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قيمة الملقحات في إنتاج المحاصيل الزراعية

إخبار الفالحین عن تنوع الملقحات

تفوق قيمة العسل
في األردن

النحل المفلوق

ذبابة األزهار

النحل الحفار

الفراشة البيضاء

النحل النقار الصغير

الدبور الحفار

النحل الطنان

نحل الرمل

دبور

أوسميا

النحل القاطع لألوراق

النحل النجار

فراشة

نحل الصوف

النحل ذو القرون الطويلة

النحل الحفار

x 26

قيمة العسل

قيمة التلقيح

في إفريقيا

x 100

قيمة التلقيح

ال يدرك الفالحون مدى أهمية امللقحات احلشرية و تنوعها ،فهم غال ًبا ما يعتبرونها من اآلفات،
لكن هذه امللقحات تساهم يف الزيادة يف إنتاجية احملاصيل إلى حد كبير.
لذلك يجب تعليمهم كيفية التعرف على هذا التنوع !
تشمل امللقحات احلشرية العديد من املجموعات املختلفة ،وأهمها النحل ،الفراشات والعديد من
رئيسيا يف التلقيح .ويعيش جلها بشكل انفرادي
الذباب والدبابير .تلعب امللقحات احلشرية دو ًرا
ً
باستثناء الدبابير االجتماعية والنحل الطنان ونحل العسل.
4

قيمة العسل

إخبار الفالحنی بالقیمة االقتصادیة للملقحات
یعتقد الفالحون املغاربة أن نحل العسل أهم من النحل البري واملقلحات األخرى ألنه ینتج العسل،
لكن قیمة التلقیح أهم بكثیر من قیمة العسل ،وتساهم امللقحات البر یة يف  ٪ 85من التلقیح.
تقدر قیمة التلقیح يف األردن الذي یحتوي على محاصیل مماثلة للمغرب بنحو  26ضعف قیمة
العسل.
منظمة األغذية والزراعة.2009 ،
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اشرح أن نقص الملقحات یقلل من المحصول

اشرح كیفیة تقلیل المبیدات
الرش عندما التطیر الملقحات

اليقطين

الكيوي

البطيخ

البطيخ األحمر

القرع األخضر

 إذا أمكن  :قبل  /بعد فترة االزهار ؛ -خالف ذلك  :بعد غروب الشمس (من الغسق حتى الفجر)

%90+
%90-40

المانجو

السلجم

البرقوق

التفاح

الحنطة السوداء

الخيار

الكرز

الخوخ

الو ْر ِد
َث َمرة َ

النكتارين

الكاجو

اللوز

اإلجاص

المشمش

توت األرض شوكي

الكزبرة

التوت األسود

األفوكادو

أفضل وقت لرش المبيدات
كلما زاد عدد رموز
النحل التي تراها،
كلما ارتفعت
حصة إنتاجك التي
يمكنك خسارتها

نعم

تقتل الملقحات

األفضل

نعم

%40-10

عباد الشمس

الكشمش األحمر

الرمان

الفراولة

التين

الباذنجان

البامية

الخردل

الكشمش األسود

الفول

فول الصويا

الهيل

البسلة الهندية

بذور الشمر

%10-0

الفول

بابايا

السوداني

الماندارين

البرتقال

الفاصوليا

الخضراء

الفلفل األخضر

فلفل حار

الطماطم

الكاكي

كريب فروت

ال تحتاج إلى

الملقحات

الزيتون

الموز

البطاطس

الحمص

الدخن

الذرة

القمح

الشعير

تم تعديلها من كالين وآخرون.2006 .

ال تعتمد جميع الزراعات على امللقحات بنفس الدرجة ،فبعضها يعتمد بشكل كبير ( 6نحالت كرمز ،على
اعتمادا ( 2نحالت كرمز،
سبيل املثال :القرع االخضر ،خسارة  ٪90من اإلنتاج بدون امللقحات) ،بعضها أقل
ً
على سبيل املثال :البامية ،خسارة  ٪10-40من اإلنتاج بدون امللقحات) وبعضها ال يحتاج إلى ملقحات على
اإلطالق ( على سبيل املثال :القمح  ،ال توجد خسارة يف اإلنتاج بدون ملقحات).
يجب إخبار الفالحني مبستويات اعتماد الزراعات على امللقحات وأن امللقحات ميكن أن تزيد من غالتها.
إذا لم يكن الفالحون على علم بذلك ،فقد يتخذون قرارات خاطئة مثل ،الزيادة العشوائية من استخدام
األسمدة.
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توقيت اليوم الكامل

