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 مقدمة�

 �:ن�من�النحلاساللت�ثّمة���ا��زائر���������������
ّ
�راو�ة�والنحلة�ال��،ية�ال����ستوطن�غالبية�املناحل�ا��زائر�ةالنحلة�التل

��جنوب��عديدة�جرت�علمية��عثات�لقد��انت��ناك��دنا.م�ددة�باالنقراض����بال �و���،ال���ال��عرف�ا�النحالون�كث�ً�ا

  �"بر�ما"�املعروف�باسم�دو��البحث�ال���إطار�مشروع�وذلك����منطقة�ع�ن�الصفراء،���وجھ�خاصغرب�ا��زائر،�و 
�(PRIMA: Plant-b a sustainable mixed cropping- beekeeping system in the mediterranean basin)�

  �.املتوسطنظام�زراعة�نحل�مختلط�مستدام����حوض�البحر�األبيض�وا��اص�ب

���قدرا��ا�ال�ائلة��والوقوف�ع���،من�مراقبة��ذه�النحلة�عن�كثب�ومكننا�،���2019عام��ذا�املشروع��انطلق

�عرفنا�و �،تحديد�األسباب�الرئ�سية�املسؤولة�عن�تد�ور�النحلة�ال��راو�ة����ب�ئ��ا�الطبيعية�كما�استطعناف.�التكيّ 

  مختلف�ال��ديدات�ال���تثقل��ا�ل�ا.ع���

  

 نوعان�من�سالالت�النحل�املح�� .1

ة�والتوز�ع�ختلفاملالنحل�اللتان�تم�العثور�عل��ما����ا��زائر�باللون�وا��صائص�املورفولوجية��اتتم���ساللت

 �.ا��غرا��
ّ

���ألطلسب�ن�ا�،���شمال�املغرب�العر�ي�تواجدي���Apis mellifera intermissaفالنحل�الت�
ّ

وسواحل�الت�

  .تتم����ذه�النحلة�ب��م�كب����س�ًيا�وتصبغ�داكن�.املتوسطالبحر�األبيض�

  
 �.�1الش�ل�

ّ
  �ملكة�وعامالت�النحل�الت�
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توز�ع�ا��يمتد�.ب��م�متوسط�ولون�أحمر�برتقا�����Apis mellifera saharienisي ال��راو ب�نما�يتم���النحل�

جد�إال����جزء�من�األطلس�او تال�تو ����املغرب،�ور�وع�ن�الصفراء����ا��زائر�إ���واحة�فجيج�والورزازاتعّم الل�امن�جب

  فة�للغاية�مع�الظروف�املناخية����جنوب�ا��زائر.��ا�متكيّ أحيث��،املغرب�وا��زائر����ا��دود�ب�نال��راوي�

  

  
  ملكة�وعامالت�النحل�ال��راوي �.2الش�ل�

 

 جنوب�غرب�ا��زائر:�م�د�النحلة�ال��راو�ة .2

�منطقة�� �القصور ��ش�ل�جبال �والية�النعامة. �الواقعة��� �القصور �جزء�من�جبال ��� �الصفراء منطقة�ع�ن

��2000جبلية�من�ا��دود�املغر�ية�مع�كتل���ر�ة�تصل�إ���ارتفاع� �ش�ل�األخ���حاجًزا�طبيعًيا�يفصل�توز�ع�و م��.

� �ب�ن �تقع �الغر�ية �العليا �ال�ضاب �منطقة �من �جزء �النعامة �والية �أن �والواقع �ا��زائر�ة. �النحل  األ سالل��
ّ

�الت� ��طلس

�05"�46'0°شرقا�إ���45"36'0°شماال،�ومن�13"22' 34°و�45"08' 32°وتقع�ب�ن�خطي�عرض�،واألطلس�ال��راوي 

  .من�خط�الطول�الغر�ي

�ش��ر��ذه�املناطق�القاحلة�كما�تتم����ذه�املنطقة�بمناخ�شبھ�جاف�مع�صيف�حار�وجاف�وشتاء�بارد.�����������������

بنقص�الغطاء�النبا�ي�مقارنة��شمال�البالد.�ومع�ذلك،�فإن�النحل�ال��راوي�يجد�تحت�تصرفھ��عض�أنواع�أ��ار�

ًصا�أماكن�كثيفة�من�السدر�ع���طول�الوديان،�مما��سمح�لھ���ار�املركبات،�وخصو وأالسفرس،�و الطرفاء،�و الفاك�ة،�

  بإنتاج�عسل�ذي�قيمة�عالية����ا��زائر.

