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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                         
 

ٌِ اتَِّخِذي يِ “)) َُّْحِم أَ ٍَ َوأَْوَحى َربَُّك إِنَى ان

 ٌَ ًَّا ٌَْعِزُشى َجِز َوِي ٍَ انشَّ ٍُىتًا َوِي اْنجِبَاِل ُب

ًََزاتِ َفاْسهُكًِ ُسُبَم 86) ٍْ ُكِمّ انثَّ (ثُىَّ ُكهًِ ِي

ٍْ ُبطُىََِها َشَزاٌب ُيْخَتهٌِف أَْنَىاَُُه  َربِِّك ُذنُال ٌَْخُزُج ِي

ٌَّ فًِ َذنَِك ٌََ  َُّاسِ إِ ًة نَِقْىٍو فٍِِه ِشَفاٌء نِه

ٌَ ٌََتَفكَّ   ( ((86”)ُزو

 

 (96,96النحل )                                        

 صدق هللا العظيم                                        
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 االهداء                           

 

مة نبً الرحمة ونور العالمٌن سٌدنا الى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األ

 ( ......صلى اهلل علية وسلمبٌنا محمد )وحبٌبنا ون

من سعى سمك بكل فخر واعتزاز ٌامن افتقدتك منذ الصغر الى الى من أحمل ا

 الى هذه المرحلة والدي رحمك هللا ...... ٌصالًوفنى عمره من اجل نجاحً وإ

 ٌنضبالى من حاكت سعادتً بالخٌوط المنسوجة من قلبها والتً كانت ٌنبوعا ال 

 الى القلب الناصع بالبٌاض والدتً الحبٌبة رحمك هللا .....من العطاء 

لى انفسهم الى رونً عومن هم مالذي بعد هللا الى من أثالى من هم مصدرا لقوتً 

 خواتً حفظكم هللا ...........من ٌبهج قلبً بذكرهم أخوتً وأ

جلى عبارات العلم الى نا حروفا من ذهب وكلمات من درر وأسمى وأالى من علمو

الكرام حفظكم هللا ساتذتً نارًة تنٌر لنا مسٌرة العلم والنجاح أمن كان فكرهم م

............. 

جمل اللحظات زمالئً وزمٌالتً فً كانوا مالذي وملجئً وتذوقت معهم أالى من 

 قسم الجغرافٌة التطبٌقٌة حفظكم هللا ........

 

 

 

 هدي لكم هذا الجهدأ                        

                          

 الباحث                                                
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 شكر وتقدٌر                      

   

لى نبٌنا وسٌدنا محمد وأله الحمدهلل حمدا كثٌرا طٌبا مباركا والصالة والسالم ع

 الطٌبٌن الطاهرٌن ...... وبعد : صاحبهوأ

الدكتور المساعد قدم شكري وامتنانً الى مشرفً الفاضل االستاذ ة أفً النهاٌ

د ومد لً ٌد العون والمساعدة عدنان عطٌة محمد الفراجً , والذي بذل كل الجه

 لى حٌز الوجود جزاه هللا خٌر الجزاء ......ا راجهاهذه الرسالة وإخ مامفً إت

 المحترمون هاذتساتٌة بأسة قسم الجغرافٌة التطبٌقواقدم شكري وتقدٌري الى رئا

ستاذ الدكتور لٌة الزراعة محمد شاكر , والى األستاذ الدكتور فً ككافة , والى األ

 جزاكم خٌر الجزاء ........وباسم صالح حسٌن , حفظكم هللا 

 عضاءً وأ ساتذتً الموقرٌن فً لجنة المناقشة رئاسةً وأقدم شكري وأمتنانً الى أ

 ....... خٌر الجزاءسالة جزاهم هللا لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الر

 

 

 

 ..... هللا الموفقٌة والنجاح للجمٌع أدعو
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 المستخلص :

ر الغذاء والعالج التي توف الميمةنشطة الزراعية األاحد نشاط تربية النحؿ ومنتجاتو  يعد     
لمغذاء والعالج  في منطقة الدراسة ويعد ىذا النشاط مصدرا ميما باإلضافة الى مردودىا المالي

ىذا النشاط ,  واسبيا ممارستىميتو االقتصادية والوفورات المالية التي يكألمسكاف فضال عف 
لتربية النحل التحميل الجغرافي ))الموسوـ ىمية تمت دراسة ىذا الموضوع ألاوبسبب ىذه 

ىتماـ الباحث ألنو أخذ محط أ وقد (((2109-2102تنميها في قضاء العمم لممدة ) كانيةموا  
ىـ العوامؿ أشؼ عف تبايف وتوزيع ىذا النشاط و يمثؿ مشكمة مرتبطة بموقع تربية النحؿ والك
ىـ أوبياف , مقاطعات المنطقةالدراسة وتوزيعو بيف  الجغرافية المؤثرة عمى ىذا النشاط في منطقة

لتنمية وتطوير ىذا النشاط في  مكانياتاإلدى وجود ووضع الحموؿ ليا وم المشاكؿ التي تواجيو
لكترونية والرسمية والميدانية مف خالؿ المسح تـ  جمع البيانات المكتبية واأل اذمنطقة الدراسة , 

دراسة , وقد ( خمية في منطقة ال0014و) منحؿ( 38الشامؿ لمنحاليف والخاليا التي بمغت )
ذات  برز المفاىيـ والمصطمحاتأوؿ اإلطار النظري و شممت الدراسة خمسة فصوؿ تناوؿ األ

تناوؿ  فقدما الفصؿ الثاني أة العالجية واالقتصادية لمنحؿ , ىميالعالقة بموضوع الدراسة واأل
امؿ البشرية العو  اىتـ بدراسةالعوامؿ الطبيعية المؤثرة في نشاط تربية النحؿ , والفصؿ الثالث 

غرافي شتمؿ عمى التوزيع الجفأنو أوالحياتية التي نؤثر في نشاط تربية النحؿ , اما الفصؿ الرابع 
الكمي لمعوامؿ نتاج العسؿ في منطقة الدراسة فضال عف التحميؿ ألمنحاليف والخاليا وكميات 

اكؿ التي تعيؽ تربية ىـ المشأالفصؿ الخامس  وتناوؿ,  نتاجاإلثير في كميات أالجغرافية ذات الت
 الطبيعية مكانياتاإليضا بياف أا لمتوسع في ىذا النشاط و ائؽ لعالجيالنحؿ ووضع الحموؿ والطر 

النحؿ في منطقة الدراسة , وقد توصمت الدراسة الى عدة  نتاجوا  والبشرية لتنمية وتطوير تربية 
ثر بعدد أتربية النحؿ تف نشاط أىذا النشاط في منطقة الدراسة , و استنتاجات وتوصيات تخدـ 

واف مستوى انحدار السطح في منطقة  نتاجاإلدور كبير في كمية مف العوامؿ الطبيعية التي ليا 
والتي تسيؿ اقامة المستمزمات  مناطؽ كتوؼ النيرالدراسة مالئـ لممارسة ىذا النشاط وخاصة 

ب طبيعة ىذا االنحدار التي تخص التربية مثؿ )كراسي الخاليا وانشاء مضالت الحماية( , وبسب
الشمسي الذي يكوف  باإلشعاعالزراعي , وايضا العوامؿ المناخية التي تتمثؿ  لإلنتاج اً يعد مالئم

, أما بالنسبة لمنبات الطبيعي  ليذا النشاط والذي بدوره وفر بيئة مناسبة لنشاط تربية النحؿ اً مالئم
لمنحؿ في المنطقة مع  اتكميمي في منطقة الدراسة وبجميع وحداتيا فيو قميؿ ويعد غذاءً 



 

 ه 

 

شجار الحمضيات وغيرىا مف النباتات واألشجار أاألخرى كالجت والبرسيـ و المحاصيؿ الزراعية 
ذات الوفرة بمصادر الرحيؽ وحبوب المقاح , أما عف العوامؿ البشرية فقد تبيف مف خالؿ الدراسة 

في جميع الوحدات اإلدارية في  توفر األيدي العاممة والتي يمكف استغالليا في ىذا النشاط
وفقد تبيف اف  ىذا المجاؿ, المنطقة وكذلؾ مف خالؿ دراسة التركيب العمري والنوعي لمعامميف في

( سنة , وكاف التحصيؿ الدراسي مف خالؿ 10-72أعمى الفئات لمربي النحؿ التي تتراوح بيف )
عمميات توزيع النحاليف في جميع التحميؿ الكمي ليس لو عالقة سواء في عمميات اإلنتاج او في 

مناطؽ الدراسة حيث اف سنوات ممارسة العمؿ في ىذه المينة كانت ذات األثر األكبر في 
منطقة الدراسة وعائمة  ياكنغمب المستيمكيف ىـ مف سأف أأما )التسويؽ( ف ،  عمميات اإلنتاج

رجة والعالي تمت مقاطعة الخحأفقد  ـ7104عداد النحاليف في منطقة الدراسة لعاـ أما أ , المربي
( نحااًل , ومقاطعة 01والعيادي بواقع ) ةوتمييا مقاطعة سمر  ( نحااًل ,48ولى بواقع )المرتبة األ

( نحاؿ لكؿ منيا , ومقاطعة البزيخة والعكوز والمقمؽ بواقع 00,  00الخزامية واربيضة بواقع )
, 7شرقية وحميحؿ والعكمة والذكورة بواقع )مقاطعتي الخزامية ال خيراً ألكؿ منيا , و  ( نحاالً 8, 8)
نتاج لمخمية كغـ( وبمعدؿ أ4113) 7104تجة لعاـ وبمغت كمية العسؿ المن ،( نحااًل لكؿ منيا 7

ما مجموع الطرود المباعة في منطقة الدراسة لمعاـ خمية( ,أ/كغـ01-2الواحدة يتراوح بيف )
ف أوضحت الدراسة أو  ( ممكة ,41المباعة )(طردًا وبمغ مجموع الممكات 017المذكور فقد بمغت )

المعوقات تقؼ عائقا أماـ تنمية وتطوير ىذا النشاط ومنيا المشكالت الطبيعية والبشرية مف  ثمو
تؤدي الى معالجتيا والتي مف الحموؿ والخطط وطرؽ  ةوضحت الدراسة مجموعأاتية فقد والحي

خير تعمؿ عمى في منطقة الدراسة وباأل يةدار اإللنشاط النحمي في جميع الوحدات بواقع ا التطور
, وتبيف   ونوعاً  كماً  نتاجاإلالخاليا والتي تؤدي الى زياد  عدادأعداد المربيف والتوسع بأزيادة 

لتنمية وتطوير نشاط تربية النحؿ في منطقة الدراسة  كانياتإمضا مف خالؿ الدراسة اف ىناؾ يأ
والتي تعمؿ  يات وتخفيؼ المشاكؿ التي تعيقياوذلؾ مف خالؿ التطور بما موجود مف االمكان

ستخداـ الوسائؿ والتقنيات العممية الحديثة في أبشكؿ عمودي يقترف ب نتاجاإلعمى ازدياد كميات 
جيدة  بيف المناطؽ التي تكوف ذات مراع   اسموب التنقؿ بالمناحؿ ستعماؿاذا النشاط , وكذلؾ ى

عمى نشر تربية ىذا النشاط في  فقي الذي يعتمداأل, فضال عف التوسع  نتاجيةاإللمنحؿ لزيادة 
لتي ماكف والمناطؽ التي تكوف خالية او قميمة تمارس مجاؿ تربية النحؿ والسيما في المناطؽ ااأل

البشرية مف عامميف  كانياتاإلمالطوائؼ النحمية وكذلؾ توافر  ومياه نقية تحتاجيا توجد فييا مراع  



 

 و 

 

في ىذا المجاؿ كافة  والعامميفيضا توفير لمراغبيف أ, و كوادر متخصصة في تربية النحؿ و 
النباتات  ةزراععمؿ الخطط المستقبمية ل انيةمكوا  مستمزمات التربية وتدريبيـ عمة ىذا النشاط , 

يدة الستيعاب شجار التي توفر مصادر غذائية كافية لمنحؿ والتي تعمؿ عمى ايجاد بيئة جواأل
المنتجات النحمية وكذلؾ عداد النحاليف والخاليا وبالتالي زيادة أد النحمية وتزايالكثير مف الطوائؼ 

 . ونوعاً  الزراعي كماً  نتاجاإلزيادة 
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 المقدمة :
ساسبببٌات المنتوجبببات الزراعٌبببة علبببى المسبببتوى العبببالمً أحبببدى أصببببحت تربٌبببة النحبببل أ     

 تجاهببباتواالٌعتنبببون بتربٌتهبببا وفبببق القواعبببد ، ألنهبببا تعبببد مصبببدر دخبببل للمبببزارعٌن البببذٌن 

وان مبببن النشببباطات  الزراعبببً المهمبببة ، لسبببتؽبلاالٌبببة السبببلٌمة ، ببببل وتعبببد مبببن فبببروع الفن

ت ؼذابٌبببة مهمبببة الزراعبببً  تربٌبببة نحبببل العسبببل بمبببا تبببوفره مبببن منتجبببا نتببباجاإلالربٌسبببٌة فبببً 

نسبببان وظهبببوره علبببى سبببطح المعمبببورة البببى وقتنبببا منبببذ خلبببق األ االهتمبببامنالبببت الكثٌبببر مبببن 

كتبببب  الحاضبببر، وذلبببك لمبببا تمتلكبببه مبببن قٌمبببة ؼذابٌبببة وشبببفابٌة عالٌبببة، وتبببواتر ذكرهبببا فبببً

 عببببز وجببببل مملكببببة النحببببل فببببً محكببببم كتابببببهالتببببارٌل والكتببببب السببببماوٌة ، ولقببببد شببببرؾ   

ٌِ )) 59و58ن فقبببال تعبببالى فبببً سبببورة النحبببل اآلٌتبببٌ العزٌبببز َُّْحىىىِم أَ َوأَْوَحىىىى َربُّىىىَك إِنَىىىى ان

( ٌَ ىىىا ٌَْعِزُشىىىى ًَّ ىىىَجِز َوِي ٍَ انشَّ ٍُىتًىىىا َوِيىىى ٍَ اْنجِبَىىىاِل ُب ٍْ ُكىىىِمّ ( ُثىىىىَّ ُكهِىىىً ِيىىى86اتَِّخىىىِذي ِيىىى

َُىىُه فٍِىىِه  ٍْ ُبُطىََِهىىا َشىىَزاٌب ُيْخَتهِىىٌف أَْنَىا ًَىىَزاتِ َفاْسىىُهكًِ ُسىىُبَم َربِّىىِك ُذُنىىال ٌَْخىىُزُج ِيىى انثَّ

 ٌَ ٌَّ فِىىً َذنِىىىَك ٌََىىىًة نَِقىىْىٍو ٌََتَفكَّىىىُزو َُّىىىاسِ إِ ، فضبببل عبببن اسببهامه فبببً  (0)(((86”)ِشىىَفاٌء نِه

 . ونوعا   الزراعً كما   نتاجاإلدة لخلطً النباتً بما ٌعزز زٌاعملٌات التلقٌح ا

النحبببل وتربٌتبببه ومنتجاتبببه للتقبببدم العلمبببً والتطبببور البببذي رافبببق االهتمبببام بدراسبببة  ونظبببرا      

همٌبببة الكبٌبببرة والمنبببافع المتعبببددة لمنتجبببات النحبببل المختلفبببة وخاصبببة فبببً المجببباالت وبٌبببان األ

ة الدراسبببة بشبببكل وببببرؼم مبببن أهمٌبببة هبببذا المجبببال فبببً العبببراق ومنطقببب الؽذابٌبببة والطبٌبببة ،

خبببا  ال تبببزال تواجههبببا الكثٌبببر مبببن المشبببكبلت والتبببً تعمبببل علبببى عبببدم تطبببور ونمبببو هبببذه 

، وداللبببة ذلبببك زٌبببادة اعبببداد  ونهبببا مصبببدر دخبببل اضبببافً للعببباملٌن ببببهفضببببل عبببن ك المهنبببة ،

العببباملٌن والمهتمبببٌن فبببً هبببذا المجبببال سبببواء بالتربٌبببة المباشبببرة او تبببوفٌر مسبببتلزمات هبببذه 

 تها وزٌادة الوعً لدى الناس .التربٌة واحتٌاجا

نباتبببببات الطبٌعبببببة ة وبشبببببرٌة كتنبببببوع الٌبببببان العبببببراق بمبببببا ٌملكبببببه مبببببن خصببببباب  طبٌع   

النشبببباط  وواجبببه هبببذا ،نحببببل الرض الزراعٌبببة وفبببرت بٌبببببة مناسببببة لتربٌبببة األ واسبببتعماالت

مبببراض وعبببدم الرعاٌبببة الحكومٌبببة واسبببتعمال مختلفبببة منهبببا دخبببول المبببتطفبلت واأل عقببببات

، وان بحبببباع العلمٌببببة فببببً هببببذا المجببببالاأل لتقلٌدٌببببة فببببً التربٌببببة فضبببببل عببببن قلببببةاالسببببالٌب ا

التبببً ٌتواجبببد فٌهبببا نشببباط تربٌبببة النحبببل وخاصبببة  فبببً المنببباطق  منطقبببة الدراسبببة مبببن المنببباطق

 باألشببببجارالمحاذٌببببة لنهببببر دجلببببة وذلببببك بسبببببب تببببوافر المسبببباحات الزراعٌببببة والمزروعببببة 

ر ؼببببذاء النحببببل ، واٌضببببا  وفببببرة العوامببببل والمحاصبببٌل الزراعٌببببة التببببً تتببببوافر فٌهببببا مصببباد

الطبٌعٌبببة والبشبببرٌة التبببً تسببباهم فبببً التوسبببع فبببً مشبببارٌع تربٌبببة وانتببباج النحبببل فبببً منطقبببة 

 الدراسة . 

وهبببذه الدراسبببة تتنببباول التحلٌبببل الجؽرافبببً لتربٌبببة النحبببل وامكانٌبببة تنمٌتهبببا فبببً منطقبببة     

النحببببالٌن اعببببداد الخبلٌببببا الدراسببببة لمعرفببببة منبببباطق التوزٌببببع الجؽرافببببً لهببببذا النشبببباط مببببن 

بٌببببان  واٌضببببا   ، دارٌببببةاإلحببببدات والعبببباملٌن فٌهببببا وكببببذلك منتجببببات النحببببل وتنوعهببببا بببببٌن الو

مشببباكل والمعوقبببات التبببً ، وكبببذلك معرفبببة الفٌهبببا مبببدى تبببأثٌر العوامبببل الطبٌعٌبببة والبشبببرٌة

مببببدى وجببببود عببببن  تربٌببببة النحببببل والطببببرق السبببببل لمعالجتهببببا ، فضبببببل   اممببببأتقببببؾ عابقببببا 

 . المتوفرة لتنمٌة وتطوٌر مشارٌع تربٌة النحل ومنتجاته فً منطقة الدراسة االمكانات
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 يشكهة اندراسة :  -1-1

   

) هوووا هووودٓ دووواس٘س العْاهووول الظغساف٘وووج فوووٖ دٖ ةووواألهشوووكلج الدزاظوووج السئ٘عوووج ٗوكوووي صووو٘ا ج     

؟  الٌؼوول ّهووا ُووْ  ّزُووا فووٖ دٌو٘ووج  ًذوواص الٌؼوول فووٖ هٌطقووج الدزاظووجالذْشٗووع الوكوواًٖ لذسة٘ووج 

 ( ّهي  الوشكلج السئ٘عج ٗوكي ص٘ا ج  دث دعاؤالح فس ٘ج :

فووٖ الذْشٗووع الوكوواًٖ لذسة٘ووج الٌؼوول فووٖ هٌطقووج  ا  ةووازش ا  سووسُوول اى للعْاهوول الطت٘ع٘ووج أ -0

 الدزاظج ؟

وكووواًٖ لذسة٘وووج ُووول ٗوكوووي اى ٗكوووْى للعْاهووول التشوووسٗج دووواس٘س ّاظوووغ فوووٖ الذْشٗوووع ال -9

 ٖ هٌطقج الدزاظج ؟فالٌؼل 

هووا ُووٖ الوشوواكل الذووٖ دع٘وول دٌو٘ووج دسة٘ووج الٌؼوول فووٖ هٌطقووج الدزاظووج ّهووا ُووٖ الؼلووْي  -3

 لِرٍ الوشاكل ؟

الطت٘ع٘وووج ّالتشوووسٗج فوووٖ هٌطقوووج  هكاً٘ووواحالٌؼووول ّفووول اإ ًذووواص هووواُٖ فوووسة دٌو٘وووج  -4

 الدزاظج ؟

 

 فرضية اندراسة : -1-9

  

لعْاهوووول الظغساف٘ووووج دوووواس٘س كت٘ووووس فووووٖ الذْشٗووووع الوكوووواًٖ فسظوووو٘ج الدزاظووووج السئ٘عووووج ) اى ل    

( ّهووي فعووال  ووي  ّزُووا فووٖ دٌو٘ووج ّدطووْٗس ُوورا االًذوواصلذسة٘ووج الٌؼوول فووٖ هٌطقووج الدزاظووج 

 دٖ :عج ٗوكي ّظع فسظ٘اح فس ٘ج ّكوا ٗاالفسظ٘ج السئ٘

فوووٖ الذْشٗووووع الوكووواًٖ لذسة٘ووووج الٌؼووول فووووٖ هٌطقووووج  ا  ةووووازش ا  سوووساى للعْاهووول الطت٘ع٘ووووج أ -0

 .الدزاظج 

سة٘وووج الٌؼووول فوووٖ هٌطقوووج فوووٖ الذْشٗوووع الوكووواًٖ لذ ا  ّاظوووؼ ا  دووواس٘ساى للعْاهووول التشوووسٗج  -9

 الدزاظج .

غت٘ع٘وووج ّةشوووسٗج دع٘ووول دٌو٘وووج دسة٘وووج الٌؼووول ٗوكوووي هوووي خاللوووَ  حكالٌُووواد  ووودث هشووو -3

 ّظع الؼلْي الوٌاظتج لِا فٖ هٌطقج الدزاظج .

التشووسٗج فووٖ هٌطقووج ٌُوواد  وودث فووسة لذٌو٘ووج اًذوواص الٌؼوول ّفوول االهكاً٘وواح الطت٘ع٘ووج ّ-4

 الدزاظج .

 

 هدف اندراسة : -1-3

سوووسٍ فوووٖ دسة٘وووج الٌؼووول فوووٖ هٌطقوووج اظوووج الووؤ الكشووول  وووي خصوووائ  الوكووواى ّأدِووودل الدز   

الدزاظووووج هووووي خووووالي هعسفووووج هوووودٓ دوووواس٘س العْاهوووول الطت٘ع٘ووووج ّالتشووووسٗج  لذسة٘ووووج الٌؼوووول   

ج هووواُٖ ّالكشووول  وووي الذْشٗوووع الوكووواًٖ لذسة٘وووج الٌؼووول ةؼعوووب الْػوووداح اال ازٗوووج   ّهعسفووو

ّّظووووع الؼلووووْي ّغووووسه الوعالظووووج لِوووورٍ الوشووووكالح  الوشووووكالح الذووووٖ دْاطووووَ دسة٘ووووج الٌؼوووول

 ص ًذووواّة٘ووواى فوووسة دٌو٘وووج  دٌو٘وووج ّدطوووْٗس اًذووواص الٌؼووول  كاً٘وووجهّ   للذْظوووع فوووٖ ُووورا الٌشووواغ 

 الٌؼل فٖ هٌطقج الدزاظج .

 اهًية اندراسة : -1-4

فووٖ هٌطقووج الدزاظووج هٌذظادووَ ّدسة٘ووج الٌؼوول ًشوواغ اُو٘ووج  هووي خوواليُو٘ووج الدزاظووج أ دذؼوود     

لذكوووْى هٌطلقوووا  لو٘وووا ح ػوووْي دْشٗعوووَ فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج قا ووودث هوووي الوعلْهوووا ّاًشووواء  

صووؼاا القووساز لسظوون الخطووػ الذٌوْٗووج الذووٖ هووي شوواًِا دطووْٗس دسة٘ووج الٌؼوول   للوخططوو٘ي ّأ

 فعال  ي االظذفا ث هي ُرٍ الدزاظج فٖ الوظاالح العلو٘ج فٖ ُرا الوظاي .
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 ندراسة :ينهجية ا -1-5

لقووود ا ذوووودح الدزاظوووج  لووؤ الووووٌِض الْصوووفٖ  لْصووول الاووواُسث ّصوووفا  ق٘قوووا  ّالووووٌِض     

اى هووووا ٗو٘ووووص ُوووورا الوووووٌِض ةاًووووَ ٗعطووووٖ الصووووفاح العاهووووج ّالصووووفاح الخاصووووج  اذالوؼصووووْلٖ 

ط العْاهووول الذوووٖ دووول ٕ الووؤ ق٘وووام  ّاى الصوووفاح العاهوووج دقوووْم  لووؤ اظووواض الذشووواةَ فوووٖ ةعووو

 ٓ فذقووووْم  لوووؤ اظوووواض دووووْفس  اهوووول غت٘عووووٖ أّ ةشووووسٕ أاصووووج   اهووووا الصووووفاح الخ ًذوووواصاإ

الووووٌِض الٌاووواهٖ الووورٕ ٗؼووود  العْاهووول فوووٖ هٌطقوووج  ّى اخوووسٓ    ةطت٘عذوووَ الووؤ ق٘وووام اإًذووواص

الظغساف٘ووووج الذووووٖ دوووولسس فووووٖ الذْشٗووووع الظغسافووووٖ للوٌاػوووول ّالٌؼووووال٘ي فووووٖ هٌطقووووج الدزاظووووج   

للعْاهووووول الظغساف٘وووووج  ٖالكوووووولدزاظوووووج الذؼل٘ووووول  الذؼل٘لوووووٖ ّاظوووووذخدام االظووووولْا االػصوووووائٖ

 غ  اتوووودزّداس٘سُوووا فوووٖ دْشٗووووع الوٌاػووول فوووٖ هٌطقووووج الدزاظوووج ّا ذووووا  اظوووولْا الذؼل٘ووول ّاال

ّالوصوووووا ز الوكذت٘وووووج  ّدقٌ٘ووووواح ًاووووون الوعلْهووووواح الظغساف٘وووووج   ّكووووورل  الدزاظوووووج الو٘داً٘وووووج

 غازٗغ  .ّالسظائل ّاأل

 ينطقة اندراسة : حدود -1-6

د أقعووو٘ج هؼافاوووج صوووالع الووودٗي  فوووٖ األطوووصاء ٗقوووع قعووواء العلووون أػووو -_ الؼووودّ  الوكاً٘وووج:   

وووسٗي ًِّووس الْظووطٔ ّالشووسق٘ج هووي الوؼافاووج  فووٖ الوٌطقووج الوؼصووْزث ةوو٘ي ظلعوولج دووالي ػ

هؼافاووج كسكووْد ّهووي الظٌووْا قعوواء الوودّز   واي ّالشووواي الشووسقٖ طلووج   ذ ٗؼوودٍ هووي الشوو

 ّهوووي الغوووسا ًِوووس  طلوووج ّقعووواء دكسٗوووخ ّهوووي الشوووواي ّالشوووواي الغسةوووٖ قعووواء ة٘ظوووٖ  

( 0كووووا هْظوووغ فوووٖ خسٗطوووج)هقاغعوووج  95هكوووْى هوووي  9كووون0449ّدتلوووس هعووواػج القعووواء 

 (.0طدّي )( 9ّّ)

  -343 313  11)  ةوووو٘ي  ائسدووووٖ  ووووسض دقووووع هٌطقووووج الدزاظووووج اػووووداس٘ا   -:ػووووداسٖاإ_ الوْقووووع 

   ( شوووووووووسقا443 553  11 – 433 313  01)   ( شوووووووووواال  ّةووووووووو٘ي خطوووووووووٖ غوووووووووْي  353 153  11

-9109شهاً٘وووج هوووي خوووالي الت٘اًووواح الخاصوووج ةالوٌاػووول للعوووٌْاح )ّا ذوووودح الدزاظوووج ػووودّ ا  

 .م( .   9102

 اندراسة : خطىات اعدادـ 1-7

ا ذوووودح الدزاظوووج  لووؤ  ووودث خطوووْاح ّّظوووائل للْصوووْي الووؤ الوعلْهووواح ّالت٘اًووواح الذوووٖ     

 دذطلتِا الدزاظج ُّٖ :

و٘ووووج الظغساف٘ووووج غووووازٗغ ّالتؼووووْر العلذتووووٖ ّالكذووووب العلو٘ووووج ّالسظووووائل ّاألـووووـ العووووول الوك0

 الوٌشْزث فٖ الوظالح العلو٘ج .

ــووووـ هساطعووووج  ّائووووس الدّلووووج ّهدٗسٗووووج الصزا ووووج ّشووووعتج الصزا ووووج الوْطووووْ ث فووووٖ هٌطقووووج 9

 الدزاظج الظذؼصاي الوعلْهاح ّالت٘اًاح هٌِا ّالذٖ دكْى ة٘اًادِا  ٘س هٌشْزث .

 علو٘ج( .ـــــ شتكج االًذسًخ )الكذب االلكذسًّ٘ج   ّالوْاقع ّالوٌشْزاح ال3

ــوووـ الدزاظوووج الو٘داً٘وووج الذوووٖ قوووام ةِوووا التاػوووز ّالذوووٖ دذوشووول الصٗوووازاح الوذكوووسزث  للٌؼوووال٘ي 4

ّالوٌاػووووول فوووووٖ الوٌطقوووووج لغوووووسض طووووووع الت٘اًووووواح ّالوعلْهووووواح االػصوووووائ٘ج الذوووووٖ دخوووووذ  

 ةالوٌاػل ّكو٘اح الععل الوٌذض ّالوقاةالح الشخص٘ج هع الٌؼال٘ي .

  ّالخووووسائػ لذْشٗووووع الاووووْاُس  GISح الظغساف٘ووووج ـــووووـ اظووووذعواي ةسًوووواهض ًاوووون الوعلْهووووا5

الدزطوووووج الوع٘ازٗوووووج ّاالًؼوووووسال الوع٘وووووازٕ ّدووووون اظوووووذخساص الوعوووووا الح الذال٘وووووج ) لِ٘وووووا   

االظووولْا االػصوووائٖ الووورٕ اظوووذخدام ّ(   GISّالوذْظوووػ الؼعووواةٖ (  وووي غسٗووول ةسًووواهض )

 وعاهل االزدتاغ ّهعاهل االًؼداز.ٗذوشل ة
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الدزاظج ّهقاغعادِا ةالٌعتج للعساه ّهؼافاج صالع الدٗي  ( هْقع هٌطقج0خسٗطج  )

. 