يجب رفع مستوى الوعي عند الفالح حول انخفاض امللقحات واآلثار السلبیة للمبیدات والعدید من املواد
الكیمیائیة األخرى وتدریب الفالحنی على كیفیة تقلیل استخدام املیبدات.
توقیت استخدام املبیدات مهم جدا ،حیث ینبغي للفالحنی أن یتجنبوا ،ما أمكن ،استخدام املبیدات خالل
أیضا القیام
النهار عندما تطیر امللقحات .كما أن أفضل وقت للرش هو بعد غروب الشمس ولكن میكن ً
بذلك قبل شروق الشمس أو أثناءه.
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اشرح كیفیة تقلیل المبیدات

 .1إزالة األعشاب الضارة قبل الرش یساعد في التقلیل من التكالیف
ممارسة جيدة

ممارسة سيئة

اشرح أهمية تقلیل الحرث

 - 1ممارسة الحرث السطحي (أقل من  10سم)
في المغرب ٪70 ،من النحل البري يعشش تحت األرض

نحل الرمل

النحل المفلوق

أبلغ الفالحنی أنه یوجد سببنی مهمنی إلزالة األعشاب الضارة من احلقول قبل استخدام املواد الكیمیائیة.
كلما كثرت احلشائش يف احلقل ،زادت كمیة املواد الكیمیائیة التي یحتاجها الفالحون حلمایة مزروعاتهم
إذن فهم سیوفرون املال ،إذا قاموا بإزالة احلشائش أو ًال.
أیضا يف إنتاج
أیضا :اشرح للفالحنی أن احلشائش املزهرة جتذب العدید من امللقحات التي تساهم ً
ً
احملاصیل ،لذلك من املهم قطع احلشائش قبل استخدام املبیدات احلشریة لتجنب قتل امللقحات.
 - 3تقليل انجراف الرش

 10سم

 10سم

 -الرش على الهدف فقط

 -أستخدم قطرات أكبر

Art Cushman

Elayne Sears

الحرث السطحي (أقل من  10سم) يقلل من خطر قتل يرقات النحل

اشرح للفالحنی أنه من املهم رش املبیدات مباشرة على النبات لتجنب إهدار املواد الكیمیائیة واملال و تقلیل
تلوث التربة.
متیل القطرات الدقیقة إلى االنحراف ملسافة أبعد ،لذا من املهم أن تقترح على الفالحنی تقلیل الضغط أو
اختیار فوهات أكبر لتقلیل االجنراف عن طر یق إنتاج قطرات أكبر.
من املهم جدا إخبار الفالحنی بتعديل وضبط معدات الرش بانتظام وجتنب الرش حتت سرعة الریاح
القویة لتجنب االجنراف املفرط و تلوث الیبئة احملیطة.

اقترح على الفالحنی ممارسة احلرث السطحي للتقلیل من مخاطر قتل یرقات امللقحات.
ما یقرب من  ٪ 70من أنواع النحل املغربي تعیش بشكل انفرادي وتعشش حتت األرض .غال ًبا ما توجد يف
احلقول أعشاش للملقحات وكذا يف احملاصیل و البساتنی بالقرب من قنوات الري ،وبالتالي میكن
أن تتأثر أعشاش النحل باحلرث .تعشش األنواع املختلفة يف أعماق مختلفة حتت سطح التربة ،ولكن
معظم اخلالیا الیرقیة تقع أعشاشها بنی  10و 40سم ،والتي غال ًبا ما تكون داخل منطقة احلرث.
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رفع مستوى الوعي حول انخفاض الملقحات

اشرح أهمية تقلیل الحرث
 - 2التقلیل من وتيرة الحرث

انخفاض %75
الملقحات البالغة
يناير

فبراير

مارس

أبريل

ماي

يوليوز

يونيو

غشت

شتنبر

فترة تطور اليرقات

النحل البالغ
تحت األرض

أكتوبر

نونبر

دجنبر

النحل البالغ
تحت األرض

1989
توصيات الحرث
•في الشتاء أو أوائل الربیع ،عندما تقوم اإلناث ببناء أعشاش وال یزال
بإمكانھا تغییر موقع العش ؛

•إذا أمكن ،تجنب الحرث في الصیف و أوائل الخریف عندما یتطور الجیل
الجدید ؛
• إذا أمكن ،االحفتاظ ببعض المناطق غیر محروثة.

