيدات على النحل بثالث طرق مميزه هى:

1 .1المالم�سة عن طريق جدار الج�سم.
2 .2الت�سمم المعدي عن طريق دخولها الى الجهاز اله�ضمي.
3 .3عن طريق التنف�س خالل دخولها من الثغور التنف�سية.
4 .4بع�ض المبيدات تقتل النحل بطريقه واحده فقط بينما البع�ض الأخر يقتل النحل بالجمع بين ت�أثيرين معا وهناك من المبيدات ماي�ؤدى الى
موت النحل بالت�أثيرات المذكورة �سابقا جميعها.
ماهى �أنواع المبيدات التى قد يتعر�ض لها النحل؟
من الأنواع ال�شائعة للمبيدات ما يلي:
•مبيدات الح�شرات:

ت�ستخدم المبيدات الح�شريه فى مكافحة الآفات الح�شرية وعادة ت�سبب �أ�ضرار كثيرة على النحل.
مبيدات القوار�ض:

ي�ستخدم هذا النوع من المبيدات لمكافحة القوار�ض مثل الفئران والجرذان وغيرها وهي ال ت�سبب ت�سمم للنحل.
•المبيدات الفطرية:

ت�ستخدم هذه المركبات في مكافحة الفطريات التي تتطفل على النباتات وب�شكل عام ف�إن المبيدات الفطرية ال ت�ؤذي النحل ماعدا النادر منها
ي�ؤثر على النحل ال�صغير والح�ضنة.
•المبيدات الأكارو�سية:
وهي عبارة عن المركبات التي ت�ستخدم في مكافحة الحلم ,ومعظمها غير �ضارة بالنحل.
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ماهـى االحتـياطـات الواجـب اتباعهـا مـن المـزارعين وم�ستخدمي المبيدات للحفاظ
على النحل من الت�سمم بالمبيدات:
�1 .1إ�ستخدام المبيدات عند ال�ضرورة الق�صوى وت�ستخدم المبيدات قليلة ال�سميه للنحل �أو تلك التي لها فترة بقاء ق�صيرة على النباتات بعد
الر�ش.
2 .2ا�ستخدام المبيدات في ال�صورة ال�سائله بد ًال من التعفير على �شكل بودرة.
3 .3تتم المعاملة بالمبيدات في ال�صباح الباكر او قبيل الغروب بعد رجوع النحل ال�سارح �إلى خالياه.
4 .4تجنب انجراف المبيدات عند ر�ش الحقول نحو النباتات المزهرة والجاذبة للنحل.
5 .5تنبيه النحالين قبل ر�ش المبيدات بوقت كافي )� 48ساعة على الأقل( حتى يتمكن النحال من ا�ستخدام و�سائل حماية للنحل.
6 .6القيام بعملية الر�ش قبل تزهير النباتات �إن �أمكن.
�7 .7إتباع الإر�شادات الموجودة على مل�صق عبوة المبيد قبل الإ�ستخدام.
8 .8عدم ترك �أدوات الر�ش في الحقل او �سكب المبيدات ال�سائلة على الأر�ض لتجنب تلوث م�صادر المياه.
9 .9تجنب ر�ش المبيد مبا�شرة على المنحل �أو بالقرب منه.
1010ا�ستخدام مواد طارده للنحل مع المبيدات حيث تقوم ب�إبعاد النحل عن الحقول المعاملة بالمبيدات.
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تعر�ض النحل المبا�شر اثناء عملية ر�ش المحا�صيل بالمبيدات بالطرق
المختلفة ي�ؤدي �إلى هالك النحل الجامع للرحيق

ماهى �أعرا�ض ت�سمم النحل بالمبيدات؟
1 .1وجود �أعداد كبيرة من النحل الميت �أمام مداخل الخاليا فج�أة.
� 2 .2إرتعا�ش ج�سم النحل و�أرجله وعدم ا�شتباك الأجنحه الخلفيه مع الأجنحه الأماميه.
3 .3زحف النحل امام مداخل الخاليا وعدم قدرته على الطيران �إال لم�سافات ق�صيره.
4 .4الترجيع للمواد الموجوده بالجهاز اله�ضمى.
5 .5ال�شرا�سة الزائدة لل�شغاالت.
�6 .6إنتفاخ بطون ال�شغاالت.
7 .7عدم قدرة النحل على الطيران وبقاء الكثير منه داخل الخاليا فى حاله قريبه من الموت او �إ�صابته بال�شلل.

