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الزراعةفىالبيولوجىالتنوعلماذا

نباتات والحيوانات يؤدى التنوع البيولوجى في البيئة الزراعية دوراً هاماً في توفير ال

يث تعتمد ثلث التى نعتمد عليها فى حياتنا وذلك فى الحفاظ على التوازن البيئي ح

كما. رى المحاصيل الزراعية على التلقيح بفعل الحشرات والحيوانات البرية األخ

، (آلفات الزراعية المكافحة الحيوية ل)تلعب الحشرات دوراً حيوياً في البيئة الزراعية 

نتشار البذور، كما تتغذى الطيور على الحشرات واآلفات الزراعية وتساعد أيضاً على ا

م المواد العضوية هذا باإلضافة إلى دور الكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بتحليل وهض

من % ٩٠نوعاً من الثدييات والطيور للحصول على١٤، ويتم االعتماد عالميا على 

،اإلمدادات الغذائية الحيوانية
ف توفر نص( القمح، الذرة، األرز، البطاطا)كما أن أربعة أنواع محاصيل زراعية 

.متطلبات العالم من الغذاء







تلقيح االزها ر



والفواكهالحقليةالمحاصيلتلقيح





للبيئةحارسالنحلة

:عنصر بيئي من الطراز األول•
لى تعدد فالنحلة عنصر نادر المثال إن لم نقل مثال أوحد ع

فوجود النحل النافع و توازن البيئة قلما ينتبه اآلخرون إليه ،

يتها و بالتالي يعني زيادة إنتاج البذور و اإلثمار و تحسين نوع

السالسل زيادة في الغطاء النباتي العنصر األساسي لنشوء

)  باشرةً الغذائية أو األنظمة الغذائية األخرى ، فهي تفيد م
لكائنات و استهالكها من قبل العديد من ا( بمنتجات الخلية 

لغالل ناهيك حتى اإلنسان و تفيد بشكل غير مباشر بزيادة ا

اء لعديد أنها هي ذاتها عنصر في السالسل الغذائية فهي غذ

ييات ، من الحشرات و العناكب و الزواحف و الطيور و الثد

الجامد و ) يها بمكون( الوسط ) فالنحلة كلها منافع في البيئة 



العالمفيالنحلسالالتاهم

•(i) Apis mellifera (Italian Bee),

•(ii) A. indica (Indian Bee),

•(iii) A. dorsata (rock bee),

(iv) A. florea (little bee).

•(v) A.cerana



المتوسطحوضفيالنحلوسالالت

•Apis mellifera

   A.m.ligosticaاإليطالية
  A.m.carnicaالنحلة الغرنيولية
A.m.caucasicaالنحلة القوقازية



Apis mellifera

–Apis mellifera adami

–Apis mellifera adansonii

–Apis mellifera anatoliaca

–Apis mellifera carnica

–Apis mellifera carpatica

–Apis mellifera caucasica

–Apis mellifera cecropia

http://eol.org/pages/12070128/overview
http://eol.org/pages/10456003/overview
http://eol.org/pages/10486441/overview
http://eol.org/pages/10455955/overview
http://eol.org/pages/21486080/overview
http://eol.org/pages/10486445/overview
http://eol.org/pages/12070131/overview