أقترح على الفالحنی التلقیل من وتیرة احلرث لتقلیل خطر قتل النحل.
یقضي النحل الذي یعشش حتت األرض معظم حیاته يف التطور يف اخلالیا التي تصنعها أمه ،حیث تكون
الیر قات يف هذه املرحلة ضعیفة جدا ألنهم ال یستطیعون الهروب .كما أن احلرث يف الر بیع یعطي فرصة
لألمهات التي تبني أعشاشها بتغییر موقع العش إلى مناطق أقل اضطرا ًبا .

1995

2000

2010

2005

2016

خسارة الحشرات في ألمانیا خالل  27عاما

تسارع انخفاض الملقحات
يجب تشجیع كل فالح على املساهمة يف حمایة امللقحات لتجنب مثل هذا السینار یو السيء بالنسبة
عاما ،من بینها
للمغرب .وفقً ا لدراسة حدیثة ،انخفضت وفرة احلشرات بنسبة  ٪ 75يف أملانیا خالل ً 27
العدید من احلشرات امللقحة.
لوحظ انخفاض شدید يف العدید من البلد ان التي تستخدم الزراعة األحادیة واملبیدات احلشریة واملعدات
الضخمة للحرث ،و البلدان التي تقطع األشجار و األسیجة واألعشاب من أجل احلقول النظیفة احلدیثة.

()modified from Hallmann et al. 2017
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اختيار أنواع النباتات ،ذات أزهار ،أنواع وألوان مختلفة لجذب عدد أكبر
من الملقحات.
النباتات المستعملة كموائل
بعض النباتات القابلة للتسويق التي تجذب الملقحات

البذور الزيتة  :الكاتوال ،الخردل وعبادالشمس

 -البهارات  :اليانسون ،الكزبرة ،الريحان

الزراعة بالملقحات البديلة (فاب)

الحصول على عوائد أعلى

اشرح الزراعات التي یجب زراعتھا لدعم الملقحات

حقل باذنجان-فاب القنيطرة

اشرح للفالحين أن دعم الملقحات في حقولهم يمكنهم من

دلـيـل الفالح

-الخضار  :القرع ،الباذنجان ،الطماطم

 -الفواكه  :البطيخ ،البطيخ األحمر

 -التوت  :توت العليق التوت األسود

 -النباتات العلفية  :الفصة ،البرسيم

أخبر الفالحني بأهمية اختيار النباتات املستعملة على حدود القطعة الزراعية من أجل جذب عدد مهم
من امللقحات ،وانصحهم بكيفية استخدامها وتسويقها وحتقيق مصدر دخل جديد أكد على فوائد وأهمية
استخدام التوابل والنباتات العطرية مثل اليانسون أو الشيا أو الريحان التي ميكن استخدامها كنباتات
لتحسني اإلنتاج .ميكنك أيضا التذكير مبزايا أخرى لهذه النباتات .مثال يستخدم اليانسون خلصائصه
أيضا العديد من الفوائد الصحية خاصة على حتفيز اجلهاز الهضمي .وتستخدم بذور الشيا
احمللية وله ً
أيضا العديد من الفوائد الصحية
لغناها بأوميغا  3ولها ً
12
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اشرح أھمیة دعم التعشیش ونقط الماء وكیفیة بنائھا
1

2

اشرح كیفیة الحصول على غلة عالية من الفول من خالل
حمایة الملقحات

تعليمات فاب الزراعة
الترمس البري

الجرجير

الترمس المزروع

14

السلجم

اشرح أهمية خلق أعشاش للنحل :اقطع القطع اخلشبية وعصي اخليزران .أحفر ثقوب بأحجام مختلفة
لترا بسكني ،ثم امأل القنينة
يف القطع اخلشبية وأقطع اجلزء العلوي من قنينة بالستيكية سعة ً 1،5
البالستيكية بعصي اخليزران .بعد ذلك امأل صندوق مستعمل باملواد املعدة .ال توجد قواعد ،فقط تأكد
من ضغط كل احملتوى بشكل آمن.
اشرح أهمية نقط املاء :اقطع قنينة بالستيكية مربعة سعة  5لترات إلى نصفني .ثم قم بتشكيل ثقوب
قليلة يف قنينة بالستيكية سعة  1،5لتر يف األسفل وعلى مستوى ارتفاع القنينة نصف املقطوعة سعة 5
لتر .احفر حفرة يف األرض وضع النصف السفلي لقنينة  5لتر نصف مقطوعة بالداخل .ثم أضف القنينة
املثقوبة سعة  1،5لتر يف املنتصف .بعدها امأل باقي املساحة باألحجار الصغيرة حلماية النحل من الغرق
ثم امأل باملاء قنينة سعة  1.5لتر وقنينة  5لتر مقطوعة من النصف.