�أعرا�ض ت�سمم النحل بالمبيدات
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ماهى االحتياطات التي يتخذها النحالون لحماية نحلهم من ر�ش المبيدات؟
1 .1ت�سن كثير من الدول القوانين لحماية طوائف نحل الع�سل من �أ�ضرار المبيدات ,حيث ينظم ا�ستخدام المبيدات ل�صالح كل من المزارع
والنحال والم�ستهلك والح�شرات النافعة .ونظرا لعدم وجود قانون بهذا ال�شان في المملكة فيجب ان يكون هناك تن�سيق وتفاهم بين النحالين
و�أ�صحاب المزارع وغيرهم من م�ستخدمي المبيدات لتنظيم هذه العملية.
2 .2نقل الطوائف بعيدا عن �أماكن المكافحة وقبل نقل الطوائف يجب ان يكون لدى المربى معلومات عن المبيد الم�ستخدم ودرجة �سميته وفترة
بقاء ت�أثيره حتى اليتم �إعادة النحل للموقع المر�شو�ش �إال بعد �إنتهاء �أثر المبيد.
3 .3و�ضع خاليا النحل في �أماكن بعيده عن الحقول التي تعامل بالمبيدات با�ستمرار �أما �إذا كانت المنطقة تر�ش من وقت لأخر مثل مكافحة
الجراد �أو مكافحة البعو�ض �أو غيرها فتنقل الخاليا بعيدا عن الموقع على الأقل بم�سافة  5كيلو متر وهي م�سافة �سروح النحل بعيدا عن
خالياه.
� 4 .4إذا كان النحال الي�ستطيع نقل خالياه فيمنع خروج النحل في الليلة التي ت�سبق الر�ش �أما بقفل الخاليا كل على حدة �أو و�ضع غطاء في �شكل
خيمة على كل مجموعه من الخاليا مع مراعاة الأتي:
•تترك �أبواب الخاليا مفتوحة.
•تغطى الخاليا بغطاء من الخي�ش بحيث ي�سدل الخي�ش من جميع الجوانب ويو�ضع على �أطرافه حجارة حتى ال ي�ستطيع النحل الخروج
من الخيمة وبذلك �سيتجمع النحل خارج الخاليا وداخل الخيمة.
•ر�ش الخيمة با�ستمرار بالماء لتلطيف الجو داخل الخاليا وليكون الماء المرطب به القما�ش م�صدر ل�شرب النحل.
•بهذه الطريقة يمكن ترك النحل مقفول عليه مدة يومين �إذا كانت التهوية جيده والماء والغذاء متوفرة للنحل.
5 .5فى حالة القفل على الخاليا كل على حده يجب �أن تتم تهوية الخاليا جيدا باحدى الطرق التالية:
•�إ�ضافة �صندوق عا�سلة فارغ في حاله الخاليا الحديثة.
•او و�ضع �سلك بدال من الغطاء الداخلي للخلية وتثبيته جيدا بحيث يمنع خروج النحل ورفع الغطاء الخارجي بحيث يدخل التيار
الهوائي داخل الخاليا.
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•�أما في الخاليا البلدية في�ستبدل الغطاء الخلفي ب�سلك او �شا�ش.

حماية النحل عن طريق تغطيته بال�شباك والخيام

�إ�ضافة العا�سالت لل�سماح بالتهوية �أثناء عملية الر�ش وغلق الخاليا

Ö

ويمكن توفير الماء داخل الخاليا ب�إحدى الطرق التالية:
•و�ضع قطعة �إ�سفنج م�شبعه بالماء على ال�شبك الداخلي للخلية الحديثة �أو داخل الخلية البلدية في الخلف �أو مال�صق لل�شبك من
الخارج.
•ملأ الغذايات التي ت�ستخدم للتغذية ال�سكرية وو�ضعها داخل الخاليا مع و�ضع عوامات من فروع الأ�شجار او قطع من الفلين حتى ال
يموت النحل غرقا فى الغذايه.
 .6يجب �أن تغطى م�صادر المياه المتوفرة حول المنحل �إذا كانت في براميل �أو غير ذلك وفي حاله تعر�ضها للمبيدات فيجب تغييرها و�إال
�سي�ؤدي تلوثها �إلى موت النحل كما يجب توفير م�صدر مياه نقي متجدد في المنحل.
 .7فى حالة ر�ش المبيدات في يومين متتاليين تفتح خاليا النحل بعد المغرب في اليوم الأول لمدة �ساعتين او ثالث �ساعات ثم يعاد قفلها
ثانية.
 .8التعرف على نوعية المبيدات الم�ستخدمة حول المنحل وتواريخ الر�ش بالمبيدات.
 .9يجب على مربى النحل ان يقوم بت�سجيل المنحل وعدد الطوائف لدى المديرية او الوحده الزراعية التابع لها وان يحدد مكان المنحل.
 .10و�ضع لوحة وا�ضحة �أمام المنحل تو�ضح �إ�سم وعنوان ورقم تليفون �صاحب المنحل حتى ي�ستطيع المزارعين وم�ستخدمي المبيدات من
الإت�صال به قبل الر�ش بالمبيدات.
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عالمات تو�ضح للنحالين �إن المنطقة ر�شت بالمبيدات