 
 

 Arc Gis ٌرنبببامج ومخرجبببات 0:0111111 رسبببم بمقٌببباس االدارٌبببة العبببراق خرٌطبببة علبببى اعتمبببادا:  المصبببدر
10.3 
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 م.2109لسنة  ( اسماء ومساحات مقاطعات منطقة الدراسة0جدول )
   

 2كم المساحة اسم المقاطعة ورقمها ت  2كم المساحة اسم المقاطعة ورقمها   ت  
 17,20 (84عيثة التزكاـ وحميحؿ ) 08 03,47 (72الخرجة والعالي ) 0
 42,23 (88المعيبدي الشمالية ) 01 04,74 (73سمره والعيادي) 2
 10,44 (81المبدد) 01 02,01 (74الخزامية ) 3
 11,14 (81الدراجية ) 02 71,44 (41اربيضة ) 4
 48,34 (83المعيبدي وتموؿ الصفر) 03 02,78 (40)البزيخة  5
 11,87 (10المجرة وتؿ الرجـ ) 04 01,13 (44المقمؽ ) 6
 70,41 (17العكوز الجنوبية ) 71 84,14 (41العكوز والمقمؽ ) 7
سياح الجبؿ اربيضة  8

 (42الشرقية )
 13,41 (14صدر الفتحة ووادي الرفيع ) 70 010,1

 صديرة الجبؿ واربيضة 9
(43) 

 81,13 (18صديرة الطرفاوي والبومة ) 77 12,41

 40,18 (11طعاف وسيحة الممح ) 74 32,47 (44دجمة والبومو ) 01
سياح الجبؿ اربيضة  00

 (81الجنوبية )
 30,13 (11انخيمة والمعيبدي ) 78 47,14

الخزامية الشرقية وحميحؿ  02
(80) 

 13,81 (12الدراجية الشمالية ) 71 010,21

 0887 المجموع   018,81 (87العكمة والذكورة ) 03
 

المصدر : وزارة الموارد المائية ,المديرية العامة لممساحة , خرائط العراؽ , محافظة صالح الديف , فيرست المقاطعات 
 . 7110اإلدارية لمحافظة صالح الديف , بغداد , 
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 م .2109 ( حدود واسماء مقاطعات منطقة الدراسة لعام2خريطة )

 
 Arc Gis ٌرنبببامج ومخرجبببات 0:0111111 رسبببم بمقٌببباس االدارٌبببة العبببراق خرٌطبببة علبببى اعتمبببادا:  المصبببدر

10.3 . 

 
 ـ اندراسات انسابقة : 1-8

الدْطوووود  زاظوووواح طغساف٘ووووج هواسلووووج دٌاّلووووخ ُوووورا الوْظووووْع فووووٖ هٌطقووووج الدزاظووووج ةشووووكل    

ّالدزاظووواح الصزا ٘وووج فووووٖ خووواة   اهوووا الدزاظووواح العساق٘وووج الذوووٖ دٌاّلوووخ ُووورا الوْظوووْع 

 ُٖ :هٌطقج الدزاظج 

ــــــ دراســــة انحســــناوي
(1)

ل الذووووٖ دذٌوووواّي الذؼل٘وووول الوكوووواًٖ لذسة٘ووووج ًؼوووول الععوووو 9116عــــاو  

  ّكوووورل  العْاهوووول الظغساف٘ووووج ذاح الذوووواس٘س  لوووؤ ّظووووػ ّهٌذظادووووَ فووووٖ هؼافاوووواح الفووووساح األ

را الٌشووواغ   ًشووواغ دسة٘وووج الٌؼووول ّالكشووول  وووي اةوووسش الوشووواكل الذوووٖ دع٘ووول دٌو٘وووج ّدسة٘وووج ُووو

ّالذوووٖ اظوووذٌذظخ هوووي خوووالي الدزاظوووج  ّز خصوووائ  الوٌووواؽ فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج ّ ولوووخ 

هكاً٘ووواح التشوووسٗج فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج ٗي ادٌشووواز ُووورا الٌشووواغ   ّّفوووسث اال لووؤ دْشٗوووع ّدتوووا

 الذٖ دعا د فٖ ق٘ام هشازٗع دسة٘ج الٌؼل ّدٌو٘ذِا  .

                                                           
(
0
 منتصر صباح مهدي الحسناوي ، التحلٌل المكانً لتربٌة نحل العسل ومنجاته فً محافظات الفرات االوسط ، رسالة ماجستٌر غ.م (

 م .1105، كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ، 



 

 

0 

ــــ دراســـة انحشـــًاوي ـ
(1)

لظووودّٓ االقذصوووا ٗج لوشوووازٗع دسة٘وووج ّالذوووٖ دٌاّلوووخ ا 9117عـــاو  

الٌؼوووول فووووٖ هؼافاووووج صووووالع الوووودٗي   ّالذووووٖ اّظووووؼخ سالسووووج هساػوووول لؼعوووواا الظوووودّٓ 

االقذصووووا ٗج لوشووووازٗع دسة٘ووووج الٌؼوووول ّاُوووون االهووووساض ّاال ووووداء الذووووٖ دصوووو٘ب الٌؼوووول   اذ 

اظووووذٌذظخ اى طو٘ووووع الوعوووواٗ٘س لؼعوووواا الظوووودّٓ االقذصووووا ٗج الذووووٖ دوووون دطت٘قِووووا  لوووؤ  ٌ٘ووووج 

 خ هسةؼج ّهقتْلج اقذصا ٗا  .الدزاظج كاً

ـــــ دراســـة انســـعدي
(9)

ّالذوووٖ دذٌووواّي الذؼل٘ووول الوكووواًٖ الًذووواص  عووول الٌؼووول فوووٖ  9118عـــاو  

هؼافاوووج ّاظوووػ   ّ زاظوووج العْاهووول ّالوشووواكل الذوووٖ دووولسس فوووٖ ق٘وووام هشوووازٗع دسة٘وووج الٌؼووول 

ج ّالذوووٖ ةووودّزُا دووول ٕ الووؤ دْشٗوووع ُووورا الٌشووواغ فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج   كووووا اظوووذٌذظخ الدزاظووو

س فووٖ دسة٘ووج الٌؼوول ّكو٘وواح االًذوواص   فعووال  ووي   ةعووط العْاهوول الظغساف٘ووج الذووٖ دوولسّطووْ

 دْفس االهكاً٘اح التشسٗج الذٖ دعِن فٖ ق٘ام هشازٗع دسة٘ج ّاًذاص  عل الٌؼل .

ـــــ دراســــة انكرعــــاوي ـ
(3)

ّالذووووٖ دٌاّلووووخ الذؼل٘وووول الوكوووواًٖ للوٌاػوووول ّاهكاً٘ووووج  9119عــــاو  

  كوووا اّظووؼخ العْاهوول ّالذووٖ دذوواسس ةِووا الوٌاػوول فووٖ هٌطقووج دٌو٘ذِووا فووٖ هؼافاووج القا ظوو٘ج 

اظووووذٌذظخ الدزاظووووج  اذالدزاظووووج ّالوشوووواكل الذووووٖ دع٘وووول دٌو٘ووووج الوٌاػوووول ّدتاٌِٗووووا ّدْشٗعِووووا   

كشووواز الذْظوووع فوووٖ هشوووازٗع دسة٘وووج الٌؼووول ّأ هظوْ وووَ هوووي العْاهووول الظغساف٘وووج الذوووٖ اسوووسح فوووٖ

 الوٌاػل فٖ الوؼافاج .

ـــ اوي ــــ دراســـة انع ـ
(4)

٘وووس اظوووذعواالح االزض الصزا ٘وووج فوووٖ ّالذوووٖ دٌاّلوووخ دغ 9119عـــاو  

قعووواء دكسٗوووخ   ّةٌ٘وووخ اُووون العْاهووول الظغساف٘وووج ّأسسُوووا فوووٖ اظوووذعواالح االزض الصزا ٘وووج 

ّالذْطِووواح الوعوووذقتل٘ج فوووٖ قعووواء دكسٗوووخ   ّاظوووذٌذظخ الدزاظوووج دغ٘وووس الوعووواػاح الصزا ٘وووج 

ةالوؼاصووو٘ل ّةا ووودا  الشووووسّث فوووٖ الوعووواػاح الوصزّ ووووج فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج دغ٘ووووسا  كت٘وووسا  

  اذ كاى االدظاث الذغ٘س ظالتا  . 9111الٔ ظٌج الوقازًج  0211الؼْ٘اً٘ج هي ظٌج االظاض 

 ـ هيكهية اندراسة : 1-9

اشوووذولخ الدزاظوووج  لووؤ خوعوووج فصوووْي فعوووال  وووي االظوووذٌذاطاح ّالوقذسػووواح ّالوصوووا ز     

 ّالخالصج ُّٖ :

ُو٘وووج ّالِووودل )هشوووكلج الدزاظوووج ّفسظووو٘ذِا ّاألاوووسٕ دعووووي الفصووول االّي االغووواز الٌ اذ   

رائ٘وووج ُو٘وووج الغلوفووواُ٘ن الذوووٖ دذعلووول ةالدزاظوووج ّاألهوووي الدزاظوووج ّالدزاظووواح العووواةقج ّةعوووط ا

الفصوووول الشوووواًٖ فقوووود ًوووواقي العْاهوووول الطت٘ع٘ووووج الووووولسسث فووووٖ ّالعالط٘ووووج ّاالقذصووووا ٗج(   أهووووا 

لعْاهووول التشوووسٗج الذوووٖ دسة٘وووج الٌؼووول فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج   ّالفصووول الشالوووز اػذوووْٓ  لووؤ ا

دووولسس فوووٖ ًشووواغ دسة٘وووج الٌؼووول فوووٖ هٌطقوووج الدزاظوووج   ّالفصووول الساةوووع اشوووذول  لووؤ الذْشٗوووع 

الظغسافوووٖ للوٌاػووول ّالذؼل٘ووول الكووووٖ للعْاهووول الظغساف٘وووج الذوووٖ دووولسس فوووٖ دْشٗوووع الوٌاػووول فوووٖ 

                                                           
(
0
علً احمد متعب الحشماوي ، الجدوى االقتصادٌة لمشارٌع تربٌة النحل فً محافظة صبلح الدٌن ، رسالة ماجستٌر غ.م ، كلٌة  (

 م .1107الزراعة ، جامعة تكرٌت ، 
(
1
محافظة واسط ، رسالة ماجستٌر غ.م ، كلٌة التربٌة  زٌنب جبر هادي السعدي ، التحلٌل المكانً لتربٌة وانتاح عسل النحل فً (

 م .1108للعلوم االنسانٌة ، جامعة واسط ، 
(
2
على ساجد محً الكرعاوي ، التحلٌل المكانً للمناحل وامكانٌة تنمٌتها فً محافظة القادسٌة ، رسالة ماجستٌر غ.م ، كلٌة االداب ،  (

 م .1109جامعة القادسٌة ، 
(
3
العزاوي ، تؽٌر استعماالت االرض الزراعٌة فً قضاء تكرٌت ، رسالة ماجستٌر غ.م ، كلٌة التربٌة للعلوم عامل ماهر خباز  (

 م .1119االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ، 
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ظووولػ العوووْء  لووؤ  الوشووواكل الذوووٖ دووولسس فوووٖ فاًوووَ هٌطقوووج الدزاظوووج   اهوووا الفصووول الخووواهط 

 س اًذاص الٌؼل فٖ هٌطقج الدزاظج .دسة٘ج الٌؼل ّاالهكاًاح الوذْفسث لذٌو٘ج ّدطًْٗشاغ 

 

 المفاهٌم والمصطلحات : -1-10

نحل العسل واهمٌتها كمادة ؼذابٌة وعبلجٌة وهً التعرؾ على  الثقافة النحلٌة : -0-10-1

 . (0)وما الذي ٌنفع وٌضر بها ئلنسانماهٌة وفوابد حشرة النحل ل

جٌال ثل للموارد المتاحة وضمان حصة األمستخدام الصحٌح واألوهً اال لتنمٌة :ا-0-10-2

حال افضل ومزدهر باستخدام الموارد حال متدهور الى القادمة ، وهً التقدم او التحول من 

المتاحة بشكل صحٌح ، وهً تحوالت تقدٌمٌة عمٌقة فً مختلؾ المجاالت والتً منها 

، او هً التً تؤدي الى اعٌة والتً ٌتٌحها النمو االقتصادي االقتصادٌة واالجتماعٌة والزر

 . (1)لمصلحة االنسان الذي ٌعد هو هدؾ ووسٌلة التنمٌة ادة عناصر االنتاج كافةتحسٌن وزٌ

وهً مجموعة من النحل تتعاٌش عٌشة اجتماعٌة متماسكة ومترابطة  طائفة النحل : -1-10-3

تعٌش فً مكان  من الذكور عدة مباتت ولعامبلوتتراسها ملكة واحدة وملقحة واالؾ من ا

ع بعضها البعض ولكل فرد دور هام ، وتعٌش االفراد باالجتماع م (2)كن واحد ٌسمى الخلٌةومس

الطابفة وال ٌمكن ألي فرد من الطابفة من بشكل كامل لكً ٌساعد على استمرار حٌاة  ٌؤدٌه

 تتكون الطابفة من :وك ، العٌش بعٌدا عن طابفته واال سوؾ ٌتعرض للموت والهبل

فراد وهً تعتبر أم الخلٌة وتكون األنثى التً أعضاؤها التناسلٌة متكاملة وأكبر أ ــ الملكة :

( ، 0الخلٌة حجما واجنحتها قصٌرة نسبٌا وبطنها كبٌرة الحجم كما موضح فً الصورة )

ل افرازها ووظٌفتها الوحٌدة عملٌة وضع البٌوض وتعمل على حفظ ترابط الخلٌة من خبل

، وتستبدل الملكة كل عامٌن ألنها تضع اؼلب البٌوض فً السنة  (3)الرابحة الملكٌة البلزمة

لملقح( التً ٌنتج تضع نوعٌن من البٌوض )البٌض ا اذاالولى والثانٌة وتقل البٌوض بعدها ، 

 . (4)و الشؽاالت و)البٌض ؼٌر الملقح( تنتج الذكور عنهملكات عذراوات أ

م عند خروجها من البٌت الملكً وبعد ذلك حجمها تكون بحجم الملكة األ : لعذراءــ الملكة ا

ٌصؽر لتصبح بكبر حجم الشؽالة ، عند بلوؼها النضج الجنسً بعد الخروج من بٌتها بخمسة 

لذكور بحوالً عشرة ذكور وبعدها تأخذ مكان الملكة اٌام تخرج لكً تتم عملٌة التلقٌح من قبل ا

 . (5)ماأل

ها الجنسٌة ؼٌر كاملة التكوٌن وظٌفتها العمل فً داخل وهً التً تكون أعضاؤ غاالت :ــ الش

اصؽر افراد الطابفة حجما ، وخارج الخلٌة وبحسب احتٌاجات الخلٌة وتقدمها بالعمر وتكون 

الواحدة ، ( الؾ شؽالة فً الخلٌة 51ثر من )اكالى عداد الشؽاالت فً الطوابؾ القوٌة وتصل أ

                                                           
(
0
 .3،   1105منتصر صباح الحسناوي ، الثقافة النحلٌة فً المجتمع العراقً ، مركز ابحاع نحل العسل العراقً ، العراق ، (

(
1
 . 45م ،  1105، دار دجلة للنشر والتوزٌع ، عمان ،  0العزاوي ، التنمٌة المستدامة والتخطٌط المكانً ، ط فبلح جمال (

(
2
جمٌل الدرباشً ، مشروع التطوٌر االقتصادي للمرأة الرٌفٌة ، تربٌة مزارع النحل ، المركز الفلسطٌنً للسٌاسات التنموٌة ،  (

 . 8،   1119فلسطٌن ، 
(
3
 . 1،   1110د القرنً ، نحل العسل حٌاة وتربٌة ومنتجات ، وحدة ابحاع النحل ، جامعة الملك اسعود،عبد العزٌز سع (

(
4
 . 3،   1102مرشد النحال ، وزارة الزراعة اللبنانٌة ، مؤسسة جهاد البناء لئلنماء ، (

(
5
 . 4المصدر نفسه .   (
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ض االوقات بوضع البٌض عندما تؽٌب الملكة االم لمده قصٌرة وٌطلق علٌها من فً بعوٌق

 . (0)باألمهات الكاذبات

بٌن الملكة االم والشؽالة وٌعتبر من االفراد الموسمٌة للطابفة الناتج  امهوتباٌن حجت ــ الذكور :

ظهر فً فصل من البٌوض التً تكون ؼٌر ملقحة ووظٌفتها هً تلقٌح الملكة فً الهواء الطلق وت

الربٌع وتتؽذى على العسل ، وعند موسم التلقٌح ٌسمح لها بالدخول ولكن بعد االنتهاء من التلقٌح 

 . (1)تطرد الى خارج الخلٌة الى ان تموت جوعا 

 ( طابفة النحل0صورة )

 

 .sites.google.comالمصدر : عابلة النحلة ، عالم النحل 

 منتجات طائفة النحل : -1-10-4

وهو تلك المادة السكرٌة ذات المذاق الحلو والطبٌعً والرابحة العطرة والتً  لعسل :ـــ ا1

الحٌة للنباتات ورحٌق االزهار  قوم الشؽاالت بعملٌة جمعها من اإلفرازاتٌنتجها النحل وت

نه سابل سكري متبلور ولزج أٌضا أ ، وٌطلق علٌه (2)وتخزنها فً اقرا  الشمع لكً تنضجها

للنباتات وتنقلها الى داخل  ق الؽدد الزهرٌة والبلزهرٌةه الشؽاالت من رحٌالذي تقوم بجمع

، وكذلك انه المادة الؽذابٌة  (3)الخلٌة وتضٌؾ الٌها بعض االفرازات لتحولها الى عسل ناضج

التً ٌقوم النحل بصنعها من خبلل رحٌق االزهار وتخزنها فً االقرا  الشمعٌة وٌكون العسل 

 . (4)ا  متماسك اما سابل او متبلور

                                                           
(
0
 . 21،   0994معارؾ ، االردن ، عمان ، ، دار ال1جمال الدٌن محمد البنبً ، باب الدواء بالعسل ،ط (

(
1
 . 20المصدر نفسه ،   (

(
2
 . 23،   1104،  9، عدد 0كمال العٌسمً ، المدهش فً عالم النحل ، مجلة النحال العربً ، مجلد (

(
3
 . 080،   1112، المعرفة للنشر والتوزٌع ، مصر ،  0مصطفى حسن حسٌن ،موسوعة نحل العسل ، ط (

(
4
 . 001،   1101، العارؾ للمطبوعات ، العراق ، النجؾ ، 3مهدي ، عسل النحل ؼذاء كاؾ ودواء شاؾ ،طمنتصر صباح  (
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بٌض مابل الى االصفرار ذو قوام كثٌؾ ومذاق وهو مادة سابلة ذات لون أ ــ الغذاء الملكً :2

( بفرزه من الؽدد الراسٌة لكً تتؽذى الملكات ا  ٌوم00-5مر جدا ، تقوم الشؽاالت بسن صؽٌرة )

 . (0)علٌة

الى البنً الى البرتقالً وهو سابل كثٌؾ ذو لون متدرج من االبٌض الى االصفر  ــ الشمع :3

بحسب درجة نقاوته ، ٌسهل كسرة عند التبرٌد ومرن عندما ٌكسب الحرارة وٌخزن بداخلة 

 . (1)حبوب اللقاح كذلك علىالعسل وتربى الحضنة 

صمؽٌة  شجار وتكونتقوم بجمعها الشؽاالت من جذوع األوهً مادة  ــ صمغ النحل )العكبر( :4

،  (2)القوي فً ظل الحرارة العادٌة ومرنة فً الحرارة العالٌة تصاقلزجة وتمتاز بالصبلبة واالل

 . (3)ة النحلدخول المتطفبلت واالعداء الى خلٌوٌستخدم فً عملٌة منع 

شؽالة النحل من الؽدد المكونة أللة اللسع فٌها وتتواجد  وهو مادة سابلة تفرزه ــ سم النحل :5

تنتهً بكٌس السم التً تستخدمها للدفاع عن الخلٌة و فً أجزاء النحلة الخلفٌة عبارة عن أبره

برزها امراض دواء لئلنسان لعدد من األمراض وأ وعن نفسها ، وان سم النحل ٌعتبر

 . (4)المفاصل

وي طوابؾ النحل شبً ذات االبعاد الثابتة والتً تأوهً الصندوق الخ خلٌة النحل : -0-10-5

طتها الٌومٌة ، ومصممة بشكل ٌسهل تربٌة طوابؾ فٌها وتمارس حٌاتها االعتٌادٌة وجمٌع انش

 . (5)النحل فٌها ووضع االطارات الشمعٌة داخلها وٌطلق علٌها بالخلٌة ذات االطارات المتحركة

. 

ٌن لنحل ٌتم فرزها من الخلٌة الى جزءوهو عباره عن مجموعة من ا طرد النحل : -0-10-6

 لكً تكون خلٌة جدٌدة . او اكثر بحسب قوة الخلٌة مع ملكة عذراء او ملقحة

عمال المتعلقة م بعملٌة تربٌة النحل ومزاولة األوهو الشخ  الذي ٌقو النحال : -1-10-7

 بالخبلٌا . 

وهو موقع خبلٌا النحل التً ٌقوم النحال بتسكٌن ورعاٌة النحل وما ٌتعلق  المنحل : -1-10-8

 بها من منشبات وتجهٌزات ومعدات لعملٌة التربٌة .

وهً عملٌة طٌران النحل فً الجو للبحع عن الؽذاء والماء وجلبه  سروح النحل : -1-10-9

 . (7)الى الخبلٌا

                                                           
(
0
،  0987محمد احمد الحسٌنً ، دلٌلك الموسمً فً تربٌة النحل ، مكتبة ابن سٌنا للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، مصر ،  (

  33 . 
(
1
 05جمال الدرباشً ، مصدر سابق ،   (

(
2
،  1101حسنً عبد الجواد شرؾ الدٌن واخرون ، تربٌة النحل ودٌدان الحرٌر للصؾ الثانً ، قطاع الكتب للتوزٌع ، مصر ،  (

 12 . 
(
3
حسام حكمت نافع الناٌؾ ، مصطفى مؤٌد حسن ، تأثٌر اضافة العكبر والكندر )اللبان الشجري( وتولٌفاتهما الى العلٌقة فً  (

 .  89،   1104،  1، عدد 2لحم ، مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلدالصفات االنتاجٌة لفروج ال
(
4
 . 01،   1111محمد رشاد طوبً ، طبابع النحل ، وزارة الثقافة واالرشاد القومً ، القاهرة ، مصر ،  (

(
5
 .18قسم وقاٌة النبات والحجر الزراعً ، مصدر سابق ،   (

(
7
 .02  زٌنب هادي جابر السعدي ، مصدر سابق ، (
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 اهمٌة تربٌة النحل ومنتجاته :  -1-10-10

التً عرفها المهمة تصادٌة ان نشاط تربٌة نحل العسل ٌعد من النشاطات الزراعٌة واالق    

 احدىالعزٌز القرآن الكرٌم التً ذكر النحل فً    سبحانه وتعالى فً كتابة االنسان ، وخصها

ودع   سبحانه وتعالى فٌها ان تعمل بالهام وجد من ور القرآن وهً سورة النحل ، حٌع أس

الفطرة ، وان وجود التوازن البٌبً والحتمً ٌرجع لكثرة انتشار وتواجد النحل السارح بٌن 

نحل العسل على تلقٌح ازهار المحاصٌل  االزهار والنباتات  وٌرتشؾ الرحٌق منها ، وٌعمل

ذات انتاج عالً الجودة ، ومن اهم فوابد منتجات نحل عٌة لتنتج عنها ثمار وبذور جٌدة الزرا

 : بٌة والعبلجٌة واالقتصادٌة ما ٌأتًالعسل الؽذا

العمود الفقري واجنحة الزراعة  تعد شؽاالت نحل العسل ــ اهمٌة نحل العسل بالنسبة للنبات :

نها تحدع فارقا كبٌرا عند تلقٌحها ازهار المحاصٌل الزراعٌة وتحسٌن عملٌات االخصاب ، أل

%( من 91-74وٌساهم نحل العسل فً زٌادة عملٌات االنتاج الزراعً بنسبة تتراوح بٌن )

، وٌحسن النحل الملقح من صفات  (0)عملٌات التلقٌح الخلطً للمحاصٌل الزراعٌة والنباتات

ح ازهارها وزٌادة نسبة العقد وبالتالً زٌادة االنتاج مما ٌؤدي الى رفع قٌمتها الثمار عند تلقٌ

، وان عدد زٌارة النحل الملقح ألزهار محصول الطماطة سترفع من وزنها واالنتاج  االقتصادٌة

%( فً المزارع التً 01.8%( ، وكذلك زٌادة نسبة انتاج محصول البطٌل بحوالً )34بنسبة )

بشكل جٌد وفعال فً الحفاظ على  ا  ، وٌعد نحل العسل مساهم (1)نحل العسل توجد فٌها خبلٌا

التنوع الحٌوي للنباتات ، واهمٌته فً عملٌة ازدهار وتطور الزراعة فً جمٌع دول العالم 

وكذلك فً زٌادة االنتاج والمنافع المتبادلة بٌن النحالٌن والمزارعٌن فً الحصول على منتجات 

بحاع النحل فً االردن الثنً عشر اكدت دراسات حدٌثة فً وحدة اقد ، و (2)نحل العسل

الر ( ملٌون دو007,3االجمالٌة ) سطة حشرات النحل قد بلؽت قٌمة اإلنتاجمحصول تلقح بوا

( 41,7بسبب التلقٌح من النحل للنباتات بلؽت ما قٌمته ) ( ، والزٌادة فً اإلنتاج1114عام )

المحلً السنوي من العسل بحدود  ٌمة اكثر من قٌمة اإلنتاجوتعد هذه القملٌون دوالر سنوٌا ، 

 . (3)ٌون دوالرل( م0,2( مرة الذي بلػ )05)

همٌة تربٌة نحل العسل توضح أ ــ اهمٌة منتجات نحل العسل الغذائٌة والعالجٌة لإلنسان :

كً ، الؽذاء الملهمها )العسل ، ات التً تنتجها طوابؾ النحل ومن ألئلنسان من خبلل المنتج

والطرود ، خبز النحل ، حبوب اللقاح ، سم النحل( ، واستخدمت منتجاته ومنها العسل  الشمع ، 

لقدٌمة والدٌانات المختلفة زادت كؽذاء ودواء لئلنسان منذ بداٌات التارٌل ، والحضارات ا

                                                           
(
0
 . 53علً احمد متعب الحشماوي ، مصدر سابق ،   (

(
1
) Mouzin , T. E. , Reed , D.K. and Chaney , Influence of honey on canta lonpe production Indiana , 

procwwding of the indione , Academy of Science , W.E. 1980 , 215-217 . 