العربيةالدولفيالنحلوسالالتانواع

 Apis melliferaالنحل العالمي: أوالً •

بيئية وقد نشأ من هذا النحل عديد من السالالت واألنماط ال•

في الوطن الخاصة بأقاليم الوطن العربي والتنوع البيولوجي

:العربي ال يستهان به ، ومن سالالت النحل 
 Apis mellifera syriacaالنحلة السورية

 A.m.aegyptiacaالنحلة المصرية
 A.m.yementiacaالنحلة اليمنية

A.m.intermissaالتونسية) نحلة شمال أفريقيا (
 A.m.nobicaالنحلة السودانية

 A.m.sahariensisالنحلة الصحراوية
  A.m.adansoniiنحلة إفريقيا الغربية



 ً  Apis floriaالصغيرالنحل :ثانيا
العربيالخليجبلدانبعضفيالنحلمنالنوعهذاويوجد

فيالعيشيقبلالالنوعهذاونحل،والسودانالعربيةوالجزيرة

فيالصناعيةأوالطبيعيةالفجواتفييسكنبلالصناعيةالخاليا

بأسعاريباعالذيبشهدهالعسليؤخذومنه،األشجارأوالجدران

جداً مرتفعة



Apis melifera syriacaالسوريةالنحلة

•Apis melifera syriaca  التي تعتبرها بعض الدراسات

أفضل ساللة في العالم بإنتاج

ها على الغذاء الملكي وتعتبر أيضاً أفضل ساللة في قدرت•

ث اجتياز فصل الشتاء بأقل كمية من الغذاء السكري حي

/ 12/ كغ فقط خالل موسم الشتاء مقارنة بـ / 6/تحتاج إلى 
كغ لمثيلتها اإليطالية ، 

داء الحيوية كما أنها تعتبر مدافعاً جيداً عن مسكنها ضد األع

حل على باب كالدبور األحمر حيث تشكل حاجزاً دفاعياً من الن

نعه من الخلية على شكل لحية عند هجوم الدبور عليها وتم

حبس الدبور دخول الخاليا ويستمر سروحها بشكل جيد بينما ي

ر مسكنها األحمر الساللة اإليطالية في خالياها تماماً وقد تهج



التنوعتواجةالتىوالمخاطرالمهددات

البيولوجى
شهدت السنوات األخيرة توسع ا ملحوظا فى الزراعة•

افة إلى باستخدام اآلالت واألسمدة والمبيدات الحشرية باإلض

،اإلدارة الضعيفة إلخصاب التربة الزراعية

اشرة فقد أدت هذه الممارسات الزراعية إلى إحداث أضرار مب•

مياه على الموارد البيئية الزراعية مثل موارد التربة وال

الجوفية والمياه الجارية وعلى الكائنات

ها اإلنسان، الحية األخرى التي تعيش بالنظم الزراعية بما في•

ع ويمكن اختصار أهم المهددات التي تؤدى لفقد التنو

-:البيولوجي الزراعي إلى االتى

لى إهمال األنواع النباتات الزراعية المحلية واالعتماد ع •



والحشراتاالمراض



االسيويالدبور

FRELON ASIATIQUE



(ولالعشابللحشرات)السامةالمبيداترش



الزراعيةاالراضىعلىالعمرانيالزحف

.مساحتهاوتقليصعليهاوالبناء



فقدأسبابأهممنالزراعيةاالراضىتصحر

البيولوجيالتنوع



الكهرومغناطيسيةالذبذابات



المستداماالستخداموصيانةحفظمشروع

الزراعيالحيويللتنوع
ة البحوثهو من حيث التعريف مشروع إقليمي تنفذه مديري•

العلمية الزراعية في وزارة الزراعة•

،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي•

،ومرفق البيئة العالمي•

سلطة وتشارك في تنفيذه كل من سورية ولبنان واألردن وال•

هور الوطنية الفلسطينية ، ويهدف إلى معرفة أسباب التد

ية البيئي للموارد الوراثية النباتية ، وتحديد طرق حما

اع المناطق البيئية الطبيعية ، من أجل المحافظة على أنو

ارب األشجار والمحاصيل الحقلية والسالالت المحلية ، واألق



و تكافل منقطع ان التكافل بين المجتمعين النباتي والحيواني ه•

عيش ضمن النظير ، فمعظم الكائنات الحيوانية تحتاج ألن ت

خفضت آمال وسط نباتي معين ، فكلما قلت رقعة هذا الوسط ان

المطرية الكائنات الحيوانية بالحياة ، فإذا علمنا أن الغابات

ملعب االستوائية يدمر منها كل ثانية مساحة تعادل مساحة

كرة قدم ندرك حجم الخطر الذي يهدد كرتنا األرضية

/ صل إلى وكائناتها الحية ، حيث انقرضت حتى اآلن نسبة ت
اشت من األنواع النباتية والحيوانية التي ظهرت وع% / 99