الشيا
الزراعة الرئيسية % 75 :من حقل الفول

الفصة

النباتات الجانبية القابلة للتسويق % 25 :من الحقل

الترمس البري ،الجرجير ،الكانوال ،الترمس ،الفصة ،الشيا

اشرح للفالحني أن النباتات اجلانبية يجب أن تنتقى حتى نضمن أن يكون اإلزهار يف نفس الوقت مع
الزراعة الرئيسية لضمان تلقيح أفضل للفول.
أيضا قبل وبعد
ناقش التوقيت املناسب لبذر كل نبات مع الفالحني واشرح أن بعض النباتات يجب أن تزهر ً
احملصول الرئيسي للحفاظ على امللقحات .مع أزهار الفول يف وقت مبكر ،من الصعب العثور على نباتات
مرتفعا.
أيضا دخ ًال
جدا ،والتي تدر ً
إضافية تزهر يف وقت مبكر ً
ً
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اشرح كیفیة زیادة دخلك من خالل الفاب
 ٪75في المتوسط ()2017

فاب

بدون فاب

اشرح للفالحني أن الفاب يدر دخ ًال أعلى وأن مساحة احملصول الرئيسي يف حقل الفاب عادة ما تنتج أكثر
أيضا
من احلقل الشاهد بدون فاب .بالنسبة ملعظم احملاصيل ،تدر النباتات املزروعة حول الزراعة الرئيسية ً
دخ ًال مهما.
أيضا أن
إذا تعرض احملصول الرئيسي لهجوم شديد من قبل اآلفات أو األمراض ،ميكن لهذه النباتات ً
تعوض الفالح عن ضعف الدخل.
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وصف الملقحات الرئیسیة للفول
النحل البناء

النحل ذوالقرون الطویلة

النحل الحفار

وصف الملقحات الرئیسیة للباذنجان
النحل الطنان

النحل النجار

النحل الحفار

اشرح كیفیة دعم ھذا النحل من أجل التعشیش
یعیش النحل الطنان يف مستعمرات ( ،)1تبني امللكة عشها داخل ثقوب الفئران املهجورة.
أفقیا يف املنحدر ات ( )2النحل ذوالقرون
یعیش النحل احلفار منفرد ًا ویعشش يف األرض ،وغال ًبا ما یحفر ً
الطویلة له نفس متطلبات التعشیش مثل النحل احلفار.
یعیش النحل البناء منعزال ویبحث عن جتاویف ضیقة يف األشجار املیتة.

4

2

3

1

اشرح كیفیة دعم ھذا النحل من أجل التعشیش
ینجذب النحل النجار إلى الفول ،الطماطم ،الباذجنان وعباد الشمس .یعیش منفردا و تقوم األنثى بصنع
ثقو ًبا كیبرة يف اخلشب القدمی للعیش (.)1،2
ینجذب النحل ذو األشرطة للنباتات ذات األزهار األنبوبیة الضیقة مثل الفول وعباد الشمس والعدید
من النباتات العطریة (الریحان والنعناع وإكلیل اجلبل واملرمییة واألوریجانو والزعتر) وكذلك (الطماطم
والفلفل والباذجنان) .یعیش هذا النحل منعزال ویعشش يف املنحدرات العمودیة(.)3،4
4

متاحا فقط للملقحات التي لها لسان طويل
اشرح أن أزهار الفول عبارة عن أنبوب طويل يجعل الرحيق
ً
ميكن أن يصل إلى نهاية الزهرة .من بينها ،النحل الطنان ،النحل احلفار ،النحل ذو القرون الطويلة ،نحل
البناء وهي أهم ملقحات الفول .كما يقومون بتلقيح أزهار أخرى بتويجات عميقة مثل الريحان ،النعناع،
إكليل اجلبل ،املرميية ،الزعتر أو اخلزامى.
أيضا يف مزارعهم للحفاظ على امللقحات املهمة يف املنطقة ثم اشرح
اقترح على الفالحني زرع هذه النباتات ً
أيضا مساعدتهم يف صنع أعشاش
لهم أن االحتفاظ باخلشب القدمي سيساعد يف دعم نحل البناء .ميكنك ً
النحل من قصب اخليزران وجذوع األخشاب ذات الثقوب احملفورة.
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جدا
اشرح أن أزهار الباذجنان لها حبوب لقاح خاصة بها ملتصقة بشدة بالزهور مما يجعل من الصعب ً
جمعها بالنسبة ملعظم النحل .يف الغالب ،ميكن للنحل النجار والنحل الشريطي وكذلك النحل الطنان
القيام بذلك عن طريق هز الزهور بسرعة كبيرة عن طريق اهتزاز عضالت أجنحتها لفصل حبوب اللقاح.
هذه الطريقة يف جمع حبوب اللقاح تسمى التلقيح الطنانى .اشرح للفالحني أن االحتفاظ باألخشاب
القدمية يف ضيعاتهم سيساعد يف جذب ودعم النحل النجار .وأدعم حماية املنحدرات العمودية لتعشيش
النحل ذو األشرطة.
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دلـيـل الفالح