ماذا يفعل النحال في حالة رغبته في الت�أكد من ان �سبب موت النحل هو الر�ش
بالمبيدات؟
في حالة الرغبة في الت�أكد من �سبب موت النحل يتم عمل ما يلي:
1 .1جمع عينات من النحل ال تقل عن  200نحله بعد الموت مبا�شرة ثم و�ضعها في عبوات زجاجية او بال�ستيكية.
 2 .2كتابه معلومات كاملة عن هذه العينات مثل مكان وتاريخ الجمع وا�سم جامع العينات.
3 .3كتابه ا�سم المبيد �أو المبيدات التي من المتوقع �أنها ت�سببت في موت النحل.
 4 .4جمع عينة من النبات المر�شو�ش.
5 .5تر�سل العينات مبا�شرة �إلى المختبر و�إذا لم يتمكن من �إر�سالها خالل � 24ساعة فتو�ضع في فريزر حتى الإر�سال ثم تر�سل مجمده بعد
ذلك .وهناك مختبرات حكوميه مثل تلك الموجوده فى الجامعات تقوم بفح�ص هذه العينات مجانا �أو هناك مختبرات خا�صة تقوم
بفح�ص العينات مقابل  900-500ريال ح�سب نوع الفح�ص المطلوب.
6 .6يمكن تقييم معدل موت النحل كما يلي:
•من �صفر حتى  100نحله ميته  /يوم يعتبر موتا عاديا.
•من  200حتى  400نحله ميته  /يوم يعتبر موتا منخف�ضا.
•من  500حتى  900نحله ميته  /يوم يعتبر موتا متو�سطا.
• 1000نحله �أو �أكثر ميته  /يوم يعتبر موتا عاليا.
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رعاية طوائف النحل التى تعر�ضت للت�سمم:
1 .1قد التحتاج الطوائف لأى رعايه �إذا فقدت الطائفه نحلها ال�سارح فقط ولم تحمل اى ع�سل او حبوب لقاح ملوث �إلى داخل الطوائف مع
وجود مخزون كافى من الع�سل وحبوب اللقاح.
2 .2يجب ان تنقل الطوائف الى مكان اكثر �أمن ًا �إذا ظل الأثر ال�سام للمبيد فتره طويله مع تغذيتها بحبوب اللقاح �أو بدائلها والمحاليل
ال�سكرية لتن�شيط عملية و�ضع البي�ض.
�3 .3إذا ت�أثرت الح�ضنه وكذلك النحل الحا�ضن ف�إن الطوائف تحتاج لإزالة حبوب اللقاح الم�سممه وتنقل من مكانها.
4 .4يمكن �إ�ضافة نحل الى الطائفه التى �ضعفت نتيجة موت النحل ال�سارح الخا�ص بها.
�5 .5ضم كل طائفتين من الطوائف ال�ضعيفة مع ًا.
ما هو احتمال تلوث ع�سل النحل بالمبيد؟
�أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن هناك متبقيات بالع�سل لبع�ض المبيدات الم�ستخدمة في مكافحة الآفات وكانت
بن�سب ب�سيطة جدا اقل من الحد الم�سموح به عالميا و�سبب تواجدها بهذه الن�سبة الب�سيطة يعود �إلى ما يلي:
�1 .1إذا كان المبيد �سريع الت�أثير ف�أن معظم ال�شغاالت ال�سارحة �سوف تموت في الحقل وقبل �أن ت�صل �إلى الخلية.
�2 .2إذا كان المبيد الح�شري بطئ الت�أثير ف�إن ال�شغاالت ال�سارحة قد تموت �أمام مدخل الخلية كما �أن جرعة المبيد التي تحملها قد تغير من
رائحتها وبالتالي ف�إن ال�شغاالت الحار�سة تمنعها من دخول الخلية.
3 .3بافترا�ض �أن ال�شغاالت ال�سارحة دخلت الخلية ومعها حمولة م�سممة من الرحيق وو�ضعتها في العين ال�سدا�سية �أو �سلمتها ل�شغاالت الخليه
لت�أخذها وتحولها �إلى ع�سل ف�أن الفترة الالزمة لإن�ضاج الرحيق وتحويلة �إلى ع�سل كافية لقتل النحله قبل �أن تنتهي هذه العملية.
4 .4كثير من المبيدات ت�ؤثر على �سلوك ال�شغاالت الك�شافة التي ذهبت للك�شف عن م�صادر الرحيق وتغير من �سلوكها فال ت�ستطيع توجيه
ال�شغاالت �إلى �أماكن الرحيق وحبوب اللقاح عند عودتها الى الخلية.
5 .5التغذية على حبوب اللقاح الملوثة بالمبيدات والمخزنة في العيون ال�سدا�سية �سوف ت�ؤدي �إلى قتل ال�شغاالت الحا�ضنة واليرقات .وبالتالي
ال يوجد ع�سل نا�ضج وال يوجد �شغاالت تجمع الرحيق وال يوجد �شغاالت حا�ضنة تن�ضج هذا الرحيق.
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