(
2
بً نحل العسل ، مقال منشور فً مجلة المؤتمر الدولً الثامن التحاد النحالٌن العرب ، العراق ، عبٌد هاشم محبوبة ، لماذا نر (

 . 70،   1104النجؾ ، 
(
3
نزار جمال حداد ، تحدٌات تربٌة النحل فً الوطن العربً ، المركز الوطنً للبحع واالرشاد الزراعً ، االردن ، مقال منشور  (

   .http://www.jordanbru.infoفً الرابط التالً 

http://www.jordanbru.info/
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ل فً ة ، وٌأتً عسل النحخرى المختلفما ٌنتجه من الؽذاء والمنتجات األحل العسل ونهتمامها بأ

لكثٌر من العبلج ابٌة ودوابٌة ؼذٌة الكاملة والمهمة ألنها بنفس الوقت مادة ؼذمقدمة األ

قتصادي الكثٌر وله العدٌد من الفوابد والمزاٌا التً ال تعد األمراض المزمنة ، وكذلك مردوده األ

وبحسب ما ،  (0)ال ٌنافسه مأكل او مشرب من كثرة فوابده فً العدٌد من المجاالت لكونه ؼذاء  

ٌحتوي على سكرٌات  اذٌحتوٌه العسل من العناصر الؽذابٌة تزداد اهمٌته وفوابده الطبٌة 

وفٌتامٌنات وامبلح معدنٌة وانزٌمات وبروتٌنات مختلفة استخدم لعبلج الكثٌر من االمراض 

 تناولعلى  مد )صلى   علٌة وسلم(وكذلك ٌزٌد من مناعة جسم االنسان ، واوصى نبٌنا مح

عسل فً قولة )علٌكم بالشفاءٌن القرآن والعسل( ، وٌعمل عسل النحل على رفع ضؽط الدم ال

، وكذلك تسهم منتجات نحل العسل االخرى )صمػ النحل وسم النحل  (1)المنخفض وتقوٌة القلب

وشمع النحل( للعبلج والوقاٌة للكثٌر من االمراض التً تصٌب جسم االنسان ومنها امراض 

والروماتٌزم ، وتعد منتجات النحل من اهم المواد التً تدخل فً صناعة التهاب المفاصل 

العقاقٌر الطبٌة المختلقة والمتعددة ومنتجات التجمٌل والصحة العامة ، واصبح العبلج فً 

، وان القٌمة  (2)(Apitherapyمنتجات نحل العسل علما قابما بذاته ٌسمى )العبلج بالنحل 

الملكً التً ظهرت وزاد الطلب علٌها حدٌثا فً جمٌع انحاء العالم لؽذاء لالؽذابٌة والعبلجٌة 

والبحوع الطبٌة اثبتت فابدة الؽذاء الملكً فً العبلج للكثٌر من االمراض وفً تنشٌط جسم 

 . (3)ٌوازي سعر الذهب اع فً الصٌدلٌات كؽذاء مركز وسعرهاالنسان وٌب

ــــ األ ـــل العســـل ـ ـــات نح ـــدوى االقتصـــادي لمنتج ـــة والج تتعبببدد مزاٌبببا نحبببل العسبببل فبببً  :همٌ

زٌبببادة حركبببة التنمٌبببة الزراعٌبببة واالقتصبببادٌة واالجتماعٌبببة ، بسببببب اسبببهام منتجبببات النحبببل 

الؽذابٌببة فببً خلببق فببر  عمببل كثٌببرة لمببا ٌتسببم بببه اقتصببادنا مببن محدودٌببة االسببتثمار ، وفببً 

، وتعببببد  (4)مادٌببببة سببببرٌعة ومربحببببة كعابببببداتالوقببببت الببببذي ٌحقببببق نحببببل العسببببل ومنتجاتببببه 

همٌبببة نحبببل العسبببل االقتصببببادٌة فبببً تربٌتبببه التخببباذه معظببببم سبببكان العبببالم كمبببورد ومهنببببة ا

مصببببدر ربببببح للكثٌببببر مببببن النحببببالٌن فببببً التجببببارة  اسببببٌة والبببببعض مببببنهم ثانوٌببببة ، وٌعببببداس

لمنتجببات نحبببل العسببل عبببن طرٌببق انتببباج وبٌببع الملكبببات المهجنببة والنقٌبببة وبحسببب الظبببروؾ 

د ، وكبببذلك تبببأجٌر خبلٌبببا النحبببل للمبببزارعٌن لتلقبببٌح البٌبٌبببة المحٌطبببة بمنببباحلهم وانتببباج الطبببرو

محاصبببٌلهم ، والمسببباهم فبببً عملٌبببة انشببباء المصبببانع والبببورش وتشبببؽٌل الٌبببد العاملبببة وتجهٌبببز 

كافبببة المسبببتلزمات التبببً تطلبهبببا عملٌبببة تربٌبببة نحبببل العسبببل وتبببوفٌر مبببورد اقتصبببادي اضبببافً 

ٌببع منتجاتببه فببً اؼلببب االمببر الببذي ادى الببى عملٌببة تنمٌببة وتطببوٌر نشبباط تربٌببة النحببل وجم

، وٌبببوفر انتببباج العسبببل للدولبببة جبببزء  (5)بلبببدان العبببالم وجعلهبببا مبببوردا مهمبببا لبلقتصببباد البببوطنً

مببن العملبببة الصببعبة وكبببذلك ٌحقببق االكتفببباء الببذاتً مبببن السببلع الؽذابٌبببة ، وان عملٌببة تصبببدٌر 

                                                           
(
0
 . 05،   1115، 73خالد سعد المقبس ، عسل النحل ، مجلة العلوم التقنٌة )منتجات نحل العسل( الرٌاض ، عدد (

(
1
 .01،  0981رشاد الزراعً ،قسم وقاٌة النبات والحجر الزراعً ، النحل ، الهٌبة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكٌة ، اال (
)
2

  .https://en.wikipedia.org/wiki/Apitherapyالموسوعة الحرة ، تعرٌؾ العبلج بالنحل ،  )
(
3
 . 075محمد احمد الحسٌنً ، مصدر سابق ،   (

(
4
) Mbah. S. O. Profitablity of honey production enterprise in Umuahia agricultural zone of abia 

state.Nigeria. Intl. J. Agric., Ruraldev. 2012 . 126 .                                                                                     

(
5
 . 07ل ،  مصدر سابق ،  منتصر صباح الحسناوي وفاتن ناجً المصري ، المساعد فً تربٌة النح (

https://en.wikipedia.org/wiki/Apitherapy
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منتجببببات النحببببل الببببى خببببارج البلببببد تسببببهم فببببً تحقٌببببق تببببوازن مٌببببزان المببببدفوعات للدولببببة ، 

   (. 0)المرتببببة االولبببى فبببً معظبببم انحببباء العبببالم ل العسبببل ببببٌن منتجبببات النحبببل االخبببرىتبببوٌح

                                                           
(
0
نضال دروٌش و دراسة االهمٌة االقتصادٌة للنحل فً الساحل السوري ، مجلة جامعة تشرٌن للبحوع والدراسات العلمٌة ،  (

 .011،   1118،  0، عدد 21مجلد
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  الفصؿ الثاني      
 العوامل الطبيعية المؤثرة في تربية النحل في منطقة الدراسة :

 ــــ السطح  0ـــ 2

 ـــ المناخ  2ـــ 2

 ـــ التربة  3ـــ 2

 ـــ الموارد المائية  4ـــ 2

 ــ النبات الطبيعي ــ 5ـــ 2
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 ي تربية النحؿ في منطقة الدراسة العوامؿ الطبيعية المؤثرة ف       
ؿ ميزه في تباينيا مف ثر عممية تربية النحؿ بمجموعة مف العوامؿ الطبيعية وليذه العوامتتأ      

ؿ ىذه خرى وتتمثالمناطؽ األ عففر فييا ما يميزىا ف لكؿ منطقة تتوامنطقة الى أخرى , أل
الميزات بالظروؼ البيئية المتوفرة في منطقة الدراسة , مف طبيعة السطح والظروؼ المناخية 

ع الشمسي ودرجة شعاباينة فيما بينيا مف حيث كمية األوالمتمثمة بعناصر المناخ المختمفة والمت
تيا وكثافة مطار وسرعة الرياح , ووفرة الموارد المائية وخصوبة التربة وطبيعالحرارة وكمية األ

نيا المتحكـ االوؿ في اتي , واف لكؿ ىذه العوامؿ ليا تأثير ميـ في سموؾ النحؿ , ألالغطاء النب
, وفيما يمي توضيح لمعوامؿ الطبيعية التي  نتاجوالنحؿ وكثافتو وتوزيعو المكاني وا  طبيعة وسموؾ 

 تؤثر عمى عممية تربية النحؿ في منطقة الدراسة :

 السطح : -7-0

التبايف في اشكاؿ سطح االرض , ودرجة االنحدار ومقدار االرتفاع  ىوقصد بالسطح ي    
, واف طبيعة السطح تعد مف العوامؿ الطبيعية التي تؤثر  (0)واالنخفاض عف مستوى سطح البحر

في عممية االنتاج الزراعي بنوعية النباتي والحيواني , والسيما تربية النحؿ مف حيث القياـ بعممية 
رض المنحؿ ىي تمؾ , واف طبيعة أ (7)المناحؿ وتوزيعيا وكثافتيا تبعا لمبيئة المناسبة لميا انشاء

االرض المثالية المناسبة والتي يمكف لمنحؿ اف يعيش عمييا , والتي تتنوع وتكثر فييا النباتات 
واالشجار المزىرة مف نباتات ومحاصيؿ خضرية وحقمية , التي تتمتع بتوافر مصادر حبوب 

مقاح والرحيؽ  عمى طوؿ الفصوؿ االربعة , والتي يكوف الرحيؽ فييا وافرا في فصؿ الربيع ال
يال في فصؿ الشتاء , وعند موبنسبة قميمة في فصؿ الصيؼ, وبكمية جيدة في فصؿ الخريؼ وق

انشاء المناحؿ يجب مراعاة اف ال يوضع المنحؿ في مساحات فارغة وغير مزروعة بالنباتات 
غير مالئمة لطيراف النحؿ صيفا)  ـ وذلؾ الف المسافة تكوف111حوليا بمسافة واالشجار مف 

نيا تؤثر في عممية وتيارات اليواء الباردة ( وذلؾ أل) لبرودة الفصؿ  بسبب حرارة الجو ( وشتاءً 
 . (4)طيراف سروح النحؿ

                                                           
(
0
 . 83م ،  0984ابراهٌم شرٌؾ ، علً حشٌن الشلش ، جؽرافٌة التربة ، مطبعة جامعة بؽداد ، بؽداد ،  (

(
1
 . 304م ،  0994عبد الخالق وفا ، نحل العسل والنحالة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة ،  (

(
2
 . 240 -241م ،  1100، دار الكتب للطباعة والنشر ، بؽداد ،  0عبد الباقً محمد العلً ، تربٌة النحل ، ط (
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ال تكوف رض المنحؿ فتكوف متساوية بمستوى واحد , فيجب اف وبالنسبة لمستوى انحدار أ    
مقدمة الخمية اعمى مف نيايتيا مع مراعاة وضع االنحدار اف يكوف بسيط نحو االماـ او المقدمة 
, لتجنب تجمع مياه االمطار اعمى سطح الخمية وعادة تكوف نياية الخمية اعمى مف مقدمتيا 
 بنصؼ انج عمى االقؿ , وكذلؾ اف تكوف ارض المنحؿ ذات تصريؼ جيد لتمنع مف تجميع مياه

 . (0)االمطار عمييا , وتفضؿ اف تكوف مرتفعة عف االراضي المجاورة ليا وعف مستوى مياه الري

اذ اف ما بالنسبة لسطح منطقة الدراسة فقد تبيف اف ىناؾ تباينا في ارتفاع منطقة الدراسة , وأ   
ة مترا فوؽ مستوى سطح البحر في منطق 11حوالي الى قؿ ارتفاعا في منطقة الدراسة يصؿ أ

الى السيؿ التجميعي وعند مجرى نير دجمة غرب منطقة الدراسة , واف اعمى ارتفاعا يصؿ 
مترا عند قمـ سمسمة تالؿ حمريف شرؽ منطقة الدراسة و واف ىذا التبايف في  811حوالي 

ماكف تربيتو مية تربية النحؿ وتوزيعو وتبايف أاالرتفاعات قد يكوف عامال ميما ومؤثرا في عم
ثير السطح في منطقة الدراسة يختمؼ مف منطقة الى واف تأ ناحؿ في منطقة الدراسة ,وانشاء الم

اخرى بحسب شدة تضرس المنطقة ففي المناطؽ الشمالية مف منطقة الدراسة التي تكوف شديدة 
التضرس تكاد تنعدـ العمميات الزراعية واجراء عمميات الري وزراعة النباتات التي تتغذى عمييا 

تصؿ الييا المكائف الزراعية وقياـ الزراعة فييا او  افف التي يمكف اكم في األحمية االالطوائؼ الن
 اتكوف فييا نباتات موسمية تنمو عمى مواسـ تساقط االمطار , اما في المناطؽ التي يقؿ فيي

والتي يسيؿ اجراء  اتات فييا قد تكوف موسمية ودائميوالتضرس او تكوف اراضي سيمية تتنوع النب
در غذاء مميات الزراعية)الحراثة والري( والتمكف زراعة النباتات واالشجار التي تكوف مصالع

 وقد قسـ سطح منطقة الدراسة الى عدة اقساـ, قامة مشاريع تربية النحؿالنحؿ  , والتوسع فييا أل
 ( :4كما موضح في خريطة )

  

 

 

 

                                                           
(
0
م ، 0981العالً والبحع العلمً ، مطبعة جامعة السلٌمانٌة ، بؽداد ، لؤي كرٌم الناجً ، تربٌة النحل ودودة القز ، وزارة التعلٌم  (

 025 . 
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ــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــة .3خريطــــــــــــــــة )               ــــــــــــــــي منطق ( اقســــــــــــــــام الســــــــــــــــطح ف

 
 . Arc GIS 10.3( ومخرجات برنامج DEMالمصدر :  باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 ( مساحات اقساـ السطح في منطقة الدراسة .7جدوؿ )

 النسبة % 2المساحة كم الصنف التسمسل
سمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ  0

 حمريف
40.23 7.01 

 3.10 071.32 سيوؿ القدمات 2
 74.11 841.41 سيوؿ تجميعية 3
 14.23 334.34 يؿ فيضيس 4

 %011 0887  المجموع
Arc Gis 10.3( وبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػامج 4باالعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خريطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر : 
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 : تالؿ حمريف : 0-0 -7

رتفاعات تقع سمسمة تالؿ حمريف في االجزاء الشرقية مف منطقة الدراسة والتي تمثؿ اعمى اال   
ي قبة الطرفاوي  وتمتد مف الشماؿ الغربي ـ ف 811بمغ ارتفاعيا حوالي في منطقة الدراسة , اذ ي

قمة  الى باتجاه الجنوب الشرقي عمى شكؿ شريط , وتكوف نسبة االنحدارات فييا شديدة , واف
ا , في ىذه المنطقة كاف سببا في انعداـ تربية النحؿ وقمة مصادر المياه فييالغطاء النباتي 

صدر الفتحة ووادي الرفيع (  14ة , صديرة الطرفاوي والبوم 18وتشمؿ عدة مقاطعات منيا )
درجة بحسب تصنيؼ زنؾ 41وتكوف ىذه المقاطعات ذات انحدار شديد يبمغ اكثر مف 

 .   %(7.01وبنسبة مئوية ) 7(كـ40.23تصؿ مساحتيا ) اذ لالنحدارات وىذه االنحدارات

 : سيوؿ القدمات :7-0-7

تمتد ىذه  اذالتجميعية غربا ,  تقع ىذه السيوؿ بيف سمسمة تالؿ حمريف شرقا والسيوؿ    
صديرة الجبؿ  43سياح الجبؿ واربيضة الشرقية ,  42)  األتيةقة لتشغؿ المقاطعات المنط
الدراجية , ( وىي اراضي ذات انحدار اقؿ مف سمسمة تالؿ  81العكمة والذكورة ,  87و , وربيض

لمقاطعات في ىذا القسـ ااف اراضي ىذه  اذدرجو ( 74 – 4حمريف , اذ يبمغ انحدارىا حوالي) 
مية تساعد عمى عممية الزراعة, ونظرا لقمة الغطاء النباتي فاف عم متشققة ال ىي اراضي أخدوديو

وبنسبة مئوية  (7كـ071.324وتبمغ مساحتيا ) في ىذه المنطقة تربية النحؿ تكاد تكوف معدومة
(3.10)% . 

 تجميعية :السيوؿ ال:  7-0-4

اذ تمتد بيف السيؿ الفيضي لنير دجمة غربا وسيوؿ القدمات شرقا ,ىذه المنطقة  تنحصر      
 44,  اربيضةو صديرة الجبؿ  43سياح الجبؿ اربيضة الشرقية ,  42في المقاطعات االتية )

 المعيبدي الشمالية ( 88عيثة التزكاـ وحميحؿ ,  48العكمة والذكورة ,  87دجمة والبومة , 
بعض المنخفضات المميئة بالرواسب التي جرفتيا المياه بانيا مستوية ولكف تتخمميا  وتتصؼ

وبنسبة  (7كـ 841.41)تبمغ مساحتيا حوالي  اذليا , ياح مف المناطؽ المرتفعة المجاورةوالر 
 مف مساحة منطقة الدراسة . (%74.11)تصؿ الى  يةمؤ 
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 : السيؿ الفيضي :  7-0-8

يعي شرقا , وتكوف نسبة االرتفاع تمتد ىذه المنطقة بيف نير دجمة غربا والسيؿ التجم    
توسع مجرى النير عمى مر السنيف  اذ ـ فوؽ مستوى سطح البحر011 – 21محصورة بيف 

, وتقع ىذه المنطقة  (0)بسبب تغيرات مجرى النير وعمميات النحت الجانبي في مرحمة النضج
مقارنة مع  الكبرالمساحة ا وتظـدراسة بالقرب مف نير دجمة مف منطقة ال الغربيةجزاء في األ

ال تزيد درجة  اذالمناطؽ االخرى في منطقة الدراسة , وتمتاز ىذه المنطقة بانبساط االراضي 
راضي الزراعية فييا األ درجو ( وتربة ىذه المنطقة جيدة لمزراعة حيث تسود7االنحدار عف ) 

ة والعالي , الخرج 72) األتيةوتشغؿ المقاطعات  التي تعتمد في عممية الري عمى نير دجمة,
العكوز  41 ,المقمؽ 44البزيخة ,  40الربيضة ,  41الخزامية ,  74سمرة والعيادي ,  73

عيثة التزكاـ  84الخزامية الشرقية وحميحؿ ,  80سياح الجبؿ اربيضة الشرقية ,  81 والمقمؽ ,
ز العكو  17 المجرة وتؿ الرجـ , 10 المعيبدي وتموؿ الصفر ,  83المبدد ,  81وحميحؿ , 

تصؿ الى  ( وبنسبة مئوية7كـ334.34)وتبمغ مساحة ىذه المنطقة حوالي  ( ,الجنوبية
النباتات واالشجار التي تنمو عمى ضفاؼ النير  وتتنوع في ىذه المنطقة , (14.23%)

والمناطؽ القريبة مف النير والتي تزرع فييا المحاصيؿ الحقمية المختمفة , ويختمؼ عرض ىذه 
ـ في حيف يصؿ 111يصؿ عرضيا في بعض المناطؽ الى  اذاالخرى  المنطقة عف المناطؽ

ويتضح مما تقدـ اف سطح اغمب اجزاء منطقة  , كـ1عرضيا في وسط منطقة الدراسة الى 
نحؿ الدراسة تتميز بقمة االنحدار واالنبساط وتعد عامال ايجابيا في عممية اقامة مشاريع تربية ال

وخاصًة  صيؿ الزراعية التي تعطي الغذاء الكافي لمنحؿالمحامف حيث سيولة زراعة االشجار و 
 . في مناطؽ السيؿ الفيضي

 : المناخ : 7-7

ثير رئيسي في معظـ النشاطات االقتصادية التي تكوف ذات تأيعد المناخ مف اكثر العوامؿ      
يف في تحديد وتبا ثير المباشر, ويكوف مف اكثر العوامؿ ذات التأومنيا النشاطات الزراعية 

                                       ,نواع المحاصيؿ الزراعية , اذ يقـو بتحديد المناطؽ التي يمكف زراعتيا بمحصوؿ معيفوتوزيع أ

                                                           
(
0
 . 095،   1101سعد مبارك عجٌل الدراجً ، اساسٌات علم اشكال سطح االرض ، مطبعة كنوز المعرفة ، عمان ، االردن ،  (
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لمناخية ليا الدور يمعب المناخ دورا كبيرا في عممية تكويف التربة وخصوبتيا , واف الظروؼ ا    
يزدىر ويتكاثر النحؿ بشكؿ جيد  اذيع تربية النحؿ , ثير عمى عممية اقامة مشار االبرز في التأ

يتراجع بشكؿ سريع وبارز في الظروؼ المناخية  اذ,  في ظؿ الظروؼ المناخية الجيدة والمناسبة
احد الحشرات االقتصادية التي تتأثر بالظروؼ المناخية , فأف نشاطيا  السيئة , وتعتبر النحمة

 ضاءةاإلالنيار ويزداد النشاط بزيادة  الطبيعية في واالشعة الشمسية ضاءةاإليقؿ بتناقص 
 .(0)ليا ي ظؿ وجود درجات الحرارة المناسبةواالشعة الشمسية وف

 : االشعاع الشمسي :  7-7-0

يعد االشعاع الشمسي مف اكثر العناصر الرئيسة الذي تتبعو الظواىر او العناصر المناخية     
, واف  (7)رضة جميع أشكاؿ الحياة عمى سطح األيعد االساس الذي تقوـ عمياالخرى , اذ 

ف اشعة الشمس توقظ و والمؤثرة في نشاط النحؿ وذلؾ ألاالشعاع الشمسي مف العوامؿ اليام
النحؿ صباحا وبوقت مبكر لكي يقوـ بعممية الجني , واف االشعة الشمسية ليا دور كبير ومؤثر 

نيا تصبح خانقة فاف ؤثر عمى حيويتو , أللخمية والتي تفي عممية رفع حرارة النحؿ في داخؿ ا
وكسجيف وقد يتحمؿ نقص األ نو الالغذاء يتفرغ لتيوية الخمية , أل النحؿ بدال مف اف يطير لجمب

 . (4)يؤدي الى موت النحؿ

ال يمـز لمنحؿ ستخداـ الشمس لتقيس زوايا واتجاىات الغذاء , حيث وتقوـ طوائؼ النحؿ بأ     
نساف, وذلؾ مستقطب الذي  ال يمكف اف يراه األرؤية الضوء ال بإمكانو مف اف يرى الشمس ألنو

في مجاؿ االشعة فوؽ البنفسجية التي يراه النحؿ بشكؿ جيد ويمكف اف يساعدىا في التمييز بيف 
وء البنفسجي , ومف خالؿ ذلؾ يمكنو مف اف يرى االزىار بتالت االزىار التي تعكس بقوه الض

كتشاؼ وجود الشمس , اف قدرة النحؿ عمى أ (8)اء مدرجات المطارضو والغذاء بوضوح تاـ كأ
ف حساسية عيوف النحؿ المركبة بالنسبة مف وجود السحب في السماء وذلؾ أل وعمى الرغـ

                                                           
(
0
 . 47زٌنب هادي جابر السعدي ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 48المصدر نفسة ،   (

(
2
م ، 1103،  11دى محسن امٌن ، ورباب ابراهٌم محمد ، تربٌة نحل العسل فً قضاء الحلة ، مجلة العلوم االنسانٌة ، بابل ، عددن (

   ،071-082 . 
(
3
 . 71منتصر صباح مهدي الحسناوي ، فاتن ناجً المصري ، المساعد فً تربٌة نحل العسل ، مصدر سابق ،   (
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يرى البعض اف وجود الحرارة المنبعثة مف  اذفوؽ البنفسجية التي تخترؽ السحب ,  لألشعة
 . (0)ى ذلؾالشمس المختفية خمؼ السحب تساعد النحؿ عم

ات السطوع الشمسي عمى معدؿ لساع( اف أ0( والشكؿ )4ؿ الجدوؿ رقـ )ويتضح مف خال    
منطقة الدراسة قد سجمت في محطة بيجي , قد وصمت في شير حزيراف  الفعمي في محطات

وع الشمسي في شير عمى عدد ساعات السطيوـ , وسجمت محطة تكريت أ/( ساعة07.4الى) 
وؿ طوع الشمسي سجمت في شير كانوف األقؿ ساعات لمسيـو ,بينما أ/اعة( س07حزيراف الى )

قؿ عدد ة تكريت أيوـ, بينما سجمت محط /( ساعة1.7بالنسبة لمحطة بيجي , قد وصمت الى ) 
يوـ ,ومف خالؿ ذلؾ قد /(ساعة8.3وؿ فقد بمغ )ت السطوع الشمسي في شير كانوف األلساعا

اشير الشتاء د ساعات السطوع الشمسي بيف اشير الصيؼ و في عد اً كبير  تبيف اف ىناؾ تبابناً 
رتفاع عدد ساعات السطوع الشمسي في منطقة الدراسة خالؿ اشير وبيف المحطات , واف أ

ثر النحؿ بحرارة الجو وبالتالي اع درجات الحرارة مما يؤدي الى تأرتفلصيؼ قد يؤدي الى أا
 الطيراف لجمب الغذاء .يشكؿ خطرا عمى طوائؼ النحؿ وتمنعيا مف حركتيا و 

في محطات منطقة الدراسة لممدة الفعمية ( المعدالت الشهرية لساعات السطوع الشمسي 3جدول رقم )
(0994-7103) 

 المعدل 0ك 2ت 0ت ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 3.2 8.3 1.2 3.3 01.4 00.1 00.3 07.1 4.4 3.1 3.0 1.3 1.7 تكريت
 3.2 1.7 1.1 3.1 01.0 00.4 00.8 07.4 4.2 3.4 2.1 2.4 1.1 بيجي

باالعتماد عمى بيانات وزارة النقؿ والمواصالت, الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي, قسـ المناخ, بغداد ,  المصدر: 
 , )بيانات غير منشورة(.7103
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في محطات منطقة الدراسة الفعمية نوية لعدد ساعات السطوع الشمسي ( المعدالت الشهرية والس0شكل )
 (7103 -0448) لممدة

                    

      

 (4باالعتماد عمى جدوؿ رقـ ) المصدر :      

 : درجة الحرارة :7-7-7   

ويقصد بيا درجة حرارة اليواء الطمؽ لمكاف معيف يقيسيا الترمومتر الجاؼ وتكوف عمى     
رض وغالفيا ف ثـ معرفة مصدر الحرارة لسطح األارتفاع متر او متريف وتقاس تحت الظؿ , وم

ثير عمى البيئة أالت الميمة فيعناصر المناخ  مفتعد درجة الحرارة ,  (0)الجوي ىو الشمس
ثير مباشر في حياة االنساف والحيواف والنبات , فاف يكوف ليا تأ اذلمناخية االخرى , والعناصر ا

ويتبيف مف دياد درجة الحرارة ,ثر التفاعالت الكيميائية عمى سطح االرض تقوى وتنشط باز اك
ا عندما تنخفض درجة نيأ اذر بشكؿ كبير بدرجات الحرارة ثاف النحؿ يتأ (8خالؿ الجدوؿ )

ـْ تعمؿ عمى تقميؿ حركة النحؿ وينخفض االنتاج , وتعد درجة 81ـْ او تزداد عف 3الحرارة عف 
( ىي الدرجة المثمى 47 -01يف )الحرارة ب  وتربية النحؿ. إلنتاجـْ
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 ثرة في نشاط تربية النحل .ت الحرارة المؤ ( درجا4جدول )

 نشاط النحل     درجة الحرارة
 تفقد النحمة حركتيا  م  8اقل من 
 يتوقؼ نشاط النحؿ  م  01اقل من 
 داخؿ الخمية يؤدي الى تجمع النحؿ وتكوره م  04اقل من 

 تكوف النحمة نشيطة وتعمؿ جيدا م  32-06من 
تقؿ قابمية النحمة عمى الطيراف ويتجمع النحؿ  م  38

 خارج الخمية
 يؤدي الى انخفاض نشاط الممكة  م  45اكثر من 

,  8دد, ع 4المصدر : ضياء صائب احمد , اثر المناخ في نشاط النحؿ في العراؽ , مجمة جامعة االنبار لمعموـ االنسانية , مجمد    
     . 12, ص 7103

ثيرىا المحيطة بو , وبشكؿ غير مباشر بتأثر بشكؿ مباشر بدرجة الحرارة لمبيئة واف النحؿ يتأ    
بمصادر الغذاء و اف درجة حرارة جسـ النحمة تتغير بتغير درجة حرارة البيئة المحيطة بيا , 

 . (0)وذلؾ الف النحؿ ال يمتمؾ نظاما يتحكـ بحرارة جسمو

قد ت حرارة في محطات منطقة الدراسة اف اعمى درجا( 7والشكؿ )( 1تضح مف الجدوؿ )وي   
( و بينما اعمى درجة حرارة 81.1وصمت في شير تموز الى ) اذ سجمت في محطة تكريت  ـْ

( , 84.0سجمت في محطة بيجي في شير تموز وصمت الى ) سجمت محطة تكريت ادنى  اذـْ
(, وسجمت محطة بيجي 04.2نوف الثاني وصمت الى )معدالت درجات الحرارة في شير كا ـْ

( , ويتبيف مف 04.8ت الى )موص اذادنى معدالت درجات الحرارة في شير كانوف الثاني  ـْ
في درجات الحرارة في منطقة الدراسة بيف فصمي الصيؼ  اً كبير  ناً تباي ( اف ىناؾ1الجدوؿ )

قامة التبايف بدوره يؤثر عمى عممية أ غرى والعظمى , وىذاوالشتاء وبيف درجات الحرارة الص
ثر بشكؿ مباشر فصؿ الشتاء , واف طوائؼ النحؿ تتأمشاريع تربية النحؿ في فصؿ الصيؼ و 

نيا تؤثر عمييا في عممية الطيراف لمسافات بعيدة فأ لصيؼفصؿ اعند ارتفاع درجات الحرارة في 
 يؤثرت الحرارة في فصؿ الشتاء ؾ اف انخفاض درجاللجمب الغذاء مف االزىار والنباتات , وكذ

رة عمى ثير ارتفاع درجات الحرا,واف تأ وعمؿ الشغاالت بير عمى سموؾ طوائؼ النحؿبشكؿ ك
ف نوعية النحؿ المنتشر في المنطقة ىو مف طوائؼ محمية )ىجيف النحؿ في منطقة الدراسة فأ

                                                           
(
0
 . 83منتصر صباح الحسناوي ، مصدر سابق ،   (
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في منطقة الدراسة , محمي عراقي(الذي يتميز بقدرتو عمى التكيؼ مع درجات الحرارة العمية 
الستيكية وذلؾ شجار او ظمة حديدية او بويمجأ النحالوف الى وضع الخاليا تحت ظالؿ األ

ثير درجات الحرارة العالية , وعند انخفاض درجات الحرارة في فصؿ الشتاء لحماية النحؿ مف تأ
مي , ويسرح لحراري اليو يمجا النحؿ الى عمؿ تكتالت خاصة خالؿ الميؿ بسبب تبايف المدى ا

وقات الظيير في فصؿ الشتاء الف درجات الحرارة تكوف مناسبة ومالئمة لنشاطو النحؿ في أ
الحاجات مف رحيؽ وحبوب المقاح لتوفير  ي حيث يقـو بجمع الغذاء وما يحتاجووالطيراف لممراع

 , حيث يعتمد النحؿ سموكيات حياتية تتناسب مع تغيرات درجاتالغذائية لممممكة والحضنة
الحرارة حسب فصوؿ السنو ,اذ تبادر عامالت النحؿ في شير تشريف الثاني الى غمؽ فتحات 

ثير مف تأ لمتقميؿ )العكبر(في جدراف الخمية وتعمؿ عمى تضييؽ مداخميا بمادة صمغ النحؿ
فيتوقؼ نشاط الغدد الشمعية وغدد أنتاج الغذاء وتوقؼ جميع نشاطيا انخفاض درجات الحرارة 

شير الخمس مف شير ) تشريف الثاني الى و عند انخفاض درجات الحرارة في األنالممكي , وأ
اذار ( والسيما في الميؿ وذلؾ لعدـ قدرة النحؿ عمى تدفئة الخمية بالكامؿ الف ذلؾ يفوؽ قدرة 

 .  (0)النحؿ

 (2108-0994مى والصغرى لمحطات منطقة الدراسة لممده )( معدالت درجات الحرارة العظ5ول )جد

درجة  محطةال
 الحرارة

المعدل  0ك 2ت 0ت ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك
 السنوي

محطة 
 تكريت

 01.4 1.2 4.1 02.1 74.8 72.0 72.1 71.7 70.1 08.1 4.2 8.2 4.7 الصغرى

 73.8 01.3 77.7 40.2 43.1 88.7 81.1 42.4 44.2 73.1 70.1 01.1 04.2 العظمى

محطة 
 بيجي

 01.3 2.1 01.2 02.4 74.2 72.4 71.7 78.4 71.1 08.1 4.7 8.1 4.3 الصغرى

 74.7 01.4 77.1 47.8 41.4 87.7 84.0 44.8 41.4 74.1 74.0 02.4 04.8 العظمى

,  7103ناخ , بغداد ,باالعتماد عمى بيانات وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسـ الم المصدر : 
 )بيانات غير منشورة (
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 (2108-0994( معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى لمحطات منطقة الدراسة لممدة )2شكل )

 
 (.1المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )

 مطار :: األ7-7-4 

مى توقؼ نيا تعمؿ علتي تؤثر في عممية تربية النحؿ أليعد سقوط االمطار مف العوامؿ ا    
حؿ اف يطير في الجو ومنع سروح النحؿ مف الطيراف لمبحث عف مصادر الغذاء , اذ يمكف لمن

مطار الغزيرة لة سقوط الرذاذ الخفيؼ في حيف األمطار , ويمكنو الطيراف في حاالخالي مف األ
عمى  يتميز بو النحؿ ىو قدرتو ىـ ما, واف أ (0)تمنعو مف الطيراف لممراعي لمحصوؿ عمى الغذاء

, اذ يتوقؼ عف العمؿ ويعود الى الخاليا قبؿ اف تحدث  قع الظواىر الجوية التي تؤثر عميوتو 
مطار الغزيرة بالضرر في ىر الجوية المؤثرة عميو ومنيا األمطار , وكذلؾ يتسبب سقوط األالظوا

نخفضة حكاـ , والخاليا الموجودة في المناطؽ المالتي تكوف غير محمية بشكؿ جيد وبأالخاليا 
شر عمى سطح األرض , ويعد سقوط تؤدي الى غرؽ الخاليا والتي تكوف موضوعة بشكؿ مبا اذ

مطار ف الرحيؽ في النبات , اذ تقوـ األالى التقميؿ م اً ؤدياألمطار في مواسـ كثرة الرحيؽ م
 . (7)ربغسؿ الرحيؽ مف داخؿ االزىا

مراض ومنيا مرض تعفف ر االصابة باألويقؿ االنتاج وتكث عداد النحؿاذ تزداد الخسائر بأ     
تزداد كمفة االنفاؽ سبابة , وكذلؾ قص في كمية حبوب المقاح احدى أالحضنة الذي يسببو الن

يمكف اف  يامطار وتذبذبيا وتبايف سقوطالتغذية والمعالجة , واف قمة األ غراضعمى المنحؿ أل
ة واالشجار المثمرة كذلؾ التي تسبب حدوث الجفاؼ في االراضي الزراعية والمزروعات الحقمي

                                                           
(
0
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نيا ىي النباتات بالجفاؼ وتتعرض لمخطر ألثر كؿ ىذه ىر في فصؿ الربيع , والتي سوؼ تتأتز 
تساىـ ي عممية تزايد  قوط االمطار فأنياثير االيجابي لسمصدر غذاء النحؿ الميـ , واف التأ

در الغذاء وازدياد نشاطو وكثافتو اعداد النحؿ والخاليا لزيادة وكثافة الغطاء النباتي وتزايد مص
ضع البيوض , حيث تساىـ االمطار االنتاج ونشاط عمؿ الممكة بو داخؿ الخاليا , وكذلؾ زيادة 

 . (0)مداد التربة بالرطوبة الكافية لنمو النباتاتبأ

مطار سجمت في شير كانوف الثاني اف أعمى كميات أ (4( والشكؿ )1ويتضح مف الجدوؿ )   
لمحطة اف المجموع السنوي  اذممـ( ,48.1مطار فييا )اذ بمغ معدؿ كمية األ, لمحطة تكريت
ممـ( ,وتتذبذب كمية األمطار مف شير الى أخر وبمغت ادنى كمية 021.1الى )تكريت وصؿ 

,   ي شير حزيراف وتموز وابوانعدمت ف لشير ايموؿ ,ممـ(1.4مطار في محطة تكريت الى )أ
ممـ( وادنى 41.1اذ وصمت الى )ة بيجي في شير شباط عمى كمية امطار في محطوبمغت أ
انعدمت في شيري تموز واب ,وبمغ المجموع السنوي  اذممـ( 1.8مطار وصمت الى )كمية أ

قمة توافر مطار في منطقة الدراسة الى األقمة وتذبذب سقوط  اذ ادىممـ(,023.1لمحطة بيجي )
 ًا لغذاء النحؿ,ية والتي تمثؿ مصدر ميمثير عمى نمو النباتات الحولالمراعي الطبيعية والتأ

ويتبايف المجموع السنوي لألمطار بيف محطات منطقة الدراسة فاعالىا بيجي واقميا تكريت اي 
( عمى التوالي مما يدؿ عمى تزايد كمية االمطار باالتجاه نحو الشماؿ ,اذ 021.1و 023.1)

ة االمطار بيف االشير مممتر( وتتبايف كمي024و021تنحصر المنطقة بيف خطي مطر )
حيث تكوف أمطار تشريف األوؿ  المطيرة فاعالىا في الشتاء واقميا في الخريؼ ونياية الربيع , 

ثمرة مشجار الوكذلؾ تأثيرىا عمى األ اإلنباتوتشريف الثاني العامؿ األساس في عممية 
 والمحاصيؿ الحقمية وبذلؾ لف يجد النحؿ ما يكفيو مف مصادر الغذاء .