الملقحات األساسية للقرع األخضر
النحل النجار

النحل المفلوق

النحل الطنان

وصف الملقحات الرئیسیة للكرز
نحل الرمل

النحل الطنان

ذباب األزهار

النحل البناء

نحل الرمل

اشرح كیفیة دعم ھذا النحل من أجل التعشیش

اشرح كیفیة دعم ھذا النحل من أجل التعشیش

یعیش نحل الرمل منفرد ًا ویعشش يف األرض ()1
یعیش النحل املفلوق يف الغالب منعز ًال ویعشش يف األرض .میكنك مالحظة الكومة الصغیر ة من التربة
احملفورة التي تركت عند مدخل العش (.)2
یعیش النحل الطنان يف مستعمرات يف األرض (.)3
یعیش النحل النجار منعز ًال ،حتی تقوم األنثى بحفر ثقوب كیبرة يف اخلشب القدمی للعتشیش (.)4

یعیش نحل الرمل منفرد ًا ویعشش يف ارألض (.)1
أیضا ملكافحة اآلفات .تتكاثر
معظم أنواع ذباب األزهار تأكل حشرات املن مثل الیرقات ،لذلك فهي مفیدة ً
بعض األنواع يف برك مائیة صغیرة راكدة مع مادة عضویة متعفنة بداخلها (.)2
یعیش النحل البناء انفرادیا .یبحث عن جتاویف ضیقة يف األشجار املیتة أو فنادق النحل (.)3
یعیش النحل الطنان يف مستعمرات ( ،)4يف صفیح األرض.
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اشرح للفالحنی أن العدید من ملقحات القرع تبني أعشاشها يف التر بة
إذا استخدموا الكثير من املبيدات احلشرية فيمكن أن تكون هذه التربة سامة لإلناث ،لذلك متوت بد ًال من
وضع البيض وسيكون عدد امللقحات أقل يف املوسم املقبل .أزهار القرع مفتوحة ،عميقة وواسعة ،لذا فإن
الوصول إلى الرحيق وحبوب اللقاح سهل للعديد من امللقحات ،مبا يف ذلك نحل اللسان القصير مثل نحل
الرمل والنحل املفلوق ونحل اللسان الطويل مثل النحل الطنان والنجار .اقترح على الفالحني زراعة بذور
عباد الشمس والنباتات العطرية والقرعيات األخرى جلذب امللقحات املماثلة وزيادة إنتاجية احملاصيل.
اشرح للفالحني أن إزالة األعشاب وترك قطعة أرض عارية والتقليل من احلرث سيدعم النحل الذي يعشش
يف األرض كما سيساعد االحتفاظ باخلشب القدمي يف املزرعة على جذب النحل النجار ودعمه.

متاما
اشرح للفالحنی أن أزهار الكرز مفتوحة ومسطحة ً
جدا من امللقحات مبا يف ذلك احلشرات ذات اللسان القصير مثل
لذا فهم يجذبون مجموعات متنوعة ً
وأيضا حشرات اللسان الطويل مثل النحل البناء والنحل الطنان .تتفتح أزهار
نحل الرمل وذباب األزهار
ً
جدا من املوسم ،لذا اقترح على الفالحني اعتماد زراعات مثل الكانوال والفول والكزبرة.
الكرز يف وقت مبكر ً
اشرح لهم أن إزالة األعشاب من األرض العارية وتقليل احلرث سوف يدعم تعشيش النحل كما سيشجع
استخدام وعاء به قصاصات من العشب واملاء على تكاثر الذباب يف حقلهم.
سيساعد احلفاظ على اخلشب القدمي أو صنع أعشاش النحل من قصب اخليزران أو جذوع األشجار ذات
الثقوب احملفورة على دعم نحل البناء.
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