عت على األرض واألنواع الباقية حتى اآلن هي التي استطا

كبير وضمن هذا التنوع ال. العيش وسط صراع البقاء المرير 

ى وهذا الصراع تتميز الحشرات بتنوع كبير وبقدرة عل



االستراتيجيالهدفلتحقيق

:وهو•

حفظ المصادر الوراثية •

بيعيةالمستهدفة في بيئتها الط
تنوع ويأتي مشروع حفظ وصيانة االستخدام المستدام لل•

بيئتنا من الحيوي حماية القدر الباقي من التنوع الحيوي قي

حل التدهور ، ويقع في مقدمة اهتمامات المشروع ساللة ن

العسل السوري



المشروعأهداف

لزراعي تطوير المفاهيم المتعلقة بأهمية التدهور الحيوي ا•

.ومسبباته في مواقع المشروع 
ل تحفيز تطبيقات استخدام األراضي وتطويرها من خال· 

.ية إدارة األنواع والموطن األصلي في الحقل ووسائل التوع

مستدام تنمية القدرات الفنية في مجال الحفظ واالستخدام ال· 

.للتنوع الحيوي الزراعي

.الوراثية تقييم فاعلية التشريعات القائمة في حفظ األصول· 

يوي تأسيس آليات المراقبة المستمرة عن حال التنوع الح· 

التنوع الزراعي ، والتي تشمل تقييم تأثيرات المشروع على
.الحيوي الزراعي 

العمل على زيادة الدخل المزرعي للمزارع من خالل · 



قطاعلحمايةلبنانفيالمنفذةالمشاريعبعض

النحلتربية
مشاريع التشجير•

مشاريع زراعة النباتات العطرية•

..(مكافحة االمراض,دورات تدريبية) دعم مربي النحل•
مشروع انتاج ملكات النحل•

المشاركة في المعارض•



المعلقّةالمشاريع

اصدار قانون تنظيم مهنة النحل•

حماية المناحل من الرش العشوائي بالمبيدات السامة•



Lebanon, plant diversity:
More than 3000 vascular species

••Medicinals, up to 1000: Salvia, Lavandula, 
Centaureum,

•Fibigea, Poterium, Hypericum, Teucrium, ..

••Aromatic and condimental: Origanum, 
Thymus, Thymbra,

•Satureja, Rhus coriaria, Rubus, ..

••Wild relatives: Dacus, Allium, Aegilops, 
Crataegus, Vicia,

Crataegus, Prunus, Malus, ..



Domestication efforts





األردنفيالبلديالنحلحمايةمشروع

•.

األهداف•

حماية النحل البلدي والمحافظة عليه من االنقراض عن -•

:طريق

تسجيل ، و(السوري)إنشاء بنك وراثي لنحل العسل البلدي -1•

.المركز الوطني كمصدر موثق للنحل البلدي

حل إنشاء مختبر تلقيح صناعي ومنحل انتاج ملكات ن-2•

.عسل بلدي في محطة مرو والخناصري

إنتاج مجموعة من الملكات البلديه الملقحه طبيعيا -3



العسلنحلخالياأداءتحسينمشروع *

اللقاححبوببدائلباستخدام •

األهداف•

:قدراسة بدائل حبوب اللقاح وأثرها على الخاليا عن طري-•

ها محطة تأسيس مجموعة من المواقع الرئيسية والفرعيه وأهم•

.سمرو، محطة شرحبيل، الجامعة الهاشمية، المركز الرئي

ي كل موقع إعداد قاعدة بيانات محوسبه لصور حبوب اللقاح ف•

يتّم جمعت منه عينات من النباتات المزهره بشكل دوري،

.تجفيفها وحفظها إلعداد شرائح معشب نباتي

اتات و إعداد شرائح مجهرية لحبوب اللقاح المجموعة من النب



حوضدولفيالنحلتربيةتطويرمعوقات

تجاوزهاومقترحاتالمتوسط
عوامل الجوية تتعرض تربية النحل لمعوقات طبيعية بفعل ال•

لتباين والغطاء النباتي ، ومعوقات فنية واقتصادية ، فا

حد من الحراري الكبير في بعض أنحاء الوطن العربي ي

عض األقطار ، انتشار النحل ، واالرتفاع الكبير للحرارة في ب

د وانعدام المراعي أو قصر فترة وجودها ، كما ، أن وجو

ة واألساليب الخاليا التقليدية وتكاليف إنشاء المناحل الحديث

ها ، وجشع السيئة في اإلدارة ، وضعف الخبرة الفنية وندرت

سمياً تجار الملكات المهربة ، أو إدخال الملكات المستوردة ر

حل ، وإضاعة بجهل ، تساهم كثيراً في إعاقة تطور تربية الن

لعلمي الذي السالالت البلدية ، يضاف إلى ذلك انعدام البحث ا

يطرة على يعتمد عليه في تطوير السالالت والنحالة ، وللس



النحللحمايةاالوروبياالتحادجهود

الزراعة وتربية النحل•

البيئة واالبحاث•

المبيدات•

المسائل البيطرية•

المراقبة والمتابعة•



bee-leader.eu

•Main activities

•1. Land management

•Land management covers questions related to 
the planning and management of all kinds of 
areas, whether public, private, agricultural, 
natural, forest, urbanised, etc. The different 
actions being led by each of the partners have 
a focus on:

•planting and greening schemes



الصغائكم “شكرا