 (2108-0994السنوي )ممم(لمحطات منطقة الدراسة لممدة) الشهري وسقوط االمطار  مجموع( 6)جدول 

المجموع  0ك 2ت 0ت ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 021.1 74.7 78.8 01.8 1.4 1 1 1 2.1 04.0 71.8 40.4 48.1 تكريت

 023.1 72.4 78.7 2.4 0.4 1 1 1.8 4.4 01.7 71.1 41.1 47.4 بيجي

باالعتماد عمى عمى بيانات وزارة النقؿ والمواصالت و الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسـ المناخ ,  المصدر : 
 ,)بيانات غير منشورة(.7103بغداد , 

                                                           
(
0
 . 4م ،  1103، 40طارق ٌاسٌن ، هل ٌطٌح الجفاؾ بالمناحل ومواسمها ، مجلة برٌد النحال ، لبنان ، العدد (
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 (2108-0994راسة لممدة)السنوي )ممم( في محطات منطقة الدالشهري و سقوط االمطار  موعمج( 3شكل )

 

 (.1المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )          

 : الرياح :7-7-8

انيا تتسبب ببرودة عنقود النحؿ المتشكؿ  اذتعد الرياح مف العوامؿ المؤثرة في نشاط النحؿ    
مراض الفيروسية , الف النحؿ الذي ابتو باألصالخاليا لتسبب موت وىالؾ النحؿ وأداخؿ 

يجب مراعاة وجود او  اذ, (0)نجراؼلرياح قوية تظير عمييا ظاىرة األ شكؿ مستمريتعرض ب
بيف  شجار او وضع شجيرات مايعية لمتقميؿ مف سرعة الرياح كاألسيجة واألعمؿ مصدات طب

عمى حركة النحؿ في عممية  سيجة الخارجية لممنحؿ , واف سرعة الرياح تؤثر كثيراً أسالؾ األ
الغذاء ورجوعو الى الخمية , وعندما يقوـ برحمتو الى الحقؿ ليقوـ بعممية  طيرانو ذىابو الى جمع

عمى الخمية نفسيا فتقوـ بزحزحتيا عف  اً كبير  اً جمع الرحيؽ وحبوب المقاح , وكذلؾ تشكؿ خطر 
مكانيا او عف القاعدة الموضوعة عمييا وقد تقمبيا مما تسبب موت النحؿ , وعندما تنقمب الخمية 

ـ/ثا تقمؿ 1.2الممكة وتكسر االطارات الشمعية , واذا زادت سرعة الرياح عف تؤدي الى موت 
 . (7)مف طيراف النحؿ

فضؿ اف يتـ وضع المناحؿ او الخاليا في المناطؽ التي تكوف محمية بشكؿ جيد واف مف األ   
مف الرياح, حيث يتـ وضعيا في البساتيف لوجود مصدات لمرياح او في مناطؽ وجود االشجار 

بنية , واف عمى تقميؿ سرعة الرياح او خمؼ األخمؼ التالؿ او سفوح المرتفعات التي تعمؿ  او

                                                           
(
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في حالة ىبوبيا مع زيادة درجات الحرارة قد تسيـ في تكويف تيارات ىوائية حاره , واف دخوليا 
الى الخمية تزيد مف نسبة الرطوبة في داخؿ الخمية حيث انيا في ىذه الحالة سوؼ تؤثر سمبا 

يجب مساعدة الخمية مف القياـ بالتيوية الصحيحة لمحفاظ عمى خمية جافة  اذى الخمية كميا ,عم
 . (0), ويكوف ذلؾ مف خالؿ عمؿ فتحات عموية تسمح لبخار الماء مف الخروج مف داخؿ الخمية

لية ويتصؼ االتجاه العاـ لمرياح في العراؽ ومف ضمنو منطقة الدراسة ىي الرياح الشما    
وجافو في فصؿ الصيؼ وتكوف بارده جافو  , وىي تكوف رياح حاره(1كما في الشكؿ )ة الغربي

في فصؿ الشتاء , وتستثنى مف ذلؾ الرياح الجنوبية الشرقية والتي تيب في مقدمة االعصار 
 . (7)والتي تكوف دافئة ورطبة

ت خالؿ سجمت لمرياح في محطة تكري ( اف أعمى سرعو8( والشكؿ )2ضح مف الجدوؿ )تاو    
دنى معدؿ سرعة لمرياح سجمت في شير ( ـ/ثا , واف أ8.8ت سرعة الرياح )شير تموز اذ بمغ

( 4.1( ـ/ثا , وبمغ المعدؿ السنوي لمحطة تكريت )7.0بمغت سرعة الرياح ) اذكانوف الثاني 
( ـ/ثا , وادنى 4.3ـ/ثا , وبمغ اعمى معدؿ لسرعة الرياح في محطة بيجي في شير تموز )

( ـ/ثا , 7.8( ـ/ثا , واف المعدؿ السنوي لمحطة بيجي فقد بمغ )0.7رعة الرياح بمغ )معدؿ لس
تعمؿ عمى تمزؽ  اذوانما كمما زادت سرعة الرياح واستطاعت حمؿ كميات مف الغبار واالتربة 
مف ذرات التراب  مووتحطـ اوراؽ النباتات وتؤثر كذلؾ عمى النحؿ السارح وتمزؽ اجنحتو لما تحم

لقمة سقوط  اد اثر الرياح في منطقة الدراسة وذلؾ بسبب قمة الغطاء النباتي نتيجةيزد اذ, 
ي ال تسمح بنمو النبات الت مناطؽ الديميةاألمطار وكذلؾ الحراثة السنوية لألراضي في ال

بية النحؿ وذلؾ الف الطبيعي , وتعتبر الرياح السائدة في منطقة الدراسة مالئمة لقياـ مشاريع تر 
الت لسرعة الرياح في منطقة الدراسة ال تتجاوز السرعة التي تصيب النحؿ بالضرر عمى معدأ
 .   يافي

 

 

                                                           
)
0

  .www.na7la.com،  1119،  08فً موقع نحلة ، عددعبد الرحٌم قصاب ، التهوٌة فً فصل الشتاء ، مقال منشور  )
(
1
 . 018م ،  0950، القاهرة ،  1جاسم محمد الخلؾ ، جؽرافٌة العراق الطبٌعٌة واالقتصادي والبشرٌة ، ط (

http://www.na7la.com/
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 ( المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح )م/ثا( لمحطات منطقة الدراسة لمدة7جدول )
(0994-2108) 

المعدل  0ك 2ت 0ت ايمول اب  تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 4.1 7.0 7.4 7.4 4.7 4.1 8.8 4.8 4.2 4.8 4.4 7.1 7.0 كريت ت

 7.8 0.1 0.4 7.1 7.2 7.1 4.3 7.2 4.0 7.8 4.1 0.2 0.7 بيجي

  غ.ـ7103قسـ المناخ, بغداد, النواء الجوية والرصد الزلزالي ,الييئة العامة لبيانات وزارة النقؿ والمواصالت ,باالعتماد عمى المصدر:

  .الت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح )م/ثا( لمحطات منطقة الدراسة ( المعد4شكل )

 
 (.1المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )        

 . (2108-0994لممدة ) ( وردة الرياح في منطقة الدراسة5شكل )    

 

 . ( 2:  باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر 

0

1

2

3

4

5

 بٌجً تكرٌت 
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 : الرطوبة النسبية : 7-7-1 

الموجود في اليواء او ىي عبارة عف كمية بخار الماء الفعمية في اليواء  ىي نسبة بخار الماء   
ومنسوب الييا كمية بخار الماء الذي يستطيع اليواء مف حمميا مع نفس درجة الحرارة , واف 

ترتفع الرطوبة النسبية مع  اذالرطوبة النسبية تنخفض في اليواء مع ارتفاع درجة الحرارة 
 واف السبب الرئيسي ألرتفاع , (0)بينيما عالقو عكسية ي اف العالقةخفاض درجة الحرارة  اان

الرطوبة النسبية في فصؿ الشتاء نتيجًة لسقوط االمطار في ىذا الموسـ بسبب تأثر المنطقة 
بالمنخفضات الجوية القادمة مف البحر المتوسط وكذلؾ لكثرة الغيوـ مع انخفاض في درجات 

لإلنتاج النباتي حيث  لعوامؿ االساسية والضرورية بالنسبةف احدى اوتعتبر الرطوبة م,  (7)الحرارة
سياميا في عممية ارواء النباتات بواسطة الثغرات الموجودة عمى اوراؽ تبرز أىميتيا مف خالؿ أ

خذىا النباتات بواسطة مف الندى او قد تمتصيا التربة وتأالنباتات عندما تكوف عمى شكؿ قطرات 
 . (4)ؼ يساعد عمى عممية نمو المحاصيؿ الزراعيةمر الذي سو جذور األال

ثر كبير في نشاط النحؿ حيث اف الحد االدنى لنشاط اذ اف لمرطوبة النسبية في اليواء أ    
, وتؤثر الرطوبة النسبية بشكؿ كبير عمى  (8)%(11النحؿ عندما تبمغ نسبة الرطوبة في الجو )

ف ارتفاع الرطوبة داخؿ الخمية قد لنشاط النحؿ فأ ر مف الحد المالئـالنحؿ اذا بمغت نسبتيا اكث
مراض عديده ومنيا مرض تعفف و بكتريا وفايروسات تصيب النحؿ بأيتسبب بحدوث تعفنات ونم

تعمؿ زيادة الرطوبة النسبية عمى الحضنة ونمو الفطريات التي تدخؿ الى جسـ النحمة , وكذلؾ 
عمييا وتضعؼ الطائفة  اضافياً  خطراً  فساد المخزوف الغذائي مف الرحيؽ والعسؿ وتسببأ

الى تخمر العسؿ وتعفف الشمع , األمر الذي قد يؤدي الى أصابة النحؿ وتيمكيا , وكذلؾ تؤدي 
اف اليواء الرطب ناقؿ جيد  اذ,  (1)وتمحقيا بموت الكثير مف النحؿ مراض ىضمية خطيرة جداً بأ

ولتعويض الفاقد الحراري يقـو النحؿ ببذؿ  لمحرارة وعندما يحصؿ فقداف لحرارة الطائفة او الخمية

                                                           
(
0
 . 021،   1101، عمان ،  0ٌع ، طعلً سالم الشواورة ، جؽرافٌة علم المناخ والطقس ، دار المسٌرة للنشر والتوز(

(
1
 . 21عامل ماهر خباز العزاوي ، مصدر سابق ،   (

(
2
م ، 0984عدنان اسماعٌل الٌاسٌن ، التؽٌر الزراعً فً محافظة نٌنوى )دراسة فً الجؽرافٌة الزراعٌة( ، مطبعة جامعة بؽداد ،  (

 24 . 
(
3
 . 137ابتسام كاطع خاجً ، مصدر سابق ،   (

(
4
 . 19د محً الكرعاوي ، مصدر سابق ،  علً ساج (



 

 
20 

اف الظروؼ  اذجراء ميـ وضروري المحافظة عمى الرطوبة في الخمية أجيد وطاقة كبيره فاف 
 . (0)ألنو يساعد عمى فتح المتؾ %(21تبمغ ) إلنتاج حبوب المقاح تكوف في رطوبةالمالئمة 

رتفاع في ة تأخذ باألمرطوبة النسبي( اف المعدالت الشيرية ل1( والشكؿ )3ويتضح مف الجدوؿ )
انو كمما تنخفض درجات الحرارة في فصؿ الشتاء  اذالصيؼ ,  ؿفصؿ الشتاء وتنخفض في فص

عمى معدؿ لمرطوبة  لمحطة تكريت في شير اذ بمغ أترتفع الرطوبة النسبية والعكس صحيح , 
 اذ%( 77.4زيراف )دنى معدؿ لمرطوبة في شير ح%( , وبمغ أ21,7الثاني فقد بمغت )كانوف 

عمى %( , وسجمت محطة بيجي أ87.48ريت )بمغ المعدؿ السنوي لمرطوبة في محطة تك
دنى معدالت %( وبمغ أ23.7ف الثاني فقد بمغت )معدالت لمرطوبة النسبية في شير كانو 

%( , وبمغ المعدؿ السنوي لمرطوبة في محطة بيجي 71.3لمرطوبة في شير تموز حيث سجؿ )
يتضح مف خالؿ معدالت الرطوبة الشيرية والسنوية اف ىناؾ عالقة عكسية  ذا%( , 84.10)

ال تكفي كمية , وكمما كاف اليواء شديد الجفاؼ بيف الرطوبة ودرجات الحرارة في منطقة الدراسة 
خذ كؿ وقتو في تنظيـ اذ تؤثر في إنتاج النحؿ ألنو يأمداد النبات , الرطوبة الجوية فيو أل

ىتماـ  مف جمع الرحيؽ وحبوب المقاح الى جمع الماء يحوؿ أمية مما الرطوبة داخؿ الخ
واستنزاؼ طاقة الخمية , مما يعمؿ النحؿ عمى تقميؿ الحضنة , ونستنتج اف معدالت الرطوبة 
 النسبية في منطقة الدراسة تكوف مشجعة عمى مشاريع تربية النحؿ والتوسع فييا وانتاج العسؿ .

 ة والسنوية لمرطوبة النسبية )%( لمحطات منطقة الدراسة( المعدالت الشهري8جدول )
 (2108-0994لممدة)

المعدل  0ك 2ت 0ت ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2ك المحطة
 السنوي

 87.48 21.0 13.0 43.1 72.7 74.4 74.1 77.4 41.1 88.3 11.8 18.1 21.7 تكريت 

 84.10 22.1 17.4 81 48.4 73.4 71.3 73.7 41.1 84.1 11.7 13.8 23.7 بيجي

باالعتماد عمى بيانات وزارة النقؿ والمواصالت و الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي , قسـ المناخ , بغداد  المصدر :
 , ) بيانات غير منشورة (. 7103, 

 

                                                           
)
0

  .www.na7la.comم ، 1104،  7النحالون االردنٌون ، مقال منشور فً موقع نحلة ، عدد )

http://www.na7la.com/
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 منطقة الدراسة لممدة( المعدالت الشهرية والسنوي لمرطوبة النسبية )%( لمحطات 6شكل )
(0448-7103)   

 

 (.3جدوؿ ) ىالمصدر : باالعتماد عم          

 : التربة : -2-3

تعرؼ التربة بانيا الطبقة السطحية اليشة التي تغطي معظـ اجزاء سطح االرض ويتراوح     
 مف المواد العضوية اً وخميط اً ارتفاعيا مف بضع سنتمترات الى عدة امتار , وتكوف مزيج

يستطيع النبات فييا تثبيت جذوره ويستمد مقوماتو لالزمة لبقائو  اذوالمعدنية والماء واليواء , 
, وتتطور التربة بشكؿ مستمر ومف صنع الطبيعة بفعؿ عمميات فيزيائية  (0)وانتاجو منيا

 وبتفاعالت كيميائية وحياتيو بيف الغالؼ الصخري والغازي والمجاؿ الحيوي لمنبات والحيواف ,
الحيواف ـز لحياة انواع مختمفة مف النبات و الوالتي تمدىـ بالماء واليواء والغذاء والمسكف ال

لغذائو وكسائو , الغالت االقتصادية التي يستخدميا االنساف  وجعمتيا الوسط المالئـ إلنتاج
ييا جزاء التي يغطييا الماء والجميد والمناطؽ التي تغطوتغطي اليابسة بأكمميا باستثناء األ

 . (7)جزاء مف الصحاريتي توجد عمى سفوح الجباؿ او أالصخور ال

ر مباشر وفي الوقت نفسو تكوف ىمية دور التربة في عممية تربية النحؿ تبرز بشكؿ غيواف أ    
يس نيا الوسط الرئواإلنتاج لمشروع تربية النحؿ , ألبرز العوامؿ التي تحدد عممية التوطف مف أ

مستزرعا , وىي  نباتاً  سواء كاف نباتا طبيعيًا اـ ونوعاً  كماً  عممية اإلنباتالتي تعمؿ عمى تحديد 

                                                           
(
0
 . 02م ،  0980، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،  0علً حسٌن الشلش ، جؽرافٌة التربة ، ط (

(
1
 . 7اهٌم الشرٌؾ ، علً حسٌن الشلش ، مصدر سابق ،  ابراهٌم ابر (
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 بٌجً تكرٌت 
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راف مكوناتيما ثف خالؿ الرحيؽ وحبوب المقاح المتيف يتأالنحؿ لمتغذية م األساس الذي يعتمد عميو
 التربة مف المواد الغذائية لمنبات , واف خصوبة التربة التي تكوف غنية بالمواد الغذائية مما تعطيو

ائية لمنحؿ العضوية والغذائية لمنبات اي اف الرحيؽ وحبوب المقاح ستكوف غنية بالمواد الغذ
, واف نظاـ التربة  (0)فتقار التربة لممواد العضوية والغذائية الالزمةويكوف العكس في حالة أ

خميط  تكوف الحالة الصمبة مف اذيتكوف مف ثالث حاالت وىي الحالة الصمبة والسائمة والغازية , 
مف المواد المعدنية والعضوية وبأحجاـ متباينة بحيث تشكؿ ىيكؿ التربة , اما الحالة السائمة 

تصنيؼ منظمة , ومف خالؿ  (7)فتكوف مف ماء التربة والحالة الغازية التي تتكوف في جو التربة
خريطة كما في ال اصناؼ مف الترب ستةة تسود فييا تبيف اف منطقة الدراس ـ 0447الفاو عاـ 

(8 ) : 

 م.0992( اصناف الترب في منطقة الدراسة بحسب تصنيف منظمة الفاو لسنة 4خريطة )

 
 ـ .0447لسنة  0:0111111المصدر : منظمة الفاو , االمـ المتحدة , خريطة تربة العراؽ , بمقياس 

 

                                                           
(
0
 . 012منتصر صباح الحسناوي ، التحلٌل المكانً لتربٌة نحل العسل ومنتجاته فً محافظات الفرات االوسط ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 04م ،  0983عبد الفتاح العانً ، اساسٌات علم التربة ، دار التقنً للطباعة والنشر ،  (
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 .منظمة الفاولمنطقة الدراسة بحسب صناف التربة ( تفسير رموز خريطة أ9جدول )
 2المساحة كم تفسير رموز الخريطة مزالر  ت

0 Jc1-2a 1)راضي ذات انحدار قميؿ مف تربة ذات نسجو خشنة , أ-
3%) 

119,2
3 

2 Rc32-
1ab 

راضي منبسطة الى تربة ذات نسجو ناعمة الى متوسطة ,أ
 (%41-3)متموجة ذات انحدار 

 
0,81 

 

3 Yk34-b 3راضي متموجة عمة الى ناعمة جدا ,أنا تربة ذات نسجو-
41% 

207,4
3 

4 Yy10-2ab الى  (%3-1)راضي منبسطة تربة ذات نسجو متوسطة , أ
 (%41-3)متموجة 

 
211,2
9 

5 Yy12-a   راضي ذات انحدار متوسطة ,  أخشنة الى  تربة ذات نسجو
 (%3-1قميؿ)

 
447,2
3 

6 Yy13-a راضي ذات انحدار أ ,  ناعمة الى خشنة  تربة ذات نسجو
 (%3-1)قميؿ 

 
0,91 

  . (8باالعتماد عمى خريطة )لمصدر: ا
    

 -: (0)وهي بحسب تصنيف منظمة الفاو حسب تصنيف  (4خريطة )يتضح من ال  

     قميؿ مف وانحدارخشنة  وذات نسج  نوأذا الصنؼ مف الترب بيمتاز ى -:Jc1-2aػػػػػ 0
اء مف ويمتد ىذا الصنؼ بشكؿ طولي غرب قضاء العمـ ليشمؿ السيؿ الفيضي وأجز  %(0-8)

الخزامية,  ۷۲سمرة والعيادي, ۷8الخرجة والعالي,  ۷۲) االتيةالمساطب النيرية في المقاطعات 
جزاء الغربية واأل (المقمؽ ۰۰العكوز والمقمؽ,41العكوز الجنوبية, 17البزيخة,  ۰۳الربيضو,  ۰0

ؿ سياح الجب81سياح الجبؿ الربيضة الشرقية,۰۲صدر الفتحة,  14)األتية مف المقاطعات 
المجرة وتؿ الرجـ( وتبمغ مساحو ىذا  10الخزامية الشرقية وحميحؿ,  80الربيضة الجنوبية ,

 (.۷كـ747.48الصنؼ )

۷-Rc32-1ab:-  اف ىذا الصنؼ يمتاز بتربة ذات نسجو ناعمة إلى متوسطة واراضي
 81ويمتد ىذا الصنؼ في مساحة قميمة مف مقاطعة ) %(۰0-8منبسطة إلى متموجة انحدارىا )

                                                           
(
0
 .015-014د نجم خلؾ الجبوري ، مصدر سابق ،  محم (
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لمبدد(في أقصى الجنوب الشرقي مف قضاء العمـ التي تحتوي عمى الكثباف الرممية وتبمغ ا
 (.۷کـ ۳٫8۷مساحتو)

۰-YK34-b:-  ناعمة الى ناعمة  والتي تكوف ذات نسجاف ما يميز ىذا الصنؼ ىو تربتو
متداد سالسؿ حمريف أليشمؿ ىذا الصنؼ نطاؽ واسع مع  %(۰0-8)راضي ذات انحدار أجدا و 

طعاف وسيحة 11الدراجية الشمالية, 12) األتيةشماؿ منطقو الدراسة في المقاطعات شرؽ و 
 11الدراجية,  81) االتيةصديرة الطرفاوي( ويمتد في األجزاء الشرقية مف المقاطعات 18الممح, 

سياح ۰۲صديرة الجبؿ والربيضو, ۰8دجمة والبومة, ۰۲العكمة والذكورة, 87انخيمة والمعيبدي, 
 مف مساحة قضاء العمـ .( ۷كـ۰۳۲,18يضة الشرقية( وتصؿ مساحة )الجبؿ والرب

8-Yy10-2ab:- الى %(8-0) راضي منبسطةأمتوسطة و  واف تربة ىذا الصنؼ تمتاز بنسج
 األتيةويشمؿ ىذا الصنؼ وسط السيؿ التجميعي في المقاطعات  %(۰0-8)راضي متموجة أ
المعيبدي وتموؿ 88) األتيةالمقاطعات  عيثة التزكاـ وحميحؿ( وأجزاء مف84دجمة والبومة,۰۲)

الخزامية الشرقية 80الجبؿ والربيضة, صديرة۰8العكمة والذكورة,87المعيبدي الشمالية,88الصفر, 
 ( مف مساحة منطقة الدراسة .۷كـ۰00,۷۲وحميحؿ( وتصؿ مساحة )

1-Yy12-a:- 0)يتراوح بيف و متوسطة الى خشنة وانحداره قميؿيميز ىذا الصنؼ اف نسجت-
المعيبدي 88الدراجية,81ويحتؿ الجزء األكبر مف السيؿ التجميعي في المقاطعات التالية ) %(8

 العكمة87المبدد,81بدي,انخيمة والمعي11) االتيةالشمالية( وأجزاء مف المقاطعات 
سياح 81الخزامية الشرقية وحميحؿ,80والمجرة وتؿ الرجـ,10وتموؿ الصفر, المعيبدي83والذكورة,

صدر الفتحة( وتصؿ 14سياح الجبؿ الربيضة الشرقية,۰۲يضة الجنوبية,الجبؿ الرب
 ( مف مساحة القضاء .7كـ112.48مساحتو)

1-Yy13-a:-  ( 8-0) قميؿيمتاز ىذا الصنؼ مف التربة بنسجو ناعمة الى خشنة وانحدار%
العكوز والمقمؽ( عمى جانب نير دجمة وتصؿ 41ويمتد في جزء قميؿ مف مقاطعة)

, ويتبيف مما سبؽ اف التربة في منطقة الدراسة  ( مف مساحة قضاء العمـ۷ـك۳.۲۷مساحتو)
مالئمة لقياـ مشاريع تربية النحؿ وخاصًة في تربة كتوؼ النير وذلؾ لتنوع االشجار والنباتات 

 . التي تزرع وتنمو فييا 
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 : الموارد المائية : 2-4

والذي يتكوف مف تركيب ذرتيف  نو ذلؾ المركب الكيميائي الشفاؼ السائؿيعرؼ الماء أ    
,  (0)(H2O) كما يأتياالولى ىيدروجيف والثانية ذرة اوكسجيف لذا تكوف الصيغة الكيميائية لو 

ىميتيا في البيئات اة الكائنات الحية والبيئة وليا أفي حي واساسياً  ميماً  وتمعب الموارد المائية دوراً 
اذ يعد مف ىـ الموارد الطبيعية الماء مف أ ويعد , (7)الجافة والتي تكوف جزء مف منطقة الدراسة

ذابة العناصر الغذائية التي توجد في داخؿ التربة انسجة النباتات ويؤدي بدورة الى أىـ مكونات أ
ياه مطار اـ مياه سطحية اـ مالنبات , واف توفر المياه بكؿ األشكاؿ سواء كانت أونقميا الى 

 . (4)نتاج الزراعيمؿ قياـ ونجاح األجوفية اـ رطوبة جوية تعد مف أىـ عوا

غراض القياـ بالعمميات الحيوية داخؿ الجسـ , واف كمية اذ يحتاج جسـ النحؿ لممياه أل    
المياه التي يحتاجيا النحؿ تعتمد عمى مجموعة عوامؿ منيا درجة حرارة المحيط ومعدؿ الرطوبة 

جسـ النحمة يحتاج الى الماء اف  اذ,  (8)والتي تؤثر عمى معدؿ المياه المفقودة مف جسـ النحمة
نيا تعتمد عمى كمية المياه المختمفة داخؿ جسميا , فضال عف أ قوـ بالعمميات الحيويةلكي ي

ثير واضح عمى معدالت العقد داخؿ جسـ النحؿ , حيث ي يحتاجيا جسـ النحؿ والتي ليا تأالت
ي تخفيؼ العسؿ المقدـ كغذاء ف ساساً سارحة تقـو بجمع الماء وتستخدمو أاف الشغاالت ال

العسؿ المتبمور والتبريد في فصؿ الصيؼ وتعديؿ الرطوبة داخؿ الخمية  إلذابةلميرقات و وكذلؾ 
نفع حيث يقمؿ مف الجيد المبذوؿ مف النحمة كاف مصدر المياه قريب يكوف ذلؾ أ كمما و,  ايضاً 

كثر حمة يوميًا( وأر  011)اه تقوـ بػ مع المياف النحمة التي تج اذ,  (1)في عممية البحث عف الماء
قصى حمولة مف المياه تستطيع ( وأرحمة يومياً  11مف ذلؾ واف المعدؿ العاـ قد يكوف بحدود )

ممغـ( , 71ممغـ( حيث تكوف الحمولة العادية مف المياه حوالي )11النحمة مف حمميا تقدر بػػػػ )
 11واحدة مف النحؿ في اليوـ خالؿ ) اف متوسط كمية المياه التي تستطيع احضارىا شغالة اذ

 0( شغالة يمكنيا اف تنقؿ )311ممـ ( بحيث اف ) 0711ممغـ ( ىو ) 71رحمة( وبمتوسط )

                                                           
(
0
هٌثم خضر عباس ، جنان مرزة حمزة ، االحكام الشرعٌة الموجبة فً الحفاظ على الماء ، مجلة مركز بابل للدراسات االنسانٌة ،  (

 . 015م ،  1108،  3، عدد 8مجلد
(
1
تكرٌت ، رسالة ماجستٌر غ.م ، جامعة تكرٌت ، كلٌة عهود صالح مهدي ، االثار البٌبٌة لمشكلة التصحر فً منطقة جزٌرة  (

 . 70م ،  1108التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 
(
2
 .  07م ،  1113، دار الشروق للطباعة والنشر ، عمان ،  0جهاد قاسم ، مفاهٌم الزراعة الحدٌثة ، ط (

(
3
فً النشاط الحٌوي لطوابؾ نحل العسل ، رسالة  محمد مهدي مزعل الدٌراوي ، استخدام التؽذٌة كبدابل ومكمبلت حبوب اللقاح (

 . 8م ،  1101ماجستٌر غ.م ، جامعة البصرة ، كلٌة الزراعة ، 

(
4
 . 138ابتسام كاطع خاجً ، مصدر سابق ،   (
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, وبشرط اف يكوف الماء غير مموث وصالح لمشرب النو ستصاب النحمة  (0)كغـ( مف المياه يوميا
صابة نقص الماء الى األت , ويؤدي ايضا االسياؿ والذي قد يؤدي بحياتو الى المو  بأمراض

بمرض االمساؾ والذي يعرؼ بمرض )شير ايار( , وتتراوح نسبة الماء الموجود في العسؿ 
%( والتي تقؿ فييا نسبة 4%( وقد يبمغ في المناطؽ الجافة )02%( وبمتوسط يبمغ )04-74)

 . (7)الرطوبة الجوية

 : المياه السطحية : 7-8-0

والمجاري المائية  باألنيارموارد المائية الميمة والمتمثمة المياه السطحية احدى ال تعد     
ىـ مصادر المياه السطحية في منطقة الدراسة ىو نير دجمة لموسمية في منطقة الدراسة , واف أا
وتعتمد تربية النحؿ عمى قرب مصدر المياه تات في المنطقة , يعد النير المورد االساسي لمنبا اذ

نجد اف انتشار مواقع تربية النحؿ او اماكف وجود المناحؿ والخاليا تكوف وتنوع النباتات , فميذا  
 قريبة مف مصدر المياه فتتوزع عمى طوؿ نير دجمة تقريبا .