  

  فئات�ال��ديد�للنحل�ال��راوي  .3

لقد�مكن�نا�املالحظات�ونتائج�امل���والقياسات�ال���تم�إجراؤ�ا�من�تحديد�فئت�ن�من�العوامل�ال����عيق����������������

ب��ا�العامل�سفالفئة�الثانية�أما��،بي�تھ�الطبيعية.��شمل�الفئة�األو���العوامل�الطبيعيةتنمية�النحل�ال��راوي����

  ال�شري.
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  �ا��نوب�الغر�ي�ل��زائر �م�د�النحلة�ال��راو�ة���موقع��.3الش�ل�

 

 العوامل�الطبيعية  .أ

 غ���املناخ�ونقص�املوارد�الغذائية�� 

ا��زائر�ع���مدى�السنوات�العشر�ن�املاضية���ًزا�كب�ً�ا����كما��و�ا��ال�����ل�م�ان����إفر�قيا،�ش�دت�

ع���مستوى�البالد�ك�ل،�مع�ف��ة�من�ا��فاف�الشديد�واملستمر�الذي�تم����٪30يقدر�بنحو���طول�األمطار 

�.51.3°ض�تقابل���ز�كب�������طول�األمطار.�لوحظت�أع���درجة�حرارة����جنوب�غرب�ا��زائر����والية�البيّ 

�س�ب�تعندما���ب����الر�يع�والصيف.�و �ا�ارثي�ار�اح�ا��نو�ية�الساخنة�(الس��و�و)�وا��افة�تأث�� للن�أكما�

  .تجفيف�ال��بة�وتؤثر�سلبا�ع���إنتاج�العسل�����ذه�الر�اح

 طفي���فاروا� 

 
ّ

��ديًدا�دائًما�لفقدان�خاليا�نحل�العسل����جميع��Varroa destructorالفارواالطفي�����ش�ل�وجود�العث

،�و���موجودة�حاليا����جميع����1981ا��زائر،�تم�إدخال�الفاروا�ع���ا��دود�الشرقية����عام��.أنحاء�العالم

  .أنحاء�ا��زائر

 النوز�ما� 

�العالم.املن�شر����جميع�أنحاء��،�و�أحد�طفيليات�النحل�البالغ��Nosema apis microsporidiaالنوز�ما

كشفت�دراسة�جز��ية�مؤخًرا�عن�وجود�نوع�ن�من�نوز�ما�وقد��.العالمش�بھ����أنھ�س�ب�اختفاء�النحل�����ُ 

 
ّ

  .ا��زائر��������النحل�الت�

 طائر�الوروار� 

���جنوب�غرب�ا��زائر،��الطائرة.املعروف�باليامون�جميع�ا��شرات���Merops apiasterالوروار ���اجم�طائر 

ال��راوي،� ���سياق�حماية�النحل�.املل�ات�عت���النحالون�الوروار���ديًدا�خط�ً�ا،�خاصة�خالل�ف��ة�ت�اثر�و 

���كر�أو�عن�طر�ق�اختيار�املواقع�اليمكن�حل�ا�عن�طر�ق�تر�ية�مل�ات�بِ �،�غ���أنھ�ش�ل�خسائر�املل�ات�مش�لة

  اليامون.�ال�يتواجد�ف��ا�طائر 
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 العوامل�ال�شر�ة  .ب

قسوة�املناخ�ال��راوي�والضغط�من�قبل�الطفيليات�واالف��اس�من�قبل�طائر��فضال�عن�،�ش�ل�اإل�سان���������������

النحل����ع�ن�الصفراء�التدم���ا��ز�ي�أو�ال�امل�ل��اليا��و غالًبا�ما�يمارس�مر�إنھ�الوروار،���ديًدا�للنحل�ال��راوي.�

 ليًضا���ية�للمبيدات�ا��شر�ة�والغزو�البيولو���لعت���النحل�ال��راوي�أ�ُ و �ال��ية�بواسطة�جام���العسل.
ّ

�.�نحل�الت�

  نحن��عت����ذين�ال��ديدين�أك���خطورة��س�ب���م�ما�وتكرار�ما.

 م�افحة�ا��راد�والتلوث�الكيميا�ي 

�ش�ل�ُ و ���جميع�أنحاء�جنوب�غرب�ا��زائر.��2004عام��خالل�Schistocerca gregariaحدث�غزو�ل��راد�

�وآسيا. �إفر�قيا ��� �البلدان �لعديد �كب�ً�ا ���ديًدا �ا��شرة ��ذه ��س�بھ �الذي �املنتجات��الضرر �معظم ت�ت��

أك���املنتجات�استخداًما�����ذه�املعركة����و  ي.املستخدمة�مل�افحة�ا��راد�إ���مجموعة�الفوسفات�العضو 

م�افحة��ت،�تم2004غزو�ا��راد����صيف�عام��خالل .�Deltamethrineوالدلتامي��ين��Malathionاملالثيون 

�.
ً
�و�را

ً
�ش���أيضا�إ���جو�ة،�الحظنا�وجود�عدد�كب���من�النحل�امليت�ع���األرض.��امل�افحة�وأثناءا��راد�جوا

  ة�النحل.ا��رعات�املنخفضة،�ي�ون�للدلتامي��ين�تأث���سل���ع���تطور�خليّ �ما�ت�ون عندأنھ�

