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نشر بتاريخ: 01/01/2018 ( آخر تحديث: 02/01/2018 الساعة: 08:25 )

طالبتان من "القدس المفتوحة" تنجزان مشروعا

جنین -معا- أنجزت طالبتان من كلیة الزراعة في فرع جامعة القدس المفتوحة بجنین مشروع تخرج بعنوان: "دور النحل في تحسین وزيادة

الكفاءة اإلنتاجیة لمحصولي اللوز والكوسا"، وذلك استكماالً لمتطلبات التخرج من درجة البكالوريوس من الكلیة.

الطالبتان ھما: ھنادي أمجد ولید موسى، ولینا محمد محمود صبح، من تخصص الزراعة، وذلك تحت إشراف د. معن شقوارة، عمید كلیة

الزراعة.

تتلخص فكرة المشروع في استخدام نحل العسل بشكل رئیس في تلقیح األشجار المثمرة ومحاصیل الخضر.

تھدف الدراسة إلى معرفة دور التلقیح بنحل العسل وتأثیره على رفع كفاءة اإلنتاجیة لمحصولي اللوز والكوسا، وقد قسمت الدراسة على

أشجار اللوز، ومحصول الكوسا.

أجريت الدراسة على أشجار اللوز في أرض مساحتھا (10) دونمات على أشجار عمرھا (15) عاماً، ووضع (10) خاليا نحل عسل، واختیر

(3) شجرات بشكل عشوائي، باختیار (6) أفرع من كل شجرة لتغطیة (3) أفرع بالشبك، وإبقاء (3) أفرع منھا مكشوفة. وفي بداية اإلزھار

تم عّد األزھار على كل فرع من األفرع الستة المختارة، ثم إعادة تغطیة األفرع المختارة للتغطیة، وبعد فترة العقد تم عّد الثمار العاقدة

وإجراء تحلیل إحصائي باستخدام (T – TEST) لمعرفة دور النحل في زيادة نسبة العقد.

أما ما يتعلق بمحصول الكوسا فقد زرعت (4 دونمات) بھذا المحصول من صنف (SUMMER SQUASH) زراعة بعلیة، ووضعت خلیة نحل

عسل في األرض، واختیر (3) أتالم بشكل عشوائي و(6) أمتار من كل تلم، ثم تغطیة (3) أمتار بالشاش، وإبقاء (3) أمتار مكشوفة. في

الدفعة األولى من وقت اإلزھار عّدت األزھار ووضعت علیھا عالمات باستخدام طالء أظافر، بعد فترة العقد تم عّد الثمار ومقارنة نسبة الثمار

العاقدة في النباتات المكشوفة إلى نسبة العقد في النباتات المغطاة.

أھم النتائج التي توصل إلیھا المشروع كانت على النحو اآلتي:

أوالً: نتائج الدراسة على أشجار اللوز: تبین أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (ألفا =0.05) في دور نحل العسل في زيادة

نسبة العقد في اللوز.
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ثانیاً: النتائج على محصول الكوسا:

* زيادة نسبة العقد للنباتات التي تم تلقیحھا بواسطة النحل عن تلك التي لم يصلھا النحل.

* جودة الثمار الناتجة عن التلقیح بنحل العسل كانت ممتازة.

* أسھمت الدراسة في إقناع المزارع الذي تمت الدراسة في حقله ومزرعته بأھمیة دور نحل العسل في رفع الكفاءة اإلنتاجیة نتیجة

استخدام خلیة النحل، ومقارنتھا بالكفاءة اإلنتاجیة التي تم الحصول من اإلنتاج التقلیدي (بدون وجود خلیة نحل العسل) لنفس الصنف من

المحصول وبنفس ظروف الزراعة (زراعة بعلیة) في الحقل ذاته.

تكمن أھمیة المشروع في أنه يزيد إنتاجیة المحاصیل التي خضعت للتجربة، ما يعود بالفائدة على صاحب المزرعة، باإلضافة إلى دخل

إضافي من منتجات النحل.

أما الجديد في المشروع ھو اعتیاد المزارعین على استخدام النحل الطنان داخل البیوت البالستیكیة بشكل رئیسي في التلقیح، وعدم

اھتمامه باالعتماد على طريقة رئیسة في األشجار المثمرة ومحاصیل الخضر المكشوفة. والفكرة ھنا استخدام نحل العسل بشكل

رئیسي في تلقیح األشجار المثمرة ومحاصیل الخضر في الحقول المكشوفة.

ووجھت الطالبتان رسالة إلى زمالئھما الطلبة والمقبلین على مشاريع التخرج بأن يختاروا مواضیع بحثیة ذات أھمیة تخدم المجتمع،

وإدراك أھمیة البحث العلمي ودوره في التقدم، وأن يكون لديھم إصرار ومثابرة وسعي لتحقیق أھدافھم والوصول إلى طموحاتھم.

ثم وجھتا رسالة شكر إلدارة الجامعة راجیتین زيادة االھتمام بالشباب المندفع نحو البحث العلمي ثم تشجیعه ودعمه حتى يصل إلى

أھدافه ويبقى اسم الجامعة دائماً عالیاً وحافالً باإلنجازات.

ثم قالتا: "نأمل باالھتمام بدراستنا ھذه وبالدراسات التي على منوالھا ألھمیتھا في القطاع الزراعي، ثم نشرھا لتصل أكبر شريحة من

الفئة المستھدفة، ونرجو بأن تحظى ھذه الدراسة بالرعاية من قبل مركز البحوث الزراعیة التابع لكلیة الزراعة في جامعتنا الحبیبة".

وختمت الطالبتان بعبارة: "دمت جامعتي منارًة وذخراً ونوراً يستضاء به...شكراً جامعتي".
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