 : المياه الجوفية : 7-8-7

د المناطؽ التي تفتق ممية دراسة الموارد المائية وخاصةً في ع تشكؿ المياه الجوفية جانبا ميماً    
طار والمياه السطحية مالمياه الجوفية ىو تسريب مياه األواف مصدر طحية , الى موارد مائية س

نيا كمما نبتعد عف النير اه الجوفية في منطقة الدراسة ىي أىمية الميالى داخؿ األرض , واف أ
باتجاه سمسمة تالؿ حمريف تعتمد ىذه المناطؽ عمى المياه الجوفيو بشكؿ رئيسي في عممية ري 

ة , حيث تكوف المياه الجوفية في ىذه المناطؽ وفيرة وتتواجد في جميع اجزاء المحاصيؿ الزراعي
 (4)مالح فييامنطقة الى اخرى وتتبايف نسبة األ مختمفة مف بأعماؽمنطقة الدراسة , حيث توجد 

. 

واف المياه الجوفية تعد مف اىـ الموارد المائية الميمة في المناطؽ الصحراوية وشبة     
خاص , وأنيا تعوض النقص الحاصؿ في الموارد المائية األخرى الى حد ما  الصحراوية بشكؿ

, اذ ال يمكف االكتفاء باألمطار والسدود والخزانات ألستكماؿ التنمية الزراعية لكافة األراضي 
                                                           

(
0
 . 41منتصر صباح الحسناوي ، عسل النحل )ؼذاء كاؾ ودواء شاؾ( ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 24م ،  1119تجاتها وفوابده الطبٌة ، دار الرضوان للطباعة والنشر ، حلب ، سورٌا ، ولٌدعبد الؽنً كعكة ، نحل العسل من (

(
2
بشٌر فرحان محمود ، الموارد المابٌة واثرها على مشارٌع الري فً قضاء تكرٌت ، رسالة ماجستٌر غ.م ، جامعة تكرٌت ، كلٌة  (

 . 53م ،  1101التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 
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ذات القابمية اإلنتاجية وذلؾ عف طريؽ االعتماد عمى المياه الجوفية لزراعة تمؾ المناطؽ التي 
المياه الجوفية أحد المصادر الرئيسة لمياه األنيار  تعتبر كما,  (0)المياه السطحيةالتصؿ الييا 

, وتتبايف  (7)نيار عمى المياه الجوفيةنيا في العالـ ويعتمد التصريؼ األساس ليذه األجريا الدائـ
سمة تجاه سمودة في منطقة الدراسة مف النير بابار الموجنسبة األمالح في المياه الجوفية في األ

 .  (01كما مبيف في جدوؿ ) تالؿ حمريف

 م2103( التحميالت المختبرية لمياه االبار المختارة في منطقة الدراسة لعام 01جدول )

 االمالح الذائبة PHدرجة التفاعل  ت
0      2.41     0112 
2      2.31      241 
3      2.11      334 
4      2.41     0081 
5      3.01      244 
6      2.11      418 
7      2.11      312 
8      2.11      470 
9      2.81      713 

01      2.81      777  
المصدر : محمد نجـ خمؼ الجبوري , التحميؿ الجغرافي لترب ناحية العمـ , رسالة ماجستير غ.ـ , كمية التربية لمعمـو االنسانية ,  :المصدر    

 . 48ـ , ص7108, عة تكريت جام

تصؿ في منطقة اذ  مما اتجينا نحو سمسمة تالؿ حمريفك االبار اذ تزداد وتختمؼ اعماؽ       
ة , ليصؿ عمؽ البئر الى تجاه شرؽ منطقة الدراسبالزيادة نحو أو ـ( 01-1مف ) السيؿ الفيضي

ينعدـ  في منطقة  كاد اف, واف دور المياه الجوفية في عممية تربية النحؿ ي (4)كثرـ( وأ011)
توجد خاليا النحؿ أال  ف اماكف تربية النحؿ تتوزع في منطقة السيؿ الفيضي والالدراسة وذلؾ أل

 في عمميات االرواء . رى التي تعتمد عمى المياه الجوفيةخبنسبة قميمة في المقاطعات األ

 

 

                                                           
(
0
 . 34ز العزاوي ، مصدر سابق ،  عامل ماهر خبا (

(
1
 . 040م ،  0999، دار الصفا للنشر والتوزٌع ، عمان ،  0حسن ابو سمور ، حامد الخطٌب ، جؽرافٌة الموارد المابٌة ، ط (

(
2
 . 21،  مصدر سابق محمد نجم خلؾ الجبوري ،  (
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 .م 0954مريكي لمياه الري لعام ( تصنيف مختبر المموحة األ00جدول )

 لتر/كمية االمالح المعادلة ممغ الصنف والضرر الناجم عن كمية االمالح            
C1 011 –صفر  غمب النباتات والترب مع احتماؿ قميؿ جدا لنشوء التممحمالئـ أل  قميل 
C2 831 – 011 في حاؿ وجود غسؿ كافي لمتربة لألمالحمالئـ لنباتات جيدة التحمؿ  متوسط 
C3 ويمـز اضافة كمية مف الماء  وتربة جيدة البزؿ, لألمالحلنباتات جيدة التحمؿ  مالئـ شديد

 لغرض الغسؿ
831 – 0881 

C4 جيدة البزؿ, يمـز مالئـ لمنباتات المتحممة جدا لممموحة عمى تربة ذات نفاذية جيدة و  شديدجدا
 غسؿ شدة المموحة

0881 – 4711 

 . 48ـ , ص7108لجغرافي لترب ناحية العمـ , رسالة ماجستير غ.ـ , كمية التربية لمعمـو االنسانية , جامعة تكريت , المصدر : محمد نجـ خمؼ الجبوري , التحميؿ ا

 : النبات الطبيعي : 2-5

بيعية مف تمقاء نفسة دوف نو ىو ذلؾ النبات الذي ينمو بصورة طيعرؼ النبات الطبيعي بأ    
لتي تؤثر في عممية تربية يعد مف العوامؿ الميمة ا اف الغطاء النباتي اذ,  (0)نساف فيوتدخؿ األ

نتاج العسؿ , ألنو يعد المصدر األ ساسي لتغذية النحؿ واف كثافة الغطاء النباتي يمعب النحؿ وا 
,  (7)نواع النباتاتفي عممية أنتاج النحؿ وتكاثره وازدياد عمميات التمقيح الخمطي بيف أ ميماً  دوراً 

نوع العسؿ  النباتي وتنوعو حيث يمكف اف يعدوعا عؿ كثافة الغطاء وينعكس انتاج النحؿ كما ون
 . (4)ما موجود مف انواع النباتات المختمفة والنباتات المزروعة فييالنعكاس في منطقة الدراسة أ

ثر الظواىر المناخية السمبية عمى اذ يساعد النبات الطبيعي مف جية أخرى عمى تخفيؼ أ    
ميؿ الؿ تمطيؼ درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ الحار الجاؼ وتقنشاط النحؿ , وذلؾ مف خ

 شجار عمى التقميؿ مف سرعة الرياح والتي مف خالليا تؤثر سمباً العواصؼ الترابية , وتعمؿ اال
اذ تستخدـ شجار بالمصدات الطبيعية , وبحثة عف الغذاء والماء وتوصؼ األعمى سروح النحؿ 

يعي يدخؿ مع خصائص جودة نحؿ , واف النبات الطبولية في صناعة مستمزمات الكمادة أ
كثر تنوعا وغني بالمواد الشفائية والغذائية وكذلؾ نظافتو المنتج فأف العسؿ الذي ينتج منو يكوف أ

مف العناصر المضرة المكتسبة مف المبيدات والمنشطات التي تستخدـ في الزراعة , حيث يتنوع 

                                                           
(
0
م ، 0975الحرٌة للطباعة والنشر ، بؽداد ،  وفٌق حسٌن الخشاب ، مهدي محمد علً الصحاؾ ، الموارد الطبٌعٌة ، دار (

 177 . 
(
1
 . 8محمد مهدي مزعل الدٌراوي ، مصدر سابق ،   (

(
2
 . 139ابتسام كاطع خاجً ، مصدر سابق ،    (



 

 
31 

ثر في حياتو ونموه والتي تكوف متمثمة بالسطح والمناخ لمعوامؿ التي تؤ  النبات الطبيعي تبعاً 
 .  (0)وعناصره والتربة والعوامؿ الحيوية

ختالؼ أل خرى تبعاً في منطقة الدراسة مف منطقة الى أ اف كثافة وتبايف الغطاء النباتي   
وتقؿ عند كتؼ النير بسبب توافر مصادر المياه الدائمة  اً العوامؿ التي تؤثر فيو , فيكوف كثيف

الؿ حمريف , بسبب موسمية تجاه سمسمة تناطؽ الشرقية مف منطقة الدراسة بأكثافتو في الم
ىذه المناطؽ عمى المياه الجوفية , لذلؾ نجد اف المناطؽ المحاذية لنير  سقوط األمطار واعتماد

ة في جزاء الجنوبية الغربية , والتي تعتمد عمى نير دجمة الواقعة غرب منطقة الدراسة واألدجم
راضي الزراعية مف مساحة عممية الري وتعتمد النباتات االخرى عمى مياه األبار , اذ تشغؿ األ

)  األتية%( موزعة عمى المقاطعات 7.11( وبنسبة مئوية )7كـ41.11منطقة الدراسة حوالي )
 44البزيخة ,  40الربيضة ,  41الخزامية ,  74سمرة والعيادي ,  73الخرجة والعالي ,  72
المجرة  10) األتيةجزاء الجنوبية مف المقاطعات صدر الفتحة ووادي الرفيع ( واأل 14مقمؽ , ال

المبدد ( اما مساحة  81المعيبدي الشمالية ,  88المعيبدي وتموؿ الصفر ,  83وتؿ الرجـ , 
( وبنسبة مئوية 7كـ410.74النبات الطبيعي مف اجمالي مساحة منطقة الدراسة تشغؿ حوالي )

 ( . وينقسـ النبات الطبيعي في منطقة الدراسة الى قسميف :71.11%)

 : نباتات ضفاؼ االنيار : 0 -1 -7

نيار وكتوفيا في الترب ذات التصريؼ وىي النباتات التي تنمو في الغالب عمى ضفاؼ األ    
مف النباتات نواع عديدة اذ تنتشر أالجيد وقميمة المموحة والتي تعتمد عمى مياه نير دجمة , 

شجار الصفصاؼ والغرب والطرفة والتي تعد مصدر الطبيعية عمى أكتاؼ النير , والمتمثمة بأ
مساعد لمنحؿ بما تجود بو مف حبوب لقاح ورحيؽ في فصؿ الربيع , وتتخذ مواقع حماية مف 

في عممية تمطيؼ الجو لممناحؿ القريبة منيا  ميماً  وتكوف عامالً  الرياح العالية والحارة صيفاً 
ؾ مف الشجيرات التي تنمو عمى ضفاؼ النير نبات عرؽ السوس او نبات السوس والذي ,وكذل

خرى التي تمثؿ مصادر ؽ بالنسبة لمنحؿ , والكثير مف األعشاب األلمرحي اً جيد اً يعد مصدر 
غذائية ميمة لمنحؿ مثؿ المديد والحمفا والنعناع , وتعتمد كثافة النباتات الطبيعية عمى ضفاؼ 

نو كمما كاف ىناؾ اذ أالزراعي ,  استغالؿ كتوؼ النير في عممية االستغالؿ ىالنير عمى مد
                                                           

(
0
 . 28على ساجد الكرعاوي  ، مصدر سابق ،   (
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استغالؿ زراعي لضفاؼ النير قمت كثافة النبات الطبيعي وقؿ تنوعيا , واف مناطؽ ضفاؼ 
نواعيا , في عممية الزراعة بمختمؼ أ كثر استغالالً تكوف مف افضؿ مناطؽ الزراعة واأل النير

ستقرار الحضري والذي يمعب دور وف قريبة عمى النير مفضمة أكثر لألتي تكوكذلؾ المناطؽ ال
نجد اف عممية تربية  اذنتشاره بالقرب مف ضفاؼ النير , في عممية تبايف الغطاء النباتي ألميـ 

النحؿ تعتمد عمى النبات الطبيعي عند ضفاؼ النير كمصدر ثانوي لتغذية النحؿ وبما تجود بو 
عة , حيث اف اغمب النبات الطبيعي في المنطقة يزىر مع تزامف تزىير المنطقة مف نباتات مزرو 

النباتات المزروعة في المنطقة , تنتشر ىذه النباتات والشجيرات في بعض المقاطعات مف 
الربيضة ,  41الخزامية , 74سمرة والعيادي ,  73الخرجة والعالي ,  72منطقة الدراسة ومنيا )

عض النباتات الحولية مثؿ الثيؿ والسميو والطرطيع والشوؾ المقمؽ ( وب 44البزيخة ,  40
 والعاقوؿ  .

 : نباتات صحراوية : 7 -1 -7

صحراوية والتي تعتمد عمى مياه األمطار في عممية وىي النباتات التي تنمو في المناطؽ ال    
األوراؽ األبرية از ب, وىي نباتات تمت ونوعاً  ثر بالمناخ السائد في المنطقة كماً الري , والتي تتأ

 نيا تتحمؿ نقص الرطوبة الى ماوالمغطاة بطبقة شمعية مف أجؿ تقميؿ كميات التبخر منيا , وأ
%( , 1قؿ مف )وقد تموت اذا قمت نسبة الرطوبة أ نيا تكوف في حالة سبات مؤقتودوف الذبوؿ أل

لنباتات وقدراتيا عمى راضي الجافة تتنوع معيا الية بقاء ىذه ااذ اف تنوع النبات الطبيعي في األ
, وتستطيع ىذه النباتات مقاومة الجيد البيئي والمتمثؿ في  ومكاناً  استغالؿ تغيرات الجفاؼ زماناً 

رتفاع درجات الحرارة , وتكوف قادرة عمى ضبط دورات عممية نقص كمية الرطوبة وتحمميا أ
عمى المياه مف  وؿدورات التكاثر بشكؿ محكـ , حيث تكوف ذات جذور طويمة مف اجؿ الحص

, وتكوف متباعدة عف بعضيا وقصيرة مثؿ ) الشوؾ , والعاقوؿ , والقيصـو ,  (0)رضداخؿ األ
لنفؿ ,والشفمح , والخباز( والشعير البري , والحنيطة , والكعوب , والعوسج , والحنظؿ , وا

صديرة  18الفتحة ,  14شجار السدر التي تنتشر في بعض المقاطعات ومنيا ) وكذلؾ أ
العكوز والمقمؽ (  41العكمو والذكورة ,  87صديرة الجبؿ ,  43سياح الجبؿ ,  42الطرفاوي , 

, وقد تبيف ت الطبيعي في منطقة الدراسة ( التوزيع الجغرافي لمنبا1و كما موضح في الخريطة )

                                                           
(
0
 .072م ،  1101زٌع ، عمان ، االردن ، ، دار وابل للنشر والتو 0منصور حمدي ابو علً ، جؽرافٌة االراضً الجافة ، ط (
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يرىا مف خالؿ طبيية النباتات الطبيعية المنتشرة في منطقة الدراسة والتي ليا اىمية مف خالؿ تاث
وتوفير الظؿ لمخاليا  لمرياحطبيعي عمى المناخ وباالخص عنصري درجة الحرارة والرياح كمصد 

وكذلؾ دورىا في تمطيؼ درجات الحراة العالية , وايضا تعد مصدر غذائي ثانوي وتكميمي ميـ 
لنحؿ لتغذية طوائؼ النحؿ عمييا وكونيا عامال مشجعا لمزيادة والتوسع في مشاريع تربية وانتاج ا

 .في منطقة الدراسة 

 . م2109لشهر اذار ولسنة ( النبات الطبيعي في منطقة الدراسة 5خريطة )                 

 
 Arc Gis10.3باالعتماد عمى المرئية الفضائية ومخرجات برنامج  المصدر : 

 .م 2109ولسنة  لشهر اذار ( مساحة النبات الطبيعي في منطقة الدراسة02جدول )

 النسبة % 2المساحة كم الصنف ت
 1.03  7.18 مياه 0
 71.11 410.71 نبات طبيعي  2
 27.71 0180.88 اراضي قميمة النبات )جرداء( 3
 7.12 41.14 اراضي زراعية 4

 Arc Gis10.3. ( وبرنامج 4المصدر : باالعتماد على خرٌطة )
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 الفصل الثالع              

ؤثرة فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة العوامل البشرٌة والحٌاتٌة الم

 الدراسة :

 العوامل البشرٌة : -2-0

 الٌد العاملة . -2-0-0

 سٌاسة الدولة الزراعٌة .  -2-0-1

 تؽذٌة النحل . -2-0-2

 النحل . نظم إٌواء -2-0-3

 س المال .رأ -2-0-4

 النقل والتسوٌق . -2-0-5

 العوامل الحٌاتٌة : -2-1

 الفٌروسٌة . واآلفاتمراض األ -2-1-0

 مراض البكتٌرٌة .األ -2-1-1

 مرض البروتوزوا )النوزٌما( . -2-1-2

 طفٌلٌات النحل . -2-1-3

 عداء النحل .أ -2-1-4
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 العوامل البشرٌة : -3-1

همٌة فً فً نشاط تربٌة النحل ، وتعد من أكثر العوامل أ مهما   تلعب العوامل البشرٌة دورا     

ساسٌة نطقة او بلد فً العالم ، وٌعد األنسان الركٌزة األراعً ألي متنمٌة وتطوٌر القطاع الز

الزراعً  كه من مهارات وقدرات تؤثر على اإلنتاجالتً ٌستند الٌها العمل الزراعً وما ٌمتل

العسل فً نشاط تربٌة وانتاج نحل  بارزا   ثرا  الحٌوانً ، وان للعوامل البشرٌة أبشقٌة النباتً و

نسان هو المنتج والمستهلك فً نفس الوقت وكذلك هو الموزع ، وٌعد األوتوزٌعه وكثافته ، 

حٌع ان تباٌن االنتاج وكثافته كما ونوعا ٌقترن به سواء كان فً الدور االٌجابً الذي ٌؤدي 

من خبلل استخدام  االرتقاء العلمً والمعرفً فً هذا النشاط وٌؤثر سلبا  كذلك الى التطور و

 . (0)فً نشاط تربٌة النحلالطرق البدابٌة القدٌمة 

ونظرا ألهمٌة العوامل البشرٌة ومدى تأثٌرها على نشاط تربٌة النحل وتوزٌعه وكثافته فً    

  -: اآلتًمنطقة الدراسة وسٌتم دراستها على النحو 

 الٌد العاملة : -3-1-1

ٌدي اذ ان األفً العملٌات الزراعٌة بشقٌها النباتً والحٌوانً ،  ساسالسكان الركن األ ٌعد    

 العاملة عنصر مهم فً العملٌة الزراعٌة عامة وتربٌة النحل خاصة ، الن االنسان ٌعد عنصرا  

ساسً لهذه العملٌة ، ومهما من عناصر اإلنتاج الزراعً ، ألنه العنصر المحرك األ اساسٌا  

لٌة العملٌات وكل ما تحتاج ا الدور الذي ٌقدمه فً الجوانب اإلدارٌة واإلنتاجٌة وذلك من خبلل

ٌدي العاملة التً تكون ذات مهارة وخبره ن نشاط تربٌة النحل ٌحتاج الى األ، وا (1)الزراعٌة

حل عداد المناؾ أختبلاذ تختلؾ الرعاٌة مع أعلمٌة كافٌة ورعاٌة الخبلٌا بشكل مستمر ، 

 ه نوعا  فً الوسط الذي ٌربو فٌه وفً كل مكان ٌمارس فٌ والخبلٌا ، وان االنسان عامل مؤثر

من السٌطرة ، حٌع ٌعد العامل الربٌس الذي تعتمد علٌة عملٌة تربٌة وانتاج النحل والعسل 

العملٌات  وانتشاره ، وفً الوقت الحاضر تعد كثرة المبٌدات الكٌمٌابٌة التً تستخدم فً

ذ اثرة على النحل ، للت من التنوع النباتً والحٌوي وأحادٌة قالزراعٌة وأعتماد الزراعة األ

الزراعً ، وان نشاط تربٌة النحل  ٌمثل حلقة وصل مهمه فً عملٌة اإلنتاج صبح نحل العسلأ

والتسوٌق   د البشري من حٌع عملٌة الفرز واإلنتاجالتزال معتمده على الٌد العاملة والجه

، وان الٌد  نولوجٌة التً تستخدم فً طرابق اإلنتاجبالرؼم من التطور الحاصل فً الوسابل التك

مشارٌع تربٌة النحل  إقامةمن متطلبات  مهما   عاملة ذات الخبرة الماهرة والعلمٌة تعد جزءا  ال

قؾ عابقا فً بالشكل التجاري ، والٌد العاملة التً تفتقر الى الخبرة العلمٌة والمهارة تسبب وت

مربً  ن الخبرة العلمٌة والماهرة التً تكون لدىوجه إقامة مشارٌع تربٌة النحل واإلنتاج ، أل

النحل تصبح العقل المخطط والمراقب ، من خبلل البدء فً عملٌات تسكٌن الطوابؾ فً الخبلٌا 

 . (2)والتسوٌق واإلنتاجالى عملٌات الفرز 

نها تحتاج الى تطلب الى أعداد كثٌرة من الٌد العاملة اال أوان عملٌة تربٌة النحل قد ال ت     

مع النحل ، وقد ٌكون النحال هو الذي ٌقوم بنفسه فً الدراسة والخبرة والمعرفة فً التعامل 
                                                           

(
0
 .31علً ساجد محً الكرعاوي ، مصدر سابق ،   (

(
1
،       0991عباس فاضل السعدي ، االمن الؽذابً فً العراق )الواقع والطموح( ، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ،بؽداد ،(

  021. 
(
2
 . 31علً ساجد محً الكرعاوي ، مصدر سابق ،    (
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عدادها فقط وانما على اذ ان الٌد العاملة ال تتوقؾ على أ،  عملٌة التربٌة وبكل االجراءات

تحصٌلهم الدراسً ، وسوؾ ٌتم دراستها بالشكل  را  ام اناثا  امنوعٌتها سواء كان العاملٌن ذكو

 -: األتً

 -: حجم الٌد العاملة -3-1-1-1

منطقة الدراسة من مراكز االستٌطان البشري ألنها تقع فً منطقة السهل الرسوبً  تعد        

وكذلك ووفرة المٌاه فٌها لكونها محاذٌة لنهر دجلة ، وشجعت هذه العوامل على قٌام الزراعة 

( 02فٌها بشقٌها النباتً والحٌوانً ونشاط تربٌة النحل خاصة  ، وٌتضح من خبلل الجدول )

/نسمه( 01198م )0977تباٌن اعداد الشكان على مر السنٌن حٌع بلػ عدد السكان عام 

/نسمه( وبكثافة سكانٌة 53421م بلػ )1109( وفً عام 1نسمه/كم 8.2وبكثافة سكانٌة بلؽت ) 

( ، ان عملٌة تربٌة النحل اصبحت من المهن التً ال تحتاج الى اٌدي 1نسمه/كم 33.7بلؽت )

اذ ان بإمكان ، (0)تحتاج الى خبرة ومعرفه ومعها كٌفٌة التعامل مع النحلعاملة كبٌرة ولكن 

قل من ذلك فان النحال او المربً ، اما أ (1)( خلٌة51دارة منحل مكون من )عاملٌن اثنٌن أ

دارة ات والخبرات العلمٌة والفنٌة فً أٌستطٌع ادارة المنحل ، وبحسب تفاوت القدرات والمهار

عملٌة تربٌة  هذا النشاط ، حٌع ان الحاجة الى الٌد العاملة ال تقتصر علىالعمال التً ٌطلبها 

خرى ترتبط بها وتستقطبها مثل صناعة مستلزمات التربٌة  أعماال  النحل ، ولكن هناك أ

خرى المرتبطة بالعسل ذلك التجارة بالنحل والصناعات األوالتعلٌب للمنتجات وتوزٌعها وك

 .ومنتجاته العبلجٌة والؽذابٌة 

 .م(2019-1977للسنوات ) عداد السكان وكثافتهم فً منطقة الدراسة( أ13جدول )

 الكثافة السكانٌة 2المساحة/كم اعداد السكان/نسمه  السنوات ت
 2نسمه/كم

1 0977 01198 0331 8.3 

2 0987 08981 0331 02.0 

3 0997 21111 0331 11.8 

4 1119 41111 0331 23.5 

5 1104 47905 0331 31.0 

6 1109 53421 0331 33.7 
( وزارة التخطٌط ، الجهاز المركزي لئلحصاء ، احصاء صبلح الدٌن للسكان لعام     2,1,0المصدر : ) 

(0997,0987,0977. ) 

( ، رسالة 1104-0981( علً فرحان خلؾ ، التحلٌل الجؽرافً لظاهرة التصحر فً قضاء العلم للمدة )3المصدر : )

 ،  . 1109، جامعة تكرٌت ،  اآلدابٌة ، كل )غ.م(ماجستٌر

، مدٌرٌة احصاء صبلح الدٌن ، احصابٌات السكان لعام  لئلحصاء( وزارة التخطٌط ، الجهاز المركزي 5,4المصدر : )

 )بٌانات ؼٌر منشورة( . 1109، 1104

                                                           
(
0
 .014منتصر صباح الحسناوي ، التحلٌل المكانً لتربٌة نحل العسل ومنتجاته فً محافظات الفرات االوسط ،مصدر سابق ،   (

 (
1
 . 01/5/1111الدراسة المٌدانٌة ، مقابلة شخصٌة مع النحال والمهندس الزراعً مساهر علً بتارٌل (
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ان المناحل فً منطقة الدراسة التً تدار من قبل (7والشكل )( 03وٌتضح من الجدول )     

( منحل والتً 17ن بلػ عددها )( منحل والتً تدار من قبل عامل33ٌل واحد بلػ عددها )عام

 منحل من اجمالً عٌنة الدراسة .  (01تدار من قبل ثبلثة عمال بلػ عددها )

 2019عداد العاملٌن فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة لعام ( أ14جدول )

نحل ٌدار من م الوحدات االدارٌة 
 مل واحدقبل عا

منحل ٌدار من قبل 
 عاملٌن

منحل ٌدار من قبل          
 ثالثة عمال

مجموع العاملٌن فً                     
 حل االمن

 47 5 00       07 (27الخرجة والعالً )

 12 0 4 01 (28سمرة والعٌادي )

 09 2 2 3 (29الخزامٌة )

 07 0 3 5 (30اربٌضة )

 7 0 0 1 (31البزٌخة )

 4 - 0 2 (36اللقلق  )كوز والع

الخزامٌة الشرقٌة 
 (41وحلٌحل)

0 0 - 2 

 2 - 0 0 (42العكلة والذكورة )

 023 01 17 33 المجموع   

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول( .

 . م2019لعام  ( اعداد العاملٌن فً المنحل7الشكل )

 

 ( .03ماد على جدول )المصدر : باالعت        

 -التركٌب العمري والنوعً : -3-1-3  

ة لمن ٌعمل بها بسبب وجود ان عملٌة تربٌة النحل من النشاطات التً تتطلب قوه بدنٌ     

قة فٌها ، والتً تتخلل العمل بها مثل رفع الصنادٌق والخبلٌا وعملٌات الفرز اشعمال البعض األ

ٌدي العاملة هو توزٌع السكان على فبات العمر كان او األوان التركٌب العمري للسوؼٌرها ، 

،  (0)سٌة او عشرٌة او اكثر من ذلكاالمختلفة ،وتتم عادة  توزٌعهم الى فبات عمرٌة مداها خم

ن التركٌب النوعً ٌقصد به تقسٌم السكان الى ذكور واناع بحٌع ٌعبر عنه بنسبة النوع فأ

كس صحٌح ، او قد تحسب على اساس النسبة ذكر والع 014او  011وتعنً عدد الذكور 

                                                           
(
0
 .012زٌنب هادي جبر السعدي ، مصدر سابق ،  (

0
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 مجموع العاملٌن فً المناحل 
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، وان نشاط تربٌة النحل قد  (0)من مجموع السكان من اإلناع 011وٌة لمجموع الذكور لكل المب

 ال تقتصر على الذكور فقط وانما حتى المرأة تستطٌع ان تعمل فً مجال تربٌة النحل .

فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة  العاملٌنكل ( ان 8( والشكل )04جدول )ال ٌتبٌن من تحلٌل    

ي %( بٌنما كانت اإلناع ال ٌمثلن أ011( وبنسبة )83الدراسة كان من الذكور وبلػ عددهم )

عمار النحالٌن فً تربٌة النحل ضمن الفبة العمرٌة فً هذا النشاط ،  وتتراوح معظم أ دور

ط تربٌة النحل ، اما %( من مجموع العاملٌن فً نشا91.3عام( والذٌن ٌمثلون نسبة )11-50)

%( من العاملٌن فً نشاط تربٌة النحل ، اما 4.9ٌمثلون نسبة )فهم عام( 11الفبة العمرٌة دون )

%( من مجموع العاملٌن فً نشاط تربٌة 2.4عام فاكثر( فٌمثلون نسبة )50الفبة العمرٌة )

لمساعدتهم عمال اصؽر سنا  النحل فً منطقة الدراسة وهم ٌشرفون على المناحل مع وجود 

، وتبٌن من لكً ٌتم تعلٌمهم الخبرة العلمٌة والعملٌة فً مجال نشاط تربٌة النحل ٌضا  وكذلك أ

( 25-21( الفبة االكثر نشاطا  وعمبل  وتلٌها الفبة )30-27تحلٌل الجدول ان الفبة العمرٌة )

 .    ( 35-31وكذلك الفبة )

 م.2019لعام  النحل فً منطقة الدراسة( العمر والنوع للعاملٌٌن فً نشاط تربٌة 15جدول )

 النسبة المئوٌة % الذكور    العمر

17-21 8 4.9 

22-26 01 9.4 

27-31 04 00.9 

32-36 12 05.5 

37-41 21 12.8 

42-46 09 00.9 

47-51 03 01.7 

52-56 8 4.9 

57-61 4 2.4 

 %011 023 المجموع
 بٌان )المحور االول( .المصدر: استمارة االست                    

 .2019(العمر والنوع للعاملٌن فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة لعام8شكل )

 

 ( .04المصدر : باالعتماد على جدول )

                                                           
(
0
 .170،   0994دي علً ، مبادئ علم الدٌموقراطٌة ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، ٌونس حما(
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 -التحصٌل الدراسً وخبرة االٌدي العاملة فً نشاط تربٌة النحل : -3-1-1-3

ت المتعلقة فٌها ة تربٌة النحل والمعلوماان للمستوى التعلٌمً دورا  اساسٌا  ومهما  فً عملٌ    

ن تراكم الخبرة العلمٌة بشكل واضح ، من أجل ضمان تربٌة وإنتاج نحل العسل وتطوره ، وأ

فً  ومهم بارزا   لدى النحل عن طرٌق عدد السنوات التً عمل بها فً هذا النشاط لها دورا  

ٌدي العاملة ألنها ال هره من األشاط ٌحتاج الى خبرات ماان هذا الن اذنشاط تربٌة النحل ، 

عمل تتجلى على كثرة العدد وانما على ما تمتلكه من خبرات ومهارات علمٌة وفنٌة فً مجال ال

تخاذ الحذر فً التعامل مع فً نشاط تربٌة نحل العسل ، ألن هذا النشاط ٌتطلب الدقة فً أ

حشرة النحل فً تشخٌ  بٌولوجٌا ب وملما   ٌجب ان ٌكون النحال مستوعبا   اذحشرة النحل 

 . (0)والتسوٌق فة المراعً التً تحتاجها وطرق اإلنتاجمراض التً تصٌبها ومعراأل

( فقد بلؽت نسبة االمٌٌن من النحالٌن فً منطقة الدراسة 9( والشكل )05ومن خبلل جدول )    

سبة ( ، ون%3.7%( وهً نسبة قلٌلة جدا ، ونسبة من ٌقرا وٌكتب من النحالٌن بلؽت )0.0)

%( ، فً حٌن بلؽت نسبة النحالٌن 07.8بتدابٌة من النحالٌن بلؽت )الذٌن ٌحملون شهادة األ

عدادٌة وأما النحالٌن الذٌن ٌحملون شهادة األ%( ، 01.7الذٌن ٌحملون شهادة المتوسطة )

%( ، فً 03.1%( ، اما نسبة من ٌحملون شهادة الدبلوم )معهد( بلؽت )05.5فبلؽت نسبتهم )

ت %( ، اما من ٌحملون الشهادا21.0ن نسبتهم )لً شهادة البكالورٌوس )جامعة( فأمحٌن حا

، وتبٌن من خبلل تحلٌل بٌانات  جمالً نحالً منطقة الدراسة%( من أ1.2العلٌا بلؽت نسبتهم )

الجدول ان الفبة االكثر عددا هم من خرٌجً الجامعات مع اختبلؾ االختصاصات وذلك لعدم 

 .  وجود فر  عمل 

فً منطقة الدراسة لعام فً نشاط تربٌة النحل  للنحالٌن( المستوى التعلٌمً 16دول )ج

 م2019

    
 الوحدات االدارٌة    

  شهادة علٌا جامعه معهد اعدادٌة متوسطة   ابتدائً   ٌقرا وٌكتب امً  

  % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد  % عدد

 41 0 41 11 32.3 01 33.8 02 51 9 11 3 14 0 011 0 (27الخرجة والعالً )

 41 0 11.4 9 10.7 4 11.5 5 02.2 1 04 2 14 0  - (28سمره والعٌادي )

 - - 7.4 2 02 2 02.7 3 - - 11 3 14 0  - (29الخزامٌة  )

 - - 01 3 3.2 0 01.2 2 - - 04 2 14 0  - (30ربٌضة  )

 - - 4 1 3.2 0 5.8 1 - - 04 2  -  - (31البزٌخه  )

 - - 4 1 - - 2.3 0 02.2 1 4 0  -  - (36العكوز واللقلق   )

الخزامٌة الشرقٌة 
 (41وحلٌحل )

-  -  0 4 0 5.5 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 5.5 0 4 0  -  - (42العكلة والذكورة )

 011 1 011 31 011 12 011 19 011 04 011 11 011 3 011 0 المجموع

  %      1.7%      1.9% 03.9% 00.0%      10.5% 07.0%    19.8%       0.3% 

 . (3)ملحقباالعتماد على المصدر: 

 

 

 

                                                           
(
0
 .35علً ساجد محً ، مصدر سابق ،   (
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 . 2019( المستوى التعلٌمً للنحالٌن فً منطقة الدراسة لعام 9شكل )

 

 ( .05المصدر: باالعتماد على جدول )

بشقٌة  الزراعً نتاجعملٌة اإل العوامل التً تؤثر فً ىحدأ تعد ةلمان مهارة وخبرة الٌد العا     

، وان نشاط تربٌة النحل  من خبلل تأثٌرها على حجم ونوع اإلنتاجالنباتً والحٌوانً ، وذلك 

ٌحتاج الى مهاره وخبرة علمٌة تكتسب عن طرٌق الممارسة المستمرة وطول سنوات العمل فً 

( 01قل من )جال تربٌة النحل ممن لدٌهم خبرة أخبرة فً مبلؽت نسبة ذوي ال اذهذا النشاط ، 

( ، نسبة النحالٌن الذٌن 07%( من مجموع مربً النحل حسب بٌانات جدول )23.4سنوات )

ن ، ونسبة النحالٌن الذٌن لدٌهم %( من مجموع النحال18.4ٌ( سنه )04-01لدٌهم خبرة بٌن )

( سنه فبلػ 14كثر من )ٌن لدٌهم خبرة أا النحالون الذ%( ، ام14(سنه ) 14-04خبرة بٌن )

 جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة .%( من أ01.7نسبتهم )

لعام  فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسةللنحالٌن ( سنوات العمل 17جدول )     

 م .2019

 مج    25اكثر من  25-15 15-10 10اقل من  الوحدات االدارٌة        

  % عدد % عدد % عدد % عدد

 40 41.5 01 31 01 31 03 21 04 (27الخرجة والعالً )

 23 10 3 15.5 8 14.4 9 15 02 (28سمره والعٌادي )

 11 01.4 1 05.5 4 11 7 05 8 (29الخزامٌة   )

 01 4.1 0 01 2 4.7 1 01 5 (30اربٌضة )

 7 4.1 0 2.2 0 1.8 0 8 3 (31البزٌخه )

 3 - - 2.2 0 1.8 0 1 0 (36) اللقلقالعكوز و

 1 - - - - 1.8 0 1 0 (41الحزامٌة الشرقٌه وحٌحل )

 1 4.1 0 - - - - 1 0 (42العكلة والذكورة )

 023 011 09 011 21 011 24 011 41 مج   

  %       27.2%       15.0%       11.2%       03.0%  

  . (2باالعتماد على ملحق )المصدر :       

  سٌاسة الدولة الزراعٌة : -3-1-2

جل تصادٌة التً تقوم بها الدولة من أمن السٌاسة االق سٌاسة الدولة الزراعٌة جزءا   تعد    

تتضمن مجموعه من الوسابل الزراعٌة  اذتحقٌقها ألهداؾ معٌنه ومحدده فً القطاع الزراعً ، 

عن طرٌق  تحسٌن اإلنتاجدر كبٌر ، والتً تكون مناسبة لتوفٌر الرفاهٌة للعاملٌن فً الزراعة بق
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، وتعتبر السٌاسات الزراعٌة من أهم األلٌات لتوجٌه األنشطة  (0)وسابل التخطٌط الزراعً 

جتماعٌة والتً تتبناها البلدان العربٌة من الحلقات التً تربط استراتٌجٌات االقتصادٌة واأل

تتخذ ، و (1)تنمٌة زراعٌة مستدامه طاربلزمة لتطوٌر القطاع الزراعً فً أالتنمٌة والتخطٌط ال

جراءات وسٌاسات فرعٌة ، وٌعد نشاط تربٌة النحل جزء من سٌاسة الدولة الزراعٌة عدة أ

جراءات والتشرٌعات التً لة وبما ٌتعلق بهذا النشاط من األللسٌاسة الزراعٌة للدو ةالحالة العام

  -لنحل بعدة جوانب منها :تخطط له ، وٌبرز تأثٌر السٌاسة الزراعٌة فً مجال تربٌة ا

 سٌاسة االئتمان الزراعً )التسلٌف الزراعً او القروض( : -3-1-2-1

مجموعه من الوسابل المتخذة لتوفٌر وتمكٌن المنتجٌن  على أنهٌعرؾ االبتمان الزراعً      

 ، سواء كان لسد الحاجات الخاصة امالزراعٌٌن من الحصول على سلؾ لسد حاجاتهم المختلفة 

ٌقوم المقترض بتسدٌد  اذالزراعً ،  مل على تنمٌة وتطوٌر اإلنتاجستهبلكٌة والتً تعاال

الحكومٌة الزراعٌة التعاونٌة ضافة فابدة قلٌلة وفً وقت محدد ، وتعد المصارؾ القرض مع أ

ع النشاطات الزراعٌة المختلفة هم مصادر التسلٌؾ الزراعً التً تقدم القروض لجمٌمن أ

بتمان الزراعً عندما ٌبدأ المزارعون بتوجٌه د الحاجة الى األ، وتع (2)فابدتهاختبلؾ مدتها ووبأ

ٌم الكبلسٌكً ، وذلك للحصول على أكبر زٌادة فً عملٌاتهم الزراعٌة بعٌدا عن النمو القد

 . (3)ستخدامهم التقنٌات الحدٌثة والمكابن الزراعٌة الحدٌثة فً الزراعةاألنتاج من خبلل أ

تسلٌؾ الزراعً )القروض( تعمل على تطوٌر قدرات القطاع الخا  وفً وان عملٌة ال   

ثقال على المٌزانٌة الخاصة بالدولة ، وفً القطاع الزراعً بشكل عام ودون األتنمٌة وتطوٌر 

نفس الوقت ٌسهم بشكل فعال فً عملٌة تنمٌة وتطوٌر الرٌؾ والتقلٌل من نسب البطالة والفقر 

ن خبلل الدراسة المٌدانٌة والمقاببلت التً اجرٌت فً منطقة ، وم وتوفٌر العمل للعاطلٌن

س رؾ الزراعٌة وانما كان رأالدراسة اتضح ان جمٌع النحالٌن لم ٌأخذوا اي قروض من المصا

    خرى .تطوٌر مناحلهم تدرٌجٌا  سنة بعد أ المال خا  بهم وعملوا على

 الزراعً )التوعٌة الزراعٌة( : رشاداإل -3-1-2-2

امل ورسمً هدفة تدرٌب الفبلحٌن الزراعً بانه نشاط تعلٌمً وتوجٌهً متك اإلرشاد ٌعد   

سالٌب الجتماعً ، ومن أجل تبنً األفكار واألسرهم للرفع من المستوى االقتصادي واوأ

نباتً والحٌوانً ، والممارسات التً تزٌد من واقع االنتاج وتطوٌر النشاط الزراعً بشقٌة ال

، وٌمثل حلقة  رات فً مجال معرفتهم ومهاراتهم واتجاهاتهمالتؽٌ حداعوذلك عن طرٌق أ

وصل بٌن مراكز االبحاع الزراعٌة ومصادر المعلومات التقنٌة ومن جهة اخرى المنتجٌن 

 . (4)الزراعٌن

                                                           
(
0
 2محمد رؤؾ سعٌد ، واقع السٌاسة الزراعٌة فً العراق مع اشارة خاصة الى اقلٌم كردستان ، المجلة العراقٌة االقتصادٌة ، مجلد (

 . 019،   1115،  9، عدد 
(
1
رقٌة حمد خلؾ الجبوري ، السٌاسات الزراعٌة ودورها فً االمن الؽذابً العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة باالشتراك مع  (

 . 2،   1100، بؽداد ،  0جامعة الموصل ، كلٌة االدارة واالقتصاد ، ط
(
2
 . 015،   0991للطباعة والنشر ، الموصل  ، عبد الرزاق عبد الحمٌد شرٌؾ ، مقدمة فً االقتصاد الزراعً ، دار الكتب  (

(
3
 . 119،   1111، 1،عدد  1حٌاة كاظم عودة ، عناصر مؤشرات السٌاسة الزراعٌة ، مجلة القادسٌة ، مجلد  (

(
4
،  1111، 1،عدد1باسم حلٌم كشاش ،واقع االرشاد الزراعً فً محافظة القادسٌة ، مجلة القادسٌة للعلوم التربوٌة ، مجلد (

107. 
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الزراعً فً عملٌة تربٌة النحل ٌتمثل فً نشر المعلومات العلمٌة والفنٌة  وان دور اإلرشاد    

ٌة تطوٌره بالطرق والخبرات والمهارات العلمٌة ، وتوفٌر كافة المستلزمات  لهذا النشاط وعمل

شراؾ المٌدانً دورات اإلرشادٌة وعن طرٌق األالخاصة فً مجال تربٌة النحل ، ونشرها فً ال

، وان عدد من الدول قامت بفتح العدٌد من  (0)جبنتاشر ومتابعة هذا النشاط وتحسٌن الالمبا

حل ودعمها بالخبرات الفنٌة والعلمٌة والبشرٌة ، وذلك من خبلل اٌفاد المشارٌع لتربٌة الن

الموظفٌن المتخصصٌن الى الدول المتقدمة ، وتوفٌر كل المستلزمات الحدٌثة الخاصة بمشارٌع 

تربٌة النحل ونشرها عبر الوسابل المختلفة للعاملٌن فً هذا المجال ، وكذلك بعملٌة التدرٌب 

مً من خبلل الدورات االرشادٌة ، او بطرق االشراؾ على الجوالت النظري والتطبٌقً العل

جمٌع المعلومات المٌدانٌة للمناحل او عملٌة توزٌع النشرات على النحالٌن والتً تتضمن داخلها 

جل تنمٌة وتثقٌؾ وصلت الٌها الدراسات والبحوع ، ألفكار الحدٌثة التً توالممارسات واأل

النشاط ، لكً سٌن مهاراتهم وزٌادة خبراتهم ومعرفتهم فً هذا وتوعٌة قدرات مربً النحل وتح

 . (1)ستفادة من التقدم التقنً والعلمً الذي حصل فً مجال تربٌة النحلٌتمكن النحال من األ

رشاد الزراعً ٌدانٌة نجد ان منطقة الدراسة قد أفتقرت الى عملٌة األومن خبلل الدراسة الم  

 ة النحل .والتوعٌة وخاصة  فً مجال تربٌ

 جمعٌة النحالٌن التعاونٌة المتخصصة : -3-1-2-3

رٌع تربٌة النحل وتهتم وهً جمعٌات معنوٌة مستقلة ذات شخصٌات مهنٌة تخدم مشا      

عضابها العاملٌن بهذا المجال ، وكذلك تطور وتنمً مستوى وخبرات اصحاب المناحل بخدمة أ

من اول الجمعٌات فً العراق جمعٌة النحالٌن فً ، و (2)من النواحً الفنٌة والعلمٌة والعملٌة

جمعٌة النحالٌن العراقٌٌن والتً تعنى بممارسً  ( وباسم0990اق فً حزٌران من العام )العر

ومصنعً مستلزمات النحل ، ومن األسباب  هذا النشاط والمهتمٌن به من الباحثٌن والتجار

 وانخفاض أعداد النحل وكمٌات اإلنتاجلى انشاء هذه الجمعٌة هو تدهور دت االربٌسٌة التً أ

بشكل كبٌر ، وتسبب الخسابر لدى الكثٌر من مربً النحل  ، هذه الجمعٌة تمثل جمٌع النحالٌن 

وتوحد افكارهم وتتبلقى الخبرات الفنٌة والعلمٌة فٌها ونشر الوعً علٌهم ، وبادر العمل على 

من الجمعٌات لى عاتقهم تسجٌلها ضخذوا عة من قبل عدد من النحالٌن الذٌن أتأسٌس الجمعٌ

صبحت هذه الجمعٌة ملتقى أم ، كما 0977( من العام 32حسب قانون )ب الفبلحٌة فً العراق 

اعداد النحالٌن المنتمٌن الٌها  تنحاء العراق كافة وفً كل اسبوع  وقد وصلالٌن من جمٌع أالنح

 جمعٌة هو:، وان الدور الذي تقوم به هذه ال (3)م0998( نحاال عام 741)

 ـ حمبلت استزراع االشجار التً تحتوي على كمٌات عالٌة من الرحٌق .0

 حمبلت مكافحة االمراض واآلفات التً تصٌب طوابؾ النحل. -1

الدورات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض الخاصة  منح االجازات للنحالٌن وإقامة -2

 بتربٌة النحل .

                                                           
(
0
 .41علً ساجد محً ، مصدر سابق ،    (

(
1
 .029منتصر صباح الحسناوي ، التحلٌل المكانً لتربٌة نحل العسل فً محافظات الفرات االوسط ،  مصدر سابق ،  (

(
2
 . 005زٌنب هادي جبر السعدي ، مصدر سابق ،    (

(
3
 .http://www.iraq-lg-law.org/ar/linksالمكتبة القانونٌة العراقٌة للحكم المحلً ، رابط االنترنت ،  (
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 العلمٌة فً عملٌة تربٌة النحل. نشر المهارات والخبرات والثقافة -3

منطقة الدراسة ال توجد فٌها جمعٌة متخصصه  خبلل الدراسة المٌدانٌة ٌتضح ان ومن    

 للنحالٌن .

 تغذٌة النحل : -3-1-3

ان عملٌة التؽذٌة تعد من العناصر االساسٌة المهمة بالنسبة لحٌاة النحل لما توفره من حاجات    

، حٌع ٌقوم النحال بإعطاء مادة ؼذابٌة مكملة او بدٌلة لحبوب ضرورٌة لنمو تكاثر النحل 

فً السنة ، وعندما تكون سروح النحل قد منعت من  اللقاح فً اي وقت ٌكون فٌه الؽذاء قلٌبل  

الخروج بسبب الظروؾ الجوٌة او ظروؾ ؼٌر مبلبمة وعدم كفاٌة مصادر الؽذاء من حبوب 

نحل مثلة كمثل الكابنات الحٌة ٌأخذ الطاقة من الؽذاء الذي ، وان ال (0)اللقاح والرحٌق فً الخلٌة

خبلٌا الجسم فً  ء لجمٌعٌستهلكه فً عملٌة الهضم لٌتم نقلها الى دم النحلة لتزوٌدها بالؽذا

 . (1)النحلة

لطوابؾ النحل من ؼذاء مهم لها من المحاصٌل السكرٌة  وان عملٌة تؽذٌة النحل لما تقدمه    

مبلح المعدنٌة والدهون فً الوقت ها من البروتٌن والفٌتامٌنات واألبدٌل لوحبوب اللقاح او ك

الذي ٌقل فٌه مصادر الؽذاء ، وان التؽذٌة تمنع طوابؾ النحل من الهبلك والجوع وتشجٌع 

حضنة قبل دخول موسم الفٌض الملكات على وضع البٌض ومساعدة الشؽاالت على تربٌة ال

 خلٌة قوٌه تتم العملٌة من خبلل إعطاء ، ان بناء وتكوٌن (2)ةل الجوٌة ؼٌر المبلبماحووفً األ

النحل الؽذاء الصحً والمتوازن والذي ٌلبً حاجات وتطور ونمو النحل فً الخلٌة وتطورها 

نشطة الكٌمٌابٌة عملٌة كٌمٌابٌة ترتبط بمختلؾ األ ، وعملٌة تؽذٌة النحل هً بشكل طبٌعً

وٌل المواد الؽذابٌة مثل ) البروتٌنات والدهون والنظم الفٌسٌولوجٌة وبموجبها تتم تح

 وإنتاجخرى( ضمن عملٌات التمثٌل الحٌوي درات والعدٌد من مصادر الؽذاء األوالكربوهٌ

الطاقة ، وتختلؾ حاجات النحل من الؽذاء الملكً باختبلؾ تطوراتها ، وان ٌرقة النحل تعتمد 

ً الرطوبة لكً تزداد كما ونوعا فً الٌوم على ما ٌقدم لها من الؽذاء الملكً والذي ٌكون عال

التالً ، وتتؽذى بعدها على حبوب اللقاح والعسل ، وتزداد مدة ؼذاء الٌرقات الملكٌة بالؽذاء 

 اٌام( وذلك تعمل على تؽٌر صفاتها الجسمٌة بشكل عام .5الملكً لفترة )

ذٌة الصناعٌة والطبٌعٌة التؽ ساسٌة للنحل وعملٌةالحتٌاجات الؽذابٌة والمكونات األوان اهم ا

 تً :هً مأ ٌأ

 

 

 

                                                           
 (1) smoervill.D.2000 Honybee nutrition and supplementary feeding- Aghote DAL- 178. New south 

Wales Agriculture moulburn . Australia .                                                                                                      

(
1
 . 84،  1112، مطبعة الزراعة ، اربٌل ،  0مزاحم اٌوب الصابػ ، عبد الرحٌم عمر مصطفى ، المدخل الى تربٌة النحل ، ط (

(
2
كمٌلة ورد شاكر ، رضا صكب الجورانً ، انجذاب شؽاالت نحل العسل لبدابل ومكمبلت العسل وحبوب اللقاح واثرها فً زٌادة  (

 . 175،   1101،  1، عدد 8عسل ، مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلدنشاط طوابؾ نحل ال
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 العناصر الغذائٌة وهً : -3-1-3-1

 الكربوهٌدرات :  -3-1-3-1-1

تتطلب عملٌة تؽذٌة النحل المواد السكرٌة البسٌطة كالفركتوز والكالكوز والمالتوز والنشا    

لمتعددة تتحول الى والكالوجٌن وهً من المصادر الؽذابٌة الكربوهٌدراتٌة للنحل ، وهذه المواد ا

جسم النحلة بعملٌة التمثٌل الؽذابً وتتحول الى سكرٌات احادٌة وٌخزن الجزء الفابض منها فً 

ٌقدمون هذه  وان نحالً منطقة الدراسة ال ، (0)مناطق جسم النحلة على شكل سكرٌات معقدة

ع موجود من مصادر ؼذابٌة بشكل وفٌر على طول فصل الربٌ العناصر للنحل بسبب ما

 لسكرٌات وعجٌنة الكاندي للتؽذٌة .والصٌؾ ماعدا فصل الشتاء فانهم ٌعتمدون على ا

 ان النحل ٌحتاج الى المواد الكربوهٌدرات لكً ٌحصل على الطاقة فانة من اجل البقاءو     

 (1)زهارٌحتاج الى السكرٌات والدهون واألمبلح واألحماض األمٌنٌة والفٌتامٌنات ومن بعدها األ

تحتاجها  طوابؾ النحل بسبب  ًٌة الكربوهٌدرات او السكرٌات التمكالصعب تقدٌر ، ومن 

للطاقة وكذلك كلما  ملٌة االستهبلكها بعوامل مختلفة ، كلما زادت قوة الطابفة تزداد فً عتأثر

ثر الكبٌر للعوامل الجوٌة لتً تكون محٌطة تحتاج الى زٌادة فً الؽذاء ، واألزادت الحضنة 

ن النحل ٌزداد فً ابٌة ، وبانخفاض درجات الحرارة فأكمٌة استهبلك الطاقة الؽذ بالطابفة فً

استهبلكه للؽذاء من اجل انتاج الدؾء والحرارة للخلٌة ، وان حاجة الخلٌة للطاقة الؽذابٌة قدرت 

كؽم( من العسل كحد اقل لكً تستطٌع عبور فصل الشتاء ، وتستهلك الطابفة الطاقة 01-9من )

ً فصل الصٌؾ الحار والجاؾ ومع ارتفاع درجات الحرارة بسب عمل الشؽبلت فً الؽذابٌة ف

الخارج لتوفٌر الماء وتبرٌد الخلٌة من الداخل ، وفً فصل الصٌؾ قدرت احتٌاجات الخلٌة من 

كؽم( من العسل ، وتؤثر الرٌاح واتجاهاتها كذلك على كمٌة استهبلك الطابفة للطاقة 3-5)

ران فً وقت السروح والبحع عن الماء والؽذاء ، والنحل ٌزداد فً الؽذابٌة فً عملٌة الطٌ

ت الكربوهٌدرا ح ، وٌعتمد طٌران نحل العسل على استهبلكاالستهبلك كلما زادت سرعة الرٌا

النحل السارح ٌكون  %( ومعدل1عتٌادي معدلة ٌكون )فأن نسبة السكر فً دم النحل األ

%( ال 0ٌنخفض تركز السكر فً الدم عن ) %( وعندما3.3الى ) حٌانا  %( وتصل أ1.5)

 . (2)ٌستطٌع النحل من الطٌران

 البروتٌنات : -3-1-3-1-2

مٌنٌة ٌة هً البروتٌنات حٌع تنهضم الى أحماض أان المادة االساسٌة لتشكٌل الخلٌة الح   

، وٌحتاج  (3)بسٌطة تدخل فً بناء الجسم الحً وتتحد لتكون بروتٌن جدٌد او ؼذاء للحضنة

مو وتطور ساسٌة وتهدؾ الى نابه كباقً الكابنات الحٌة الى األحماض األمٌنٌة واألنحل فً ؼذال

ساسٌة التً ٌستخدمها النحل هً حبوب اللقاح ألنها تعد المصدر الربٌسً النحلة ، وان المادة األ

جة نسملٌة نمو الٌرقات وتعٌد تركٌب األساس فً عؼنٌة بالبروتٌنات ، وتعتبر هً األللؽذاء و

                                                           
(
0
على بدابل ومكمبلت العسل وحبوب اللقاح وتاثٌرهما على انتاج  .Apis mellifwra Lعاٌد نعمة عوٌد ، تؽذٌة نحل العسل  (

 . 2،   0998الحضنة وجمع العسل وحبوب اللقاح ، اطروحة دكتوراه  ، كلٌة الزراعة ، جامعة بؽداد 

(
1
زكاري هوانج  ، تؽذٌة نحل العسل ، جامعة والٌة مٌشٌكان االمرٌكٌة ، ترجمة الدكتور طارق مردود ، بحع منشور فً موقع  (

   .www.na7la.com.abs194.htmlنحلة 
(
2
 .119-118، مصدر سابق ،  0العسل ، طمنتصر صباح الحسناوي ، المساعد فً تربٌة نحل  (

(
3
 . 3عاٌد نعمه عوٌد الزٌدي ، مصدر سابق ،   (

http://www.na7la.com.abs194.html/
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%( من وزن النحل الطري الذي 02التالفة فً جسم حشرة النحل الكبٌرة ، وٌشكل البروتٌن )

ٌام فان وزن النحل الطري من (أ4ٌكون حدٌع الخروج من العٌون السداسٌة ، وبعمر )

%( وتزداد النسبة فً النحل السارح لٌشكل نسبة اعلى من النحل الذي 04.4البروتٌن حوالً )

، وان استهبلك النحل للبروتٌنات ٌختلؾ تبعا لقوة الخلٌة وما تحتوي  (0)وجٌكون حدٌع الخر

كبر من حبوب اللقاح الؽنٌة بالبروتٌن ، حٌع ٌستهلك النحل الحاضن كمٌة أمن الحضنة  

وخاصة فً فصل الربٌع ، وان عملٌة تربٌة النحل تحتاج من مدة فقسها الى خروجها حشرة 

-011ٌن والذي ٌمكن الحصول علٌة من حبوب اللقاح بكمٌة )ملؽم( من النتروج2.1كاملة من)

ملؽم( ، وتشكل حبوب اللقاح المصدر الربٌسً الؽنً بالبروتٌنات لؽذاء النحل ، وكذلك 034

ان عملٌة تقدٌم ، و (1)شكالها ومكوناتهاالتً تقدم للنحل التً تختلؾ فً أ بدابل حبوب اللقاح

مباشرة داخل الخلٌة على قمم اإلطارات وتخلط مع ع ما مطحونة او توضحبوب اللقاح تتم أ

الشمع ، وحبوب اللقاح المستوردة ٌجب الحذر منها ألنها قد  مواد سكرٌة وتوضع فً إطارات

ٌؽذون النحل  نهم المنطقة الدراسة فأ ، اما نحالو (2)تكون مصابة بالعفن وتسبب االضرار للنحل

 . (3)فقطالطبٌعً وقات قلة الؽذاء بنسبة قلٌلة جدا وفً ا على هذه العناصر اال

 الدهون : -3-1-3-1-3

ز الفعالٌات لٌها لكً تنجة لكافة طوابؾ نحل العسل وتحتاج أللطاق تعتبر الدهون مصدرا     

حماض لؤلؼشٌة الخلوٌة او لتتحلل الى أ ساسٌة الهامةاو لبناء المكونات األ الحٌوٌة مثل الطٌران

 . (4)ذات تأثٌر مهم فً بعض تفاعبلت الخلٌة زٌتٌة داخل الجسم لتكون الدهون

 الفٌتامٌنات : -3-1-3-1-4

من الكابنات الحٌة فً عملٌة الؽذاء وذلك ألهمٌتها فً  حتاج النحل الى الفٌتامٌنات كؽٌرهٌ   

التفاعبلت الحٌوٌة التً تحدع فً داخل جسم النحلة ، وهً ضرورٌة لها مثلها مثل حبوب 

طورها عندما تكون همٌة فً عملٌة نمو افراد الطابفة وت، فلها األ (5)حضنةاللقاح لعملٌة تربٌة ال

ه ، وتتسبب فً ظهور حاالت مرضٌة اذا تناقصت كمٌة الفٌتامٌنات فً تكون متواجدة فً ؼذاب

الؽذاء ، وان حبوب اللقاح هً المصدر الربٌسً للفٌتامٌنات والذي ٌطلبه نحل العسل فً ؼذابه 

. 