 التلوث�ا��ي���من�نحلة�التلية 

من�ب�ن�أ�دافھ�تطو�ر��،2000)����عام�PNDRAلتنمية�فالحية�(�اطموح�اطلقت�ا���ومة�ا��زائر�ة�برنامجأ

�ع�� من�ا��دمات�العامة�و مالية�كب��ة�جًدا��اتقطاع�تر�ية�النحل.�ل�ذا�الغرض،�استفاد�النحالون�من�مساعد

 �خلية�300.000التوز�ع�املجا�ي�ألك���من�
ّ
ية����جميع�أنحاء�ال��اب�ا��زائري�(وزارة�الفالحة،�من�الساللة�التل

سرً�ا���585)2016و�2010النحل����ع�ن�الصفراء�ب�ن�عامي�(�و ذه����الطر�قة�ال���أدخل���ا�مر�).��2010

 
ّ

وب��ذا�االختالط�ب�ن�الساللت�ن����ت���ن�غ���مرغ��س�ب�.ال��راوي ��إ���امل�د�الطبي���للنحل�من�النحل�الت�

 ف�فيھ.
ّ

�.�النحلة�ال��راو�ة�املعروفة�بلطاف��ا��ش�ل�عام�أصبحت�أك���عدوانية�أل��ا�اختلطت�مع�النحل�الت�

 
ّ

  ��.و�كذا�بمرور�الوقت�ت��ن�النحل�ال��راوي�مع�نحل�الت�

طقة��اليا�تلية����الشمال�إ���من�الس�ب�الثا�ي�للتلوث�الورا�ي�للنحل�ال��راوي�يأ�ي�من�ممارسة�ال��حيل�و 

النحالون�بنقل�خاليا�م�لالستفادة�من�تدفق�العسل�املطلوب��شدة�من���رة�السدر��يقوم�.ءالصفراع�ن�

 الخالل��ذه�الف��ة،�ت��اوج�املل�ات�ال��راو�ة�مع�و ماي�وجوان.��ش�ري �ب�ن
ّ
من��اآلنأصبح�لقد��ية.ذ�ور�التل

 
ُ
�ا��فاظ�ع���مسافة��ذا�املالذ�من�سيمكنو �.الصفراء���إ�شاء�محمية�للنحل�ال��راوي����منطقة�ع�ن�امل

 ال��سمح��عدم�التقاء
ّ

  النحل�ال��راوي.ب��نحل�الت�

  

 ��ة�الوطنية���بل�ع����:�محمية�مثالية�للنحل�ال��راوي ظا�� .4

بما����ذلك��،وقد�تم�اختياره�وفًقا�لعدة�معاي���للتنوع�.��2003ة�وطنية����عام�ظتم�تص�يف�جبل�ع�����ح����������������

�ا�� �تخضع �امل��وظ. �البيولو�� �ظالتنوع �املتوسط �البحر�األبيض �ملناخ �جبلية���ة �نباتية �أرضية �مع �القاحل، شبھ

يقّدر�درجة�حرارة�ملم/سنة�ومتوسط���483طول�األمطار�السنوي�متوسطية،�شديدة�ال��ودة����الشتاء�مع�متوسط�

  �.8.14°حوا���ب

م�ً�ا��2236يرتفع�إ����وأفقًيا،�ألنھ�عزل�النحل�ال��راوي�عمودًيا�ف�و��،�تمامجبل�ع�����مث���لال �عموقإن�

�الزراعة�أقل�وجوًدا،�إن�لم�تكن�غائبة،�لذلك�ال�توجد�مبيدات�حشر�ة�وأسمدة،و �كتار.��24400و�متد�ع���مساحة�

 
ُ
غالًبا�ما�ت�ون�أز�ار�ا�مث��ة���ة�جبل�ع�����الوطنية�ثروة�را�عة�من�النباتات�ال���ظقدم�حو���نقطة�جيدة�للنحل.�ت

  ��لال�تمام.
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النباتات�ب��ة�جبل�ع�����الوطنية�ال��اء�الكب�� ظ�التنوع�الز�ري���،�ُيظ�ر�تحليل�[3]�بن�ع�����وآخرون�وحسب

رحيقية�الباتات�والن�،املع��ف���ا��واحدة�من�أك���النباتات�تنوًعا����املنطقة،�ومن�ب�ن��ذه�النباتات�مصدر���بوب�اللقاح

  �������مة�جدا�للنحل.قي

موضوع��شاور�مع�مر�ي�النحل�����،إ�شاء�محمية�للنحل�ال��راوي ا��اص�ب�،يجب�أن�ي�ون��ذا�املشروع

�قبول�مثل��ذه�الفكرة�من�قبل�مر�ي�النحلو �.املنطقة
ً
ثم�تأ�ي�ا��طوة�الفنية�لوصف��ذا�العمل�ح���يتمكن��،�جب�أوال

 كمالذ�للنحل�ال��راوي.��امال دوره��أداءمن�
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