 المعادن : -3-1-3-1-5

الكبٌر فً  همٌة المعادن كبٌرة فً حٌاة النحل ولوجودها فً داخل جسم النحل له الدوران أ   

عمل على حفظ التوازن زموزي للسوابل فً  داخل الخلٌة وخارجها ، وٌعملٌة تنظٌم الضؽط األ

ن العناصر المعدنٌة تزداد ، ومع زٌادة عمر النحلة فأ (7)ٌونً المبلبم لنشاط الخلٌة الحٌةاأل

بشكل طردي داخل جسم النحلة والتً تتوزع على ثبلع مناطق فً جسمها )الرأس ، البطن 
                                                           

(
0
 . 038منتصر صباح الحسناوي ، التحلٌل المكانً لتربٌة نحل العسل فً محافظات الفرات االوسط ، مصدر سابق ،   (

(
1
 .49علً ساجد محً ، مصدر سابق ،   (

(
2
 . 17،   1119نحل ، المكتب الوطنً للبحع واالرشاد الزراعً ، االردن ، محمود ابو تسوٌمه ، دلٌل تربٌة ال (

(
3
 الدراسة المٌدانٌة ، مقاببلت مع النحالٌن فً منطقة الدراسة . (

(
4
فً انتاج وسلوك الملكات ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة  Abs mellefra Lرٌاض علً العكٌلً ، تاثٌر التؽذٌة الصناعٌة لنحل العسل  (

 . 3،   0999بنات ، جامعة بؽداد ، التربٌة 
(
5
 . 009زٌنب هادي جبر السعدي ، مصدر سابق ،   (

(
7
 . 5عاٌد نعمه عوٌد ، مصدر سابق ،   (
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،الصدر( ، وال ٌمكن للنحل من جمع العناصر المعدنٌة بشكل مباشر وانما ٌتم جمعها من خبلل 

 . حبوب اللقاح والرحٌق والماء والتً تحتوي على العناصر المعدنٌة

 الماء : -3-1-3-1-6

درجة حرارة الجو وكمٌة الرطوبة والتً بدورها تؤثر على ل الى الماء تبعا لٌحتاج النح    

نحل همٌته كبٌرة فً حٌاة اللنحلة ومن خبلل فتحات التنفس ، وأعملٌات الفاقد المابً من جسم ا

خرى ، وٌحصل على الماء بشكل مباشر من خبلل قٌام الشؽاالت مثلة كمثل الكابنات الحٌة األ

،  (0)عه داخل الخلٌة ، وبشكل ؼٌر مباشر من خبلل الرحٌق الذي ٌجمعهبجلب الماء وتوزٌ

 مده طوٌلة .لوبدون الماء ال ٌمكن ألي كابن حً من العٌش 

 التغذٌة الطبٌعٌة : -3-1-3-2

النباتً او علؾ  ادر الطبٌعٌة المزروعة ألؼراض اإلنتاجوتتمثل التؽذٌة الطبٌعٌة بالمص  

ٌجاد بٌبة طبٌعٌة ؽابات ، وتعمل هذه النباتات على أاو زراعة الالحٌوانات او نباتات الزٌنة 

لطوابؾ النحل لما تتوفر فٌها مصادر الرحٌق وحبوب اللقاح ، وزراعة النباتات من قبل 

لتً تدعم تربٌة النحل النحالٌن والمنظمات والتً تكون ؼنٌة بمصادر الرحٌق وحبوب اللقاح وا

لتً ٌعتمد علٌها النحل طول العام هً النباتات المزهرة لوفرة هم المصادر الؽذابٌة ا، وان أحد أ

للقاح واللذان ٌكونان هما العنصرٌن االساسٌٌن لؽذاء النحل ، ومدى مصادر الرحٌق وحبوب ا

ستفادة من تلك النباتات هً كمٌة الرحٌق الموجودة فٌها وتركز السكرٌات ، وٌزداد انجذاب األ

مناطق ، وتعد منطقة الدراسة من ال (1)لسكرٌات والرحٌق فٌهاالنحل علٌها كلما تزاٌدت نسب ا

( دونم وبنسبة 59,111راضً الصالحة للزراعة الى )الزراعٌة حٌع تصل مساحة األ

حٌع تتوزع فٌها النباتات والطبٌعٌة والمزروعة ، اما المساحة المزروعة تصل %( 00.95)

واالشجار والمحاصٌل النباتات  حٌع تتوزع فٌها%( 9.25(دونما  وبنسبة )43.111الى )

 . (2)ةٌعازروال

 ـ االشجار الرحٌقٌة : 

وتتمٌز االشجار الرحٌقٌة بشكل علم عن النباتات االخرى من حٌع الشكل والحجم  والتً تتم    

زراعتها لؽرض الحصول على الثمار وتعتبر مصدرا مهما لؽذاء النحل ، وتختلؾ بأحجامها 

، وتنتشر االشجار الرحٌقٌة فً منطقة الدراسة فً  ا الصؽٌرةوشكلها فمنها الكبٌرة ومنه

المناطق الخضراء على طول كتؾ النهر وفً مناطق البساتٌن داخل المنطقة والتً تكون بٌبٌة 

بة لكثافتها وتركزها ، من هذه األشجار هً أشجار الحمضٌات وأشجار مثالٌة ومناس

شجار والتً تحتوي على لنحل على هذه األ، حٌع ٌسرح ا اٌضا   الٌوكالبتوس وأشجار السدر

ومن األشجار الرحٌقٌة ما   ،شجار و وٌجمع النحل حبوب اللقاح من األالمعادن والسكرٌات 

 -تً :ٌأ

 

                                                           
(
0
 .102منتصر صباح الحسناوي ، المساعد فً تربٌة النحل ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 51علً ساجد محً ، مصدر سابق ،  (

(
2
 م .1109بلح الدٌن ، شعبة زراعة قضاء العلم ، قسم االحصاء ، بٌانات ؼٌر منشورة لسنة وزارة الزراعة ، مدٌرٌة زراعة ص (
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 شجار الحمضٌات :أ -3-1-3-2-1

حتوٌه من فٌتامٌنات نسان على ما تتعد أشجار الحمضٌات من أهم أنواع الفاكهة فً ؼذاء األ   

نواع الحمضٌات هً )البرتقال ، النارنج ، اللٌمون( ، وان سان ومن أبرز أمهمه لجسم األن

اصٌل المناطق الدفٌبة وموطنها األول  البرتقال واللٌمون ٌكونان فً مقدمة الحمضٌات فً مح

شجار الى درجة حرارة مضٌات فً العالم ، وتحتاج هذه األنتاج الححوض البحر المتوسط فً أ

شعة الشمس العالٌة ، والتربة المبلبمة بمة الخضرة وال تضرها أ( وتكون دام  24-21بٌن )

ل التربة والتً تكون سفت صرؾ جٌد لكً تتمدد الجذور الى ألنموها ٌجب ان تكون عمٌقة وذا

 . (0)مبلح والتؽدقخالٌة من األ

( ولها رابحة عطرة وقوٌة تصل الى مسافات م4 - 0.4شجار الحمضٌات من )وٌبلػ أرتفاع أ   

دة لتعمل هذه الرابحة الى جذب سروح النحل الٌها وبقوة ، وتعتبر مصادر ؼذابٌة مهمة بعٌ

والرحٌق ، وان وقت تزهٌر هذه  لطوابؾ النحل لما متوفر بها من كمٌات من حبوب اللقاح

شجار الحمضٌات بعسل الموالح ، ربٌع وٌطلق على العسل المنتج من أشجار خبلل فصل الاأل

ق الحلو صفر الشفاؾ والمذاوٌتمٌز باللون األط من حبوب اللقاح والرحٌق وذلك ألنه ٌكون خلٌ

نه خفٌؾ من الفٌتامٌنات وٌعاب علٌة على أ حتوابه على كمٌة كبٌرةوالرابحة العطرة ، بسبب أ

 . (1)ورطوبته عالٌة

النحالٌن الذٌن ٌؽذون نحلهم على عداد ان أ( 01الشكل )و( 08وٌتضح من خبلل الجدول )   

تتصدر مقاطعة الخرجة والعالً  اذ( نحاال ، 15ر الحمضٌات فً منطقة الدراسة بلػ )جاشأ

( نحال ونسبه 04اقع )شجار الحمضٌات بون الذي ٌكون مصدر ؼذاء نحلهم من أبأعداد المربٌ

( 4ددهم )جمالً النحالٌن ، وبعدها تأتً مقاطعة سمرة والعٌادي حٌع بلػ ع%( من أ47.5)

شجار الحمضٌات فً ؼذاء أ جمالً النحالٌن الذٌن ٌعتمدون علىمن أ%( 09.1نحال ونسبة )

جمالً النحالٌن ، ثم %( من أ00.4( نحال وبنسبة )2اقع )النحل ، وتلٌها مقاطعة الخزامٌة بو

جمالً النحالٌن ، ومقاطعة البزٌخة %( من أ7.5( نحال وبنسبة )1واقع )مقاطعة ربٌضة  ب

 جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة . أ%( من 2.8( نحال ونسبة )0بواقع )

( اعداد النحالٌن الذٌن ٌغذون نحلهم على اشجار الحمضٌات فً منطقة الدراسة 18جدول )

 . 2019 لعام

 النسبة % اعداد النحالٌن   الوحدات االدارٌة            

 47.5 04 27الخرجة والعالً            

 09.1 4 28سمرة والعٌادي              

 00.4 2 29الخزامٌة              

 7.5 1 30اربٌضة             

 2.8 0 31البزٌخة            

 - - 36العكوز واللقلق             

 - - 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل           

 - - 42العكلة والذكورة            

 %011 15 المجموع          

 . (4على ملحق )باالعتماد المصدر :     

                                                           
(
0
 . 127،   1111، دار الفكر العربً ، القاهرة ، مصر ،  0علً احمد هارون ، جؽرافٌة الزراعة ، ط (

(
1
 . 02،   1118،  3السعودٌة ، عددابراهٌم العرٌفً ، موسوعة النحل والعسل ، مجلة العلوم التقنٌة ، المملكة العربٌة  (
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 .2019(اعداد النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على اشجار الحمضٌات فً منطقة الدراسة لعام10شكل)

 

 ( .08المصدر : باالعتماد على جدول )  

قام المزارعون بوضع خبلٌا  اذللبساتٌن  ربٌة النحل قد ساهمت فً زٌادة اإلنتاجان عملٌة ت     

ن ملٌة التلقٌح الخلطً لؤلزهار ، أللكً ٌتم استخدام النحل فً عالنحل داخل البساتٌن ، وذلك 

بحاع ور اال بعملٌة التلقٌح من بعض األزهار ، وأظهرت األاؼلب االشجار ال تنمو وتتط

 نتاج كما  ٌة فً األالحدٌثة اهمٌة النحل فً عملٌة التلقٌح للزهور والتً ادت الى نتابج اٌجاب

(شجرة والتً ال تكفً لسد 1874حمضٌات فً منطقة الدراسة )شجار ال، وبلػ عدد أ (0)ونوعا  

شجار بسبب تناق  أعداد أ ؼذاء النحل ولذلك فان عسل الموالح فً منطقة الدراسة قلٌل

هبلك معظم بساتٌن  سوء الظروؾ الجوٌة والتً ادت الى الحمضٌات على مر السنوات وبسبب

 صقٌع .الحمضٌات والتً كانت بكثرة قبل فترات الجفاؾ وال

 اشجار الٌوكالبتوس : -3-1-3-2-2 

صٌلة األسٌة ، شجار المعمرة والكبٌرة والتً تنتمً الى الفتعد هذه االشجار من األ    

وراقها تكون (نوعا  ، وأ511ٌوكالبتوس لتصل الى )شجار ال( وتتنوع أم04-4وأرتفاعها ٌبلػ )

زهارها مقاربة ( ، وأ0رة )عمودي كما وضح فً الصومتطاولة ومتقاربة ومستوضعه بشكل 

ربع حجٌرات تحتوي على العدٌد من ها خضراء مزرقة قاسٌة مضلعة ذات أالى البٌاض وثمار

سواحل البحر المتوسط ، وفً  شجار فً المناطق المعتدلة من العالم ومعذور، وتنتشر هذه األالب

 . (1)شجار كثٌرة الرحٌقر تموز تبدا بالتزهٌر وتعد من األٌار الى شهشهر أ

                           

 

 

                                                           
(
0
احمد الخازم الؽامدي ، اهمٌة النحل فً تلقٌح اشجار الفاكهة ، كلٌة الزراعة ، جامعة الملك سعود ،  (

ntions/7.pdfhttp://faculty.ksu.edu.sa/alkhazim/Documentts/prse.  
(
1
،طبلس للنشر والترجمة ، دمشق و سورٌا ،  0لؤي اهدٌلً الٌمانً ، نباتات العسل )النحل ومنتجاته ، التداوي بالعسل( ، ط (

0991   ،000 . 
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 %النسبة  اعداد النحالٌن  
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 ( شجرة الٌوكالٌبتوس .0الصورة )                       

 

 .فً مقاطعة سمرة والعٌادي 1111-4-5 –التقطت بتارٌل                     

وتتوفر فٌها  لٌها النحل فً عملٌة التربٌة واإلنتاجفضل النباتات التً ٌعتمد عوتعد من أ    

شجار فً عملٌة تؽذٌة للقاح ، وٌعتمد مربً النحل هذه األة من الرحٌق وحبوب اكمٌات كبٌر

 د هذه االشجار ألنها تعطً النحل إنتاجٌةماكن تواجحل وٌقوم المربً بوضع المنحل فً أالن

، وموعد جنً عسل هذه األشجار  (0)عالٌة وجٌدة وزٌادة فً الكثافة النحلٌة وانتاج الطرود

خرى بحسب صفات المناخ للمنطقة ونوع الشجرة المزروعة ، وتزرع أ مختلؾ من منطقة الى

ضرارها وما تحمله من ؼبار عالق فٌها ، ٌاح ألنها تقلل من سرعة الرٌاح وأكمصدات للر

 وتعمل على تلطٌؾ المناخ وتنمو فً الترب المالحة .

ٌن ٌعتمدون داد النحالٌن الذع( ان اجمالً أ00( والشكل )09وٌتضح من خبلل الجدول )   

(نحال ، وتصدرت 58شجار الٌوكالٌبتوس فً عملٌة تؽذٌة النحل فً منطقة الدراسة بلػ )على أ

شجار ٌن الذٌن ٌؽذون نحلهم على هذه األولى بأعداد النحالقاطعة الخرجة والعالً المرتبة األم

 نسبةب( نحال و01%( ومقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )37.0نسبة )ب( نحال و21بواقع )

%( 00.7( نحال وبنسبة )8%( من اجمالً النحالٌن ، ومقاطعة الخزامٌة بواقع )07.5)

( نحال 2%(  ومقاطعة البزٌخة بواقع )01.1( نحال وبنسبة )7ومقاطعة اربٌضة بواقع )

%( ، وكل من مقاطعة العكوز واللقلق والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة 3.3وبنسبة )

 %( لكل منها من اجمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة .1.9وبنسبة )( نحال 1والذكورة بواقع )

                                                           
(
0
بحاع نحل عاٌد نعمة الزٌدي ، النخالة المتنقلة االسلوب االمثل لبلدارة الناجحة لطوابؾ نحل العسل ، مقال منشور فً بمركز ا (

 . 1105العسل العراقً ، جامعة الفرات االوسط التقنٌة ، كلٌة التقنٌة المسٌب ، 
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 شجار الٌوكالٌبتوس فً منطقة الدراسةالنحالٌن الذٌن ٌغذون نحلهم على أعداد ( أ19جدول )

 . 2019لعام 

 النسبة %  اعداد النحالٌن  الوحدات االدارٌة

 37.0 21 27الخرجة والعالً 

 07.5 01 28سمرة والعٌادي 

 00.7 8 29زامٌة الخ

 01.1 7 30اربٌضة 

 3.3 2 31البزٌخة 

 1.9 1 36العكوز واللقلق  

 1.9 1 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 1.9 1 42العكلة والذكورة  

 %011 58 المجموع

 (4باالعتماد على ملحق )المصدر :        

 وس فً منطقة الدراسةشجار الٌوكالٌبتالنحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على أعداد (أ11شكل)

 .1109لعام

 

 ( .09عتماد على جدول)صدر : باألالم 

شجار تؽذٌة طوابؾ النحل ، وبلػ مجموع أمهما لعملٌة  شجار الٌوكالٌبتوس مصدرا  وتعد أ    

بسبب قلة  قلٌلشجار ٌكون ( شجرة ، وان العسل من هذه األ0910الٌوكالبتوس فً المنطقة )

الفٌضً بشكل كبٌر وفً شجار فً مناطق السهل ، وتنتشر هذه األ ً منطقة الدراسةشجار فاأل

 .  (0)خرى بشكل اقلالمناطق األ

 شجار السدر )النبق( :أ -3-1-3-2-3

وابل النباتٌة الطبٌة الواسعة هم الععابلة السدرٌة)العنابٌة( وهً من أشجار السدر من التعتبر أ   

نمو هذه األشجار فً تشجٌرات صؽٌرة ، وو نتشار وتنمو على شكل اشجار كبٌرة نوعا مااأل

م( او 4-1ناطق الجبلٌة بشكل عام ، وٌتراح أرتفاع شجرة السدر )نهار والممناطق ضفاؾ األ

                                                           
(
0
 (.5الدراسة المٌدانٌة ، ملحق) (

0
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عام( ، وثمارها الصؽٌرة ذات المذاق الحلو وتتمٌز 011وعمرها ٌصل الى ) كثر احٌانا  أ

 . (0)صلًو موطنها األة هبألوانها الصفراء والحمراء وببلد الشام وشبة الجزٌرة العربٌ

عمق داخل قاسٌة بسبب ان جذورها التً تمتد بشجار الظروؾ البٌبٌة الوتتحمل هذه األ    

التربة ، وال تستطٌع تحمل الشتاء القار  جدا لذلك تحتاج الى شتاء دافا ، وفً جمٌع انواع 

زهار هذه ، وان أاؾ نها تتحمل الجفو وتتكٌؾ حتى فً الترب الرملٌة ألالتربة ٌمكنها ان تنم

الشجرة وفٌرة بمصادر ؼذاء النحل لما تمتلكه من كمٌات من الرحٌق وحبوب اللقاح وتنتج قٌمة 

رابحه عطرة نواع العسل ، وٌتمٌز بٌسمى عسل السدر وٌكون هذا العسل أجود أؼذابٌة عالٌة 

ٌؾ ، شجار السدر مرتٌن فً السنة فً فصل الربٌع وفصل الخرولون بنً داكن وتزهر أ

ونقً  فضل من الربٌعً ألنه عسل سدر خال السدر الذي ٌنتج فً فصل الخرٌؾ أ وعسل

ٌر من من الكث و التً تكون خلٌطا  السارح فضلها النحل على عكس العسل الربٌعً والذي ال ٌ

 . (1)زهار الربٌعٌة والتً تزهر مع شجرة السدرحبوب اللقاح والرحٌق من األ

النحالٌن الذٌن ٌؽذون نحلهم جمالً اعداد ( ان أ01كل )( والش11وٌتضح من الجدول )     

ولى بعدد قاطعة الخرجة والعالً المرتبة األم ( نحاال  ، واحتلت42على أشجار السد بلػ )

%( من 27.7( نحال وبنسبة )11النحالٌن الذٌن مصدر ؼذاء نحلهم شجرة السدر بواقع )

%( 08.8( نحال وبنسبة )01ة والعٌادي بواقع )اجمالً اعداد النحالٌن ، وتلتها مقاطعة سمر

%( ، ومقاطعة اربٌضة 9.3( نحال وبنسبة )4من اجمالً النحالٌن ، ومقاطعة الخزامٌة بواقع )

%( ، 4.5( نحال وبنسبة )2%( ، مقاطعة البزٌخة بواقع )02.1( نحال وبنسبة )7بواقع )

، ومن ثم كل من مقاطعة الخزامٌة %( 7.4( نحال وبنسبة )3ومقاطعة العكوز واللقلق بواقع )

%( من أجمالً 2.7حال لكل منهما وبنسبة )( ن1الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكور بواقع )

النحل على ، وان سبب تباٌن اعداد النحالٌن الذٌن ٌؽذون  عداد النحالٌن فً منطقة الدراسةأ

 .طقة الدراسة اشجار السدر هو بسبب كثافتها وتباٌنها وتوزٌعها بٌن مقاطعات من

 م.2019منطقة لعام الشجار السدر فً النحالٌن الذٌن ٌغذون نحلهم على أعداد (أ20جدول)

 النسبة %    اعداد النحالٌن   الوحدات االدارٌة       

 27.7 11 27الخرجة والعالً 

 08.8 01 28سمرة والعٌادي  

 9.3 4 29الخزامٌة 

 02.1 7 30اربٌضة   

 4.5 2 31البزٌخة 

 7.4 3 36العكوز واللقلق 

 2.7 1 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 2.7 1 42العكلة والذكورة  

 %011 42 المجموع
 .(4باالعتماد على ملحق )المصدر :               

 

                                                           
(
0
هالة عماد عبدالوهاب ، طالب عبد  حسٌن ، دراسة تاثٌر المستخل  الكحولً والمابً البارد لثمار واوراق نبات السدر ضد  (

 0، عدد 01صابات العٌون )التهاب الملتحمة( خارج وداخل الجسم الحً ، مجلة بؽداد للعلوم الزراعٌة ، مجلد البكترٌا المعزولة من ا
 ،1104  ،002 . 

(
1
 . 018زٌنب هادي جبر السعدي ، مصدر سابق ،    (
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 م.2019لعاممنطقة الشجار السدر فً النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على أعداد (أ12شكل)

  

 ( .11على جدول ) عتمادالمصدر : باأل  

بإنتاج عسل السدر الذي ٌكون من أفضل وأرقى  شجار السدر تظهر فٌما تقدموان أهمٌة أ      

صة  منطقة خرى فً مناطق العراق وخاسعرا  مقارنة  بأنواع العسل األ ؼبلهأنواع العسل وأ

ل عسولذلك  ، (0)( شجرة1153شجار السدر فً منطقة الدراسة )الدراسة ، وبلػ مجموع أ

الموجودة فً المنطقة وتكون محدودة على  السدر نادرا  بسبب قلة انتشاره واعداد االشجار

الرؼم من ان الظروؾ البٌبٌة مبلبمة لزراعتها ، وبما تحتوٌه شجرة السدر من مصادر ؼذابٌة 

وٌمكن التشجٌع على زراعة هذه  مهمة لطوابؾ النحل والتً تعطً كمٌات انتاج عالٌة ،

ً منطقة الدراسة لتطوٌر مشارٌع تربٌة وانتاج النحل وتنمٌتها لرفع المستوى شجار فاأل

 االقتصادي لدى النحالٌن .  

 المحاصٌل الزراعٌة : -3-1-3-3

تتنوع المحاصٌل الزراعٌة التً تزرع فً منطقة الدراسة فمنها )القمح ، والشعٌر ، والذرة     

زهارها ملونه وذات رابحة جذابه وحبوب وأ ك المحاصٌل الخضرٌة والعلفٌة ،الصفراء( وكذل

اللقاح والرحٌق تكون لزجة تلتصق بسهولة بجسم النحل ، وتشكل المحاصٌل الزراعٌة فً 

ربٌة النحل كما تسهم فً زٌادة اإلنتاج من العسل ، لعملٌة ت وؼذابٌا   مهما   منطقة الدراسة موردا  

للنحل بحسب الدراسة  تعتبر مصدر ؼذاءنواع المحاصٌل التً تزرع فً منطقة الدراسة وومن أ

 تً :تمارة االستبٌان والمقاببلت( ما ٌأسالمٌدانٌة )أ

 محاصٌل العلف : -3-1-3-3-1

وهً المحاصٌل التً تزرع لكً تقدم للحٌوانات كأعبلؾ وتكون اما علؾ اخضر مباشرة او    

 -ً :لتبن( ومن هذه المحاصٌل هً كاألتجافة تقدم لها )ا
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 محصول الجت :  -3-1-3-3-1-1

زمن بعٌد وتنتشر نسان منذ المحاصٌل العلفٌة التً ؼرسها األ ٌعد محصول الجت من    

سنه( وهو من 01-8، وٌتراوح عمر هذا المحصول بٌن ) (0)نحاء العالمزراعته فً جمٌع أ

%( 27.74المحاصٌل المعمرة والجٌدة للعلؾ وتزٌد من خصوبة التربة ، ألنه تحتوي على )

%( من 01.74%( من األلٌاؾ و )04.49%( من البروتٌن و )17.78لكربوهٌدرات و )من ا

فً شهر أذار وتشرٌن ، وٌتكاثر بواسطة البذور وٌزرع مرتٌن فً السنه  (1)خرىالمعادن األ

انً لنشاط تربٌة النحل ولكن النحل ٌع ول وتتمٌز ازهاره باللون البنفسجً ، وٌعد ؼذاء  مهما  األ

زهاره لذلك ال تفضله طوابؾ النحل اال بالضرورة وعدم بل  الرحٌق من أمن صعوبة استخ

وجود بدابل له على الرؼم من اهمٌته للنحل ، وبلؽت المساحات المزروعة بمحصول الجت 

 ( دونما  موزعه على مقاطعات منطقة الدراسة .100)

ون على محصول عداد النحالٌن الذٌن ٌعتمد( ان أ02( والشكل )10وٌتضح من الجدول )    

وقد تباٌنت المساحات المزروعة  عٌنة الدراسة ،( نحال من 37الجت فً ؼذاء نحلهم بلػ )

بمحصول الجت فً مقاطعات المنطقة واهتمام المربٌن بزراعة هذا المحصول لوجود 

المساحات الصالحة لزراعته النه ٌعد مصدر ؼذابً مهم لطوابؾ النحل وجاءت االعداد متباٌنة 

عداد النحالٌن الذٌن ٌؽذون نحلهم على هذا المرتبة األولى مقاطعة الخرجة والعالً فً أ تحتلاذ 

جمالً التؽذٌة بمحصول الجت ، ومقاطعة %( من أ31.4( نحال وبنسبة )11قع )المحصول بوا

%( ، وكل من مقاطعة الخزامٌة 07( نحال وبنسبة )8سمرة والعٌادي فً المرتبة الثانٌة بواقع )

%( على 01.7،  01.7( نحال وبنسبة )5،  5ً المرتبة الثالثة والرابعة بواقع )واربٌضة ف

%( ، ومن ثم كل من مقاطعة 5.2( نحال وبنسبة )2، ومقاطعة البزٌخة بواقع ) الترتٌب

ت ( وبنسب بلؽ0،  0،  0العكوزواللقلق والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكورة بواقع )

 عداد النحالٌن فً منطقة الدراسة .أجمالً أ%( من 1.0،  1.0،  1.0)

عداد النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على محصول الجت فً منطقة الدراسة لعام (أ21جدول)

2019 

 النسبة %   اعداد النحالٌن  الوحدات االدارٌة     

 31.4 11 27الخرجة والعالً 

 07 8 28سمرة والعٌادي 

 01.7 5 29الخزامٌة  

 01.7 5 30اربٌضة 

 5.2 2 31البزٌخة 

 1.0 0 36العكوز واللقلق 

 1.0 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 1.0 0 42العكلة والذكورة 

 %011 37 المجموع
 . (4عتماد على ملحق )باألالمصدر :              

 

                                                           
(
0
،  0988ٌة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، رمضان احمد الطٌؾ التكرٌتً ، نوعٌة المحاصٌل العلفٌة والرعو (

 148 . 
(
1
 .  4،   0981حكمت عسكر رومً ، زراعة الجت فً العراق ، المجلس الزراعً االعلى ، بؽداد ،  (
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 عداد النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على محصول الجت فً منطقة الدراسة لعام(أ13شكل)

2019. 

 

 ( .10عتماد على جدول )المصدر : باأل  

 محصول البرسٌم : -3-1-3-3-1-2  

بة لعملٌة ٌعد محصول البرسٌم من المحاصٌل العلفٌة والذي ٌحتاج الى درجة حرارة مناس     

( وأ21-01النمو وهً )  (0)سم( وله القدرة على تحمل ملوحة التربة51-21رتفاعه ٌبلػ )م 

فً شهر  بواسطة البذور وزراعته تتم مرة واحدة فً السنة تحدٌدا   ،وٌتكاثر هذا المحصول

بٌض بداٌة شهر نٌسان ، وتتمٌز الوان أزهاره باللون األول وتتفتح ازهاره مع ٌن األتشر

 وتتوفر فٌها كمٌات من الرحٌق وحبوب اللقاح فهو مهم لنشاط تربٌة النحل ، حٌع ان لون

 فاتح ورابحة عطرة ومذاق حلو . صفرالعسل المنتج من محصول البرسٌم أ

عداد النحالٌن الذٌن ٌؽذون نحلهم على ( ان أ03شكل )( وال11وٌتضح من خبلل الجدول )     

قاطعة الخرجة والعالً جمالً عٌنة الدراسة ، واحتلت م( نحاال  من أ23صول البرسٌم بلػ )مح

نحالٌن ، ومقاطعة سمرة جمالً ال%( من أ33.0( نحال وبنسبة )04ع  )ولى بواقالمرتبة األ

%( ، وفً المرتبة الثالثة والرابعة 07.5( نحال وبنسبة )5والعٌادي فً المرتبة الثانٌة بواقع )

 الترتٌب%( على 03.7،  03.7( نحال وبنسب )4,4كل من مقاطعة الخزامٌة اربٌضة بواقع )

، ومقاطعة العكوز %( 4.8( نحال وبنسبة )1، ومقاطعة البزٌخة فً المرتبة الخامسة بواقع )

راسة ، اما %( من اجمالً اعداد النحالٌن فً منطقة الد1.9( نحال وبنسبة )0واللقلق بواقع )

 ( دونما  موزعه على الوحدات اإلدارٌة091بهذا المحصول بلؽت ) حجم المساحات المزروعة

 فً منطقة الدراسة .
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 لبرسٌم فً منطقة الدراسة لعام(اعداد النحالٌن الذٌن ٌغذون نحلهم على محصول ا22جدول)

 م2019

 النسبة %  اعداد النحالٌن  الوحدات االدارٌة       

 33.0 04 27الخرجة والعالً 

 07.5 5 28سمرة والعٌادي 

 03.7 4 29الخزامٌة 

 03.7 4 30اربٌضة 

 4.8 1 31البزٌخة 

 1.9 0 36العكوز واللقلق 

 - -   41الحزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - -   42كلة والذكورة الع

 %011 23 المجموع
 . (4عتماد على ملحق )باألالمصدر :              

 عداد النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل على محصول البرسٌم فً منطقة الدراسة لعام(أ14شكل)

2019 . 

  

 ( .11عتماد على جدول )المصدر : باأل   

 التغذٌة الصناعٌة : -3-1-3-4

لطوابؾ نحل العسل وخاصة عندما تقل مصادر الؽذاء  مهما   ذٌة الصناعٌة مصدرا  تعتبر التؽ   

مٌن الؽذاء المناسب للنحل لطبٌعً خبلل السنة ، وان عملٌة تأمن الرحٌق وحبوب اللقاح ا

لطبٌعة ، وتعد حتٌاجاته الؽذابٌة فً فترة عدم كفاٌة الرحٌق وحبوب اللقاح فً اجمٌع أبتوفٌر 

ستمرار النشاط والحٌوٌة لطوابؾ النحل على مدار السنة ، أل ضرورٌا   مرا  ا التؽذٌة الصناعٌة

حفاظ على حٌاة النحل ، ولل (0)للنحل وبشكل طبٌعً وبشرط توافر مصادر التؽذٌة وبتكلفة قلٌلة

ابل التؽذٌة البروتٌنٌة والسكرٌة عندما ٌقل مخزون الؽذاء الطبٌعً لدى دن بتقدٌم بٌقوم النحالو

المنطقة لسد نق  الؽذاء داخل الخٌلة ، وال تحل محل الؽذاء الطبٌعً ألنها تؤثر  الطابفة فً

                                                           
(
0
الخرٌفٌة والربٌعٌة المبكرة فً انتاجٌة طوابؾ نحل العسل  فٌصل محمود حبٌب ، خلٌل ابراهم مكٌس ، تاثٌر التؽذٌة االضافٌة (

،  5، عدد 22سلسلة العلوم البٌولوجٌة ، مجلد  –، مجلة جامعة تشرٌن للبحوع والدراسات العلمٌة .Apis mellifera Lاالهلً 

1105   ،37 . 
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لنحل سباب تقدٌم الؽذاء الصناعً ل، ومن أ (0)وتضعؾ مجهوده على النحل اقتصادٌا   سلبا  

جل لى العمل والتكاثر ولٌس من أابؾ عجل تشجٌع الطووخاصة فً فصل الربٌع هو من أ

بٌع الطرود من النحالٌن ، ومن العبلمات التً تدل على نق  الؽذاء التؽذٌة وخاصة المهتمٌن ب

 ً :وابؾ النحل هً كاألتالطبٌعً عند ط

 ـ قلة العسل وحبوب اللقاح داخل الخلٌة وخفة الوزن .

 ـ وجود عدد من الذكور الملقاة خارج الخلٌة وقتلها فً الخلٌة .

 الؽذاء . ـ ٌلقى النحل الٌرقات خارج الخلٌة عندما ٌشعر بنق 

 ـ حدوع حاالت السرقة بٌن الخبلٌا .

كرٌة وبحسب ان عملٌة التؽذٌة الصناعٌة على البدابل والمكمبلت ومنها البروتٌنٌة والس   

 تً :الهدؾ منها وتكون كاأل

: وتقدم فً بداٌة موسم نشاط النحل وبشكل ٌومً وبكمٌات قلٌلة ،  التغذٌة التحضٌرٌةــ 0

ٌع الملكات على وضع البٌض وتكوٌن الحضنة ، والنحل الموجود وهدفها هو مساعدة وتشج

داخل الخبلٌا هو تحت سن الطٌران ولٌست له القدرة على السروح ،وتساعد هذه التؽذٌة النحل 

 اكبر . ة ودخول موسم االنتاج بإنتاج وقوةعلى بناء حضنة جدٌد

المخزون الذي تم  : الؽرض منها هو تعوٌض النحل عن العسل التغذٌة بعد الفرزــ 1

استخراجه من قبل النحال ، وخاصة مع نهاٌة موسم الؽذاء الطبٌعً حٌع ال ٌستطٌع تعوٌضه 

 النحل .

 للنحل داخل الخبلٌا . : الؽرض منها هو ترك مخزون كاؾ   التغذٌة قبل موسم الشتاءــ 2

عبلج والوقاٌة من لنحل لؽرض التركٌبة دوابٌة ل : الهدؾ منها هو إعطاء التغذٌة الدوائٌةــ 3

 مراض واآلفات والفٌروسات التً تصٌب وتفتك بالنحل .األ

: الؽرض منها هو تؽذٌة النحل عندما تسوء الظروؾ الطبٌعٌة  التغذٌة عند نقص الغذاءــ 4

البٌبة لمصادر الؽذاء ، فٌقدم  والعوامل البشرٌة التً تؤدي الى أفتقارومنها عناصر المناخ 

 . (1)اعٌة للنحل واال سوؾ تهلك الخبلٌا النحال التؽذٌة الصن

ة النحل فً منطقة نواع التؽذٌة الصناعٌة التً ٌعتمدونها النحالٌن لنشاط تربٌوان من أهم أ    

 تً :الدراسة هً كاأل

نتشار فً العالم وعملٌة وهً من الطرق التً تكون واسعة األ:  التغذٌة بالمحالٌل السكرٌةــ 

ن من الجلوكوز ه التؽذٌة عندما ٌحدع النق  الحاد بالؽذاء ، وتتكو، وتقدم هذ وسرٌعة جدا  

ضعها داخل او خارج الخلٌة او بٌض وتقدٌمها بشكل مباشر للنحل ، وٌتم والصناعً والسكر األ

                                                           
(
0
 . 109عبد الخالق وفا ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 112فً تربٌة النحل ، مصدر سابق ،   منتصر صباح الحسناوي  ، المساعد  (
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وانً خاصة لهذه التؽذٌة وٌستعمل السكر والماء فً عملٌة تحضٌرها ، وٌتم استخدام فً أ

 تً :نة وبحسب الموسم الزراعً وهً كاألل فصول السالتراكٌز السكرٌة بشكل مختلؾ خبل

 : المحلول السكريــــــ 

  جواء الباردة ٌستخدم .جزء ماء( فً األ0جزء سكر + 1) 0:1محلول سكري 

  جواء المعتدلة .جزء ماء( فً األ0جزء سكر + 0) 0:0محلول سكري 

 جواء الحارة .جزء ماء( فً األ1حزء سكر +0) 1:0 محلول سكري   

ومن سلبٌات هذه التؽذٌة فً فترة ما قبل الموسم الرحٌقً حٌع تؤدي الى تسربها الى العسل     

 . (0)داخل الخلٌة ومن ثم ٌؤدي الى ؼش العسل ومٌل الخبلٌا الى التطرٌد فً بداٌة فصل الربٌع

قدم من خبلل وضع السكر المحبب األبٌض داخل الخلٌة : وت التغذٌة على السكر الجافــــــ 

 لكً ٌتمكن النحل من ترطٌبه واستهبلكه . فوق اإلطاراتو

بٌن  : وهً عبارة عن عجٌنة سكرٌة طرٌة وتكون وسطا   التغذٌة على عجٌنة الكانديــــــ  

 التؽذٌة بالمحلول السكري والسكر الجاؾ ، وٌفضل تقدٌمها فً فصل الشتاء البارد .

لنحالٌن الذٌن ٌستخدمون التؽذٌة عداد ا( ان أ04( والشكل )12وٌتضح من الجدول )    

ول مقاطعة الخرجة والعالً بواقع ( نحال ، وتحتل المركز األ45ػ   )بالمحلول السكري بل

( نحال 01%( وفً المرتبة الثانٌة مقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )24.7( نحال وبنسبة )11)

 8الثة والرابعة بواقع )%( ، وكل من مقاطعة الحزامٌة واربٌضه فً المرتبة الث07.4وبنسبة )

( نحال 2%( وفً المرتبة الخامسة مقاطعة البزٌخة بواقع )03.1،  03.1( نحال وبنسب )8، 

%( ،ومن 4.2( نحال وبنسبة )2%( ومقاطعة اللقلق فً المرتبة السادسة بواقع )4.2وبنسبة )

سب ( نحال وبن1،  1ثم كل من مقاطعتً الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكورة بواقع )

 جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة .%( على التوالً من أ2.4،  2.4)

نتاج وتٌن المفقود فً الطبٌعة وتشجٌع أ:  هدفها تعوٌض النحل من الر التغذٌة البروتٌنٌةــ 

الحضنة ، وحبوب اللقاح الطبٌعٌة هً مصدر البروتٌن الذي ٌقوم النحل بجمعه وفً حالت 

نتاج الحضنة ؾ عن وضع البٌض وتوقؾ نمو وتطور أاح فان الملكات تتوقنق  فً حبوب الق

لٌؤدي الى ضعؾ الطابفة ، فٌجب على النحالٌن من تقدٌم حبوب اللقاح الطبٌعٌة او مكمبلت 

التؽذٌة تكون على نوعٌن  حبوب اللقاح للنحل فً حالة ال تتوفر حبوب اللقاح فً الخلٌة ، وهذه

 تً :وهً كاأل

مهما  للبروتٌنات والفٌتامٌنات وهً من المصادر  : تعتبر مصدرا   للقاح الطبٌعٌةحبوب اــــ 

اسٌة سافر فٌها كل العناصر الؽذابٌة األالؽذابٌة المهمة لٌرقات وٌافعات النحل ، ألنها تتو

س إلنتاج هرمونات النمو البلزمة لعملٌة نمو الٌرقات ، وان والضرورٌة المؽذٌة لؽدد الرأ

% رماد 2% بروتٌنات و 11% ماء و 7ا النحل تتكون من )هلطبٌعٌة التً ٌجمعحبوب القاح ا

                                                           
(
0
متولً مصطفى خطاب ، تؽذٌة نحل العسل ، كتٌب ارشادي صادر من المشروع القومً لمكافحة االمراض الفطرٌة على نحل  (

 . 22،   0997العسل ، مركز البحوع الزراعٌة بوزارة الزراعة ، كلٌة الزراعة جامعة الزقازٌق بمشتهر ، 
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، وٌتم تقدٌمها بطرق متعددة ( 0)% مركبات ؼٌر معروفة (18% كربوهٌدرات ودهون و 4و 

 منها :

 . ًبواسطة اطارات مخزون فٌها حبوب اللقاح من موسم الفٌض الؽذاب 

 ٌا .طحن حبوب اللقاح وتقدٌمها للنحل خارج الخبل 

  عجن حبوب اللقاح مع العسل او مع محلول سكري تهدؾ الى تكوٌن عجٌنة بروتٌنٌة

لٌها ) الٌنسون والزعتر او النعناع او الخلٌة ومن الممكن أضافة نكهات أ وتقدم داخل

  . (1)ماء الزهر(

توي : تعتبر بدابل او مكمبلت حبوب اللقاح الوسط الؽذابً المهم الذي ٌح بدائل حبوب اللقاحــ 

ن النحلة الواحدة عن حبوب اللقاح الطبٌعٌة ، فأ ر البروتٌن الذي ٌقدم للنحل بدٌبل  اعلى مصد

ملؽرام( من 011:041لكً تنمو وتتطور من البٌضة الى ان تصبح حشرة كاملة تحتاج الى )

 (2)( نحلة01.111من حبوب اللقاح ٌكفً لنمو وتتطور ) ا  واحد ا  حبوب اللقاح اي ان كٌلو ؼرام

وقامت بعض الشركات بإنتاج تؽذٌة بروتٌنٌة جاهزة لبلستعمال الفوري تساعد النحل على  ،

، وتشجع الملكة على وضع البٌض  تخزٌن كمٌات كافٌة من البروتٌن وتجعلها مقاومة لؤلمراض

حضنة سلٌمة ونحل قوي وأزدٌاد  نشاط الطوابؾ بشكل قوي وتعمل على تكوٌن واستمرار

ه العجٌنة من فٌتامٌنات متعددة وكربوهٌدرات  ومواد مستخرجة من ، وتتكون هذ اإلنتاج

 . (3)%(011الطبٌعة )

عداد النحالٌن الذٌن ٌستخدمون التؽذٌة بحبوب ( ان أ04( والشكل )12وٌتضح من الجدول )    

( نحال 01ولى مقاطعة الخرجة والعالً بواقع )( نحاال ، وتحت المرتبة األ25لػ )اللقاح ب

( نحال 7،  7%( ، وفً كل من مقاطعة سمرة والعٌادي والخزامٌة بواقع )22.2وبنسبة )

%( ، ومن ثم 05.5( نحال وبنسبة )5%( ، ومقاطعة اربٌضة بواقع )09.3،  09.3وبنسب )

كل من مقاطعة البزٌخة والعكوز واللقلق والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكورة بواقع 

جمالً عٌنة %( على التوالً من أ1.7،  1.7،  1.7،  1.7) ( نحال وبنسب0،  0،  0،   0)

 الدراسة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
0
 3، عدد 00ونس ، مصادر حبوب اللقاح فً مناحل الجامعة بالموصل ، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة ، مجلدهشام ذنون ٌ (

 ،1100   ،135 . 
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  .www.na7la.com،  1104صبحً قاسم ، تؽذٌة نحل العسل ودورها فً عمر الشؽاالت ، موقع نحلة ،  )
(
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 . 7،   1104،  1، عدد 0مد زهٌري ، التؽذٌة البدٌلة لنحل العسل ، مجلة النحالة العربٌة ، مجلداحمد مح (
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 .2019منطقة لعام العداد النحالٌن الذٌن ٌستخدمون التغذٌة الصناعٌة فً ( أ23جدول ) 

التغذٌة بالمحلول  الوحدات االدارٌة 
 السكري

تغذٌة بحبوب     النسبة %
 اللقاح

 النسبة %

 22.2 01 24.7 11 27الخرجة والعالً 

 09.3 7 07.4 01 28سمرة والعٌادي 

 09.3 7 03.1 8 29الحزامٌة 

 05.5 5 03.1 8 30اربٌضة 

 1.7 0 4.2 2 31البزٌخة 

 1.7 0 4.2 2 33اللقلق 

الخزامٌة الشرقٌة 
 41وحلٌحل

1 2.4 0 1.7 

 1.7 0 2.4 1 42العكلة والذكورة 

 %011 25 %011 45 المجموع

 . (4د على ملحق )عتماباألالمصدر : 

 عداد النحالٌن الذٌن ٌغذون النحل فً على التغذٌة الصناعٌة فً منطقة الدراسة( أ15شكل )

 . م2019 لعام

 

 ( .12عتماد على جدول )المصدر : باأل  

 النحل : ٌواءنظم إ -3-1-4

ٍَ اْنجِبَالِ “)قال تعالى      ٌِ اتَِّخِذي ِي ًَّا  وََأْوَحى رَبَُّك إِنَى انَُّْحِم َأ َجزِ وَِي ٍَ انشَّ بٍُُىتًا وَِي

 ٌَ لفً عام قبل المٌبلد ، ولكنها بقٌت فً أكثر من ، تربٌة النحل عرفت منذ أ (0)"(ٌَْعزُِشى

 اإلنتاجنسان بجنً العسل دون معرفته على كٌفٌة ا القدٌمة لفترات طوٌلة ٌكتفً األمراحله

سكانه لمحافظة على النحل وعملٌة أفكرة ا، وجاءت  (1)وحماٌة الطوابؾ وتطوٌرها ورعاٌتها

عام ق.م( وبعدها حضارة  1511)لتً عمل بها المصرٌون القدماء منذ فً الخبلٌا الطٌنٌة وا

كتشفها لرافدٌن والرومان والٌونان ، ان أول خلٌة خشبٌة ذات اإلطارات المتحركة أوادي ا

كل كبٌر وواسع فً ، وتطورت عملٌة تربٌة النحل بش 0789العالم السوٌسري )هور( عام 

                                                           
(
0
 . 58قران الكرٌم ، سورة النحل ، االٌة ال (

)
1

 .http://www.alwaraq.net، تربٌة النحل ، ترجمة الحسن بنلفٌقه   Jacquas Lemaireجاك لومٌر  )
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 0894( الخلٌة الحدٌثة عام Langstrothمرٌكً )انحاء العالم ، وأكتشؾ العالم األمعظم 

ملم( والتً تسمح للنحل بالتحرك بشكل 9-7والذي حدد فٌها المسافة النحلٌة والتً قدرها )

سم خلٌة شافه فقد صمم الخلٌة التً تعرؾ بأكتٌعً دون التماس مع بعضها ، ومنذ أطب

النجستروع( ، ففً البلدان العربٌة الزالت عملٌة تربٌة النحل بالطرق التقلٌدٌة القدٌمة )

ً الكلٌات والمعاهد وخاصة فً العراق ، حٌع قامت وزارة الزراعة بإدخال الخلٌة الحدٌثة ف

نشاء مناحل ش خاصة لتصنٌع الخبلٌا الخشبٌة وأالزراعة ور الزراعٌة ، وأنشأت إعدادٌات

 ، وتنقسم خبلٌا تربٌة النحل الى قسمٌن هما : (0)متطورة 

 الخالٌا الطٌنٌة : -4-1 -3-1

م( 1.4) ارتفاعها( وٌبلػ 1وهً أسطوانة مصنوعه من الطٌن كما موضحة فً الصورة )

رمً على مجموعات ، وتحتوي على وتوضع هذه الخبلٌا فوق بعضها البعض بشكل ه

جل الملكة لكً تضع البٌوض النحل بنفسة من أركة التً ٌبنٌها قرا  الشمعٌة ؼٌر المتحاأل

حالٌن محدود فً ظل هذه الخبلٌا ألن النحل ٌقوم ولتخزٌن العسل وحبوب اللقاح ، وان عمل الن

-0كؽم( و)5-3عمال البلزمة وتتراوح كمٌات العسل المنتجة سنوٌا للخلٌة الواحدة بٌن )بكل األ

 : (2)، ومن ممٌزات هذه الخلٌة هً (1)كؽم( من الشمع3

 قرا  الشمعٌة .مبلت ببناء األاسل بسبب أنشؽال العنتاج العــ قلة أ

 ــ كثرة عملٌات السرقة والتطرٌد بسبب ضٌق الخلٌة وعدم القدرة على التحرك داخلها .

 ــ صعوبة الكشؾ الٌدوي على الخبلٌا وكذلك صعوبة الكشؾ عن االمراض ومعالجتها .

 خر.أـ صعوبة التنقل بها من مكان الى ـ

 الخالٌا الحدٌثة )الالنجستروث( : -3-1-4-2

لٌة ( وتصنع الخ2كما موضح فً الصورة )وهً عبارة عن خلٌة ذات اطارات متحركة    

الحدٌثة من الخشب السوٌدي او الزان الذي له القدرة على تحمل الظروؾ الجوٌة السٌبة ، وال 

ن من الخارج ان تطلى باأللوان الزٌتٌة ي مادة دهنٌة ولكن ٌمكخلٌة من الداخل بأٌمكن طبلء ال

 ٌة :تحة التً ال تمت  الحرارة وتعكس أشعة الشمس ، وتتكون من األجزاء األتالفا

ربعة ارجل طول كل واحدة : وهو أطار من الخشب او الحدٌد له أ حامل الخلٌة )الكرسً(ــ 0

رض الخلٌة من األ دٌد ، ٌعمل على رفعفضل ان تكون من الحألسم( وا11منها ال ٌقل عن )

 لحماٌتها من الحشرات الضارة ورطوبة التربة .

 لباب الخلٌة . جزاء الخلٌة وتكون مرتكزا  وهً من أهم أ ــ قاعدة الخلٌة :2

                                                           
)
0

  .www.na7la.com  ، 1100طارق مردود ، تطور مساكن النحل عبر العصور موقع نحلة ، )
(
1
 . 3،    1112،  0اسعد مصطفى ابو لٌله ، تربٌة النحل ، وزارة الزراعة واستصبلح االراضً ، ط (

(
2
 . 012منتصر صباح الحسناوي ، المساعد فً تربٌة النحل ، مصدر سابق ،  (
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سم( 2فتحتان واحدة شتوٌة بطول )وهو عبارة عن قطعة من الخشب له  ــ باب الخلٌة :3

 من الخلٌة . جل دخول النحل والخروجسم( من أ9طول )خرى صٌفٌة بوأ

 ت على قاعدة الخلٌة وٌتسع لعشرة إطاراتربعة جدران وٌثبٌتكون من أ ــ صندوق التربٌة :4

 خشبٌة .

توضع مستطٌلة من الخشب لها حواؾ جانبٌة  وهً عبارة عن إطارات االطارات الخشبٌة : ــ5

 ساسات الشمعٌة على دعابم من سلك رفٌع .داخل الصندوق تثبت علٌها األ

فً وسطها فتحة  هو عبارة عن صفٌحة من الخشب ذات إطارات غطاء الداخلً :ــ ال6

 مستدٌرة او بٌضاوٌة تستخدم ألؼراض التهوٌة والتؽذٌة .

على وتكون مطلٌة بمادة الزنك وهو أطار خشبً مؽطى بقطعة من األ ــ الغطاء الخارجً :7

 ( 0)لحماٌته من التشقق

           ( الخلٌة الحدٌثة )الالنجستروث(                                                                                               3صورة)           ( الخلٌة التقلٌدٌة        2صورة) 

 

 .  .www.marefa.org.   ،www.na7la.comالمصدر: رابط االنترنت

 

 

 

                                                           
(
0
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ة المدروسة فً منطقة الدراسة ان على العٌن جرٌتأظهرت الدراسة المٌدانٌة التً أوقد    

ان ٌستخدمون الطرق الحدٌثة فً مشارٌع تربٌة النحل ،  النحالٌن فً منطقة الدراسة ؼلب أ

 . ( ٌستخدمون الطرٌقة الحدٌثة 83جمٌع النحالٌن فً منطقة الدراسة والبالػ عددهم )

 . 2019( طرق تربٌة النحل فً منطقة الدراسة لعام 24جدول )

 النسبة % الطرٌقة الحدٌثة الوحدات االدارٌة

 31.3 23 27الخرجة والعالً 

 09 05 28سمرة والعٌادي 

 02 00 29الخزامٌة 

 02 00 30اربٌضة 

 3.7 3 31البزٌخة 

 3.7 3 36العكوز واللقلق 

 1.2 1 41الحزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 1.2 1 42العكلة والذكورة 

 %011 83 المجموع
 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول( .                    

 . 2019( طرق تربٌة النحل الحدٌثة فً منطقة الدراسة لعام 16شكل )

 

 ( .13على جدول ) المصدر : باالعتماد  

م س30.4سم وعرضها 40.4لػ طولها )ٌبهً التً جزاء خلٌة البلنجستروع ان مقاسات وأ    

 هم ممٌزات الخلٌة الحدٌثة هً :سم( ومن أ13وارتفاعها 

 جزاء ونقلها .لى أخر وكذلك تقسٌمها الى أــ سهولة نقل الخبلٌا من مكان ا0

كؽم( من العسل وقد ٌزداد 11-04وتنتج الخلٌة الواحدة من ) ــ وفرة العسل وزٌادة اإلنتاج1

 حسب توافر المراعً الطبٌعٌة . وٌقل اإلنتاج

 التحكم بها ، ة للنحل وبحسب الكثافة النحلٌة وإمكانٌةتهوٌة البلزمة والكافٌــ ال2
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ــ سهولة الكشؾ عن النحل للتعرؾ على حالة الطابفة والملكة ومعرفة محتوٌات الخلٌة من 3

 العسل .

 عداء وسهولة التنظٌؾ من الداخل .ــ حماٌة الطابفة من األ4

 نحاء العالم .أــ تتمٌز بانها واسعة االنتشار فً كل 5

 

 : ًاعتبارات وشروط اختٌار مواقع الخالٌا او المناحل وه 

ذات النباتات  ةراضً الزراعٌتكون قرٌبة من األرض التً ٌقام علٌها المنحل ٌجب ان ـ األ0

 الؽنٌة بمصادر الرحٌق وحبوب اللقاح .

 ن هبوب الرٌاح الشدٌدة .اكملقرب من مصادر المٌاه وبعٌدة عن أا -1

 دٌد المسافة الخاصة بالمنحل لتتناسب مع عدد الطوابؾ التً ٌبدا بها المشروع .تح -2

نها ترفع من درجة الحرارة فً فصل ارضٌة المنحل بالصبة الخرسانٌة ألعن صب  األبتعاد -3

 الصٌؾ خاصة .

م( على ان توضع كل خلٌتٌن 1ترتٌب الطوابؾ على شكل صفوؾ وتكون المسافة بٌنها ) -4

الشرق فً فصل  م( وفتحات الخبلٌا ٌجب ان تكون باتجاه0ا البعض بمسافة )بجانب بعضه

 . (0)الصٌؾ واتجاه الجنوب فً فصل الشتاء

عداء المنحل ٌجب ان تكون خالٌة من األدؼال والحشرات من أجل حماٌتها من األ رضٌةأ -5

 والحرابق وان تكون قرٌبة من طرق النقل .

وعدم انشابها بالقرب من الشوارع المزدحمة وتكون  سهولة الوصول الى مكان المنحل -7

 بعٌدة عن حضابر الحٌوانات .

راضً المكشوفة فترسة والمواشً عندما تكون فً األحماٌة المنحل من الحٌوانات الم  -8

 . (1)فٌجب تسٌجها

 س المال :رأ -3-1-5

ي نشاط أقتصادي ، وان المال من العوامل البشرٌة ذات األهمٌة الكبٌرة فً قٌام أس ٌعتبر رأ   

بنٌة ووسابل النقل ر على النقود فحسب ولكن ٌتمثل برأس المال العٌنً واألس المال ال ٌقتصرأ

، ال  ونوعا   الزراعً كما    ، وان الدور المهم لرأس المال هو زٌادة اإلنتاج (2)والمواصبلت

الحدٌثة كافة من  بلس المال الذي ٌوفر كافة الوسامكن ألي نشاط ان ٌقوم دون وجود رأٌ

 . موال لتحقٌقهاها وطرق عملها وهذه تحتاج الى األنواعاآلالت والمكابن باختبلؾ أ

                                                           
(
0
 . 24،   1101،  0ون ، نحل العسل والنباتات الطبٌة والعطرٌة فً البٌبة االردنٌة ، طنزار حداد واخر (

(
1
 . 031-028لؤي كرٌم الناجً ، مصدر سابق ،   (

(
2
 .  020عبد خلٌل فضٌل ، احمد حبٌب رسول ، جؽرافٌة العراق الصناعٌة ، جامعة الموصل ، الموصل ،   (
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ألنشاء المنحل هً توافر رؤوس األموال الكبٌرة من خبلل مصارٌؾ  ساسٌةن العوامل األا    

ٌا لملكات والتؽذٌة وشراء الخبلدخال اأنشاء المنحل واألدوات األساسٌة للنحال وعملٌات أ

صناؾ الجٌدة من النحل ، وتوفٌر الٌد العاملة ذات الخبرة وأنشاء الضبلل للخبلٌا  وشراء األ

جور لهم ، حٌع ان الكلفة االقتصادٌة مٌتها فً مجال التسوٌق وتوفٌر األهلعلمٌة وأالفنٌة وا

عفه داد الى ضولى ٌزالٌة لقٌام مشروع تربٌة النحل ورأس المال الذي ٌستخدم فً السنة األع

نتاج العسل والؽذاء لنحل ، وعندما ٌعتمد النحال على أدوات البلزمة لبسبب عملٌة شراء األ

ولى اقتصادي ال بأس به فً السنوات األالملكً والشمع فهذا سوؾ ٌساعده على تحقٌق مردود 

 . (0)ستمر فً العمل على تربٌة النحل وتكاثر الخبلٌا والطرود، وٌحقق أرباحا  كثٌرة اذا أ

( ملٌون دٌنار للمنحل الواحد 5-1نشاء المناحل ما ٌقارب )ن رأس المال المستخدم فً أا    

الخبلٌا فً المنحل ، وٌظهر  دعدا( ملٌون دٌنار وذلك بحسب أ03-01) وهناك منحل كلؾ

بلؽت  فً منطقة الدراسة ( ان التكالٌؾ التقرٌبٌة ألنشاء المناحل14الجدول )

%( من مجموع التكالٌؾ ألنشاء المنحل 99.8اقً وبنسبة )(ملٌون دٌنار عر130751111)

%( من مجموع التكالٌؾ 3.4فً منطقة الدراسة ،اما نسبة تكالٌؾ شراء الكراسً بلؽت )

%( من مجموع التكالٌؾ ،واحتلت مقاطعة الحرجة والعلى 2.5ونسبة تكالٌؾ الظلة بلؽت )

%( لكثرة عدد المناحل فٌها و 35.2المرتبة االولى بمجموع تكالٌؾ انشاء المنحل بنسبة )

%( ومقاطعة 08.8%( اما مقاطعة الخزامٌة  بنسبة )02.3ومقاطعة سمرة والعٌادي بنسبة )

%( ومقاطعة العكوز واللقلق بنسبة 5%( ، ومقاطعة البزٌخة بنسبة )7.1اربٌضة بنسبة )

بنسبة الذكورة %( ومقاطعة العكلة و1.1%( ومقاطعة الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل بنسبة )2.0)

 نشاء فً منطقة الدراسة للمناحل .%( من مجموع تكالٌؾ األ1.7)

 . 2019نشاء المناحل فً منطقة الدراسة لعام ( تكالٌف أ25جدول )

تكالٌف شراء  الوحدات االدارٌة
 النحل بالدٌنار

تكالٌف الكراسً  %
 بالدٌنار

تكالٌف الظلة  %
 بالدٌنار

التكالٌف   المجموع % 
 بالملٌون

 2.1 001141111 35.0 3001111 35.2 4031111 35.2 011811111 27الخرجة والعالً 
 1 21381111 02.2 0091111 02.3 0391111 02.3 19811111 28سمرة والعٌادي 

 3 34451111 08.9 0571111 08.8 1191111 08.8 30811111 29الخزامٌة 
 0.4 07331111 7.4 531111 7.1 811111 7.1 05111111 30اربٌضة 
 2.5 03515111 5.1 425111 5 571111 5 02311111 31البزٌخة 
 2.0 7521111 2.2 181111 2.0 241111 2.0 7111111 36اللقلق العكوز و

 0.9 4341111 1.0 111111 1.1 141111 1.1 4111111 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 
 2.1 5431111 1.4 131111 1.7 211111 1.7 5111111 42العكلة والذكورة 

 011 130751111 011 8871111 011 00191111 011 110811111 المجموع 
   %2.5             %    3.4             %90.7                 االهمٌة النسبٌة 

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة و استمارة االستبٌان )المحور الثانً( .      

 النقل والتسوٌق : -3-1-6

رتكازي ألي نشاط اقتصادي وهو األساس لبقٌة : ٌعتبر النقل البناء األ النقل -3-1-6-1

 والتً تعد عامبل   ربط طرق النقل المختلفة مناطق األستهبلك واإلنتاج، وت (1)خرىالنشاطات األ

همٌة طرق النقل لكونها ولٌدة النشاط ، وتظهر أ (2)نتاج الزراعً مهما فً عملٌات األ

                                                           
(
0
 . 11ق ،  عبد الباقً محمد العلً ، مصدر ساب (

(
1
 . 32،   0987سعدي علً ؼالب ، جؽرافٌة النقل والتجارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  (

(
2
 . 000علً احمد هارون ، مصدر سابق ،   (
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ورها المهم والفعال فً ، ود ده فً عملٌة التخص  فً عملٌات اإلنتاجتزاٌاالقتصادي و

صبحت طرق النقل جٌدة وسرٌعة النباتً والحٌوانً ، وكلما أ الزراعً بشقٌة عملٌات اإلنتاج

،  (0)سهلة الى مناطق األستهبلك واالسواق أسرع وأكلما كانت عملٌات نقل المنتجات الزراعٌ

فً قٌام مشارٌع تربٌة النحل وتنمٌتها ، حٌن تتم عملٌة نقل المدخبلت همٌة طرق النقل وتبرز أ

والمخرجات التً ٌقوم بها هذا النشاط او المشروع وبٌع الطرود والمنتجات والتنقل بالخبلٌا الى 

ماكن التً تكون وفٌرة بالمصادر الؽذابٌة المهمة للنحل كل هذه العملٌات بواسطة النقل ، األ

 تً :مناحل فً منطقة الدراسة وهً كاأللوظهر نوعٌن من ا

مكان ثابت ومعلوم لوجود وفرة فً المصادر  ذات: المناحل الثابتة : وتكون  النوع االول

خرى على نقل الخبلٌا الى أماكن أالؽذابٌة للنحل ، لكن هناك حاالت استثنابٌة تجبر النحال 

ن قبل المزارعٌن ، وٌجب ان ال ومنها الظروؾ الجوٌة الطاربة وكذلك عملٌات رش المبٌدات م

صلً ان عدم رجوع النحل الى المكان األكم( لضم3تقل المسافة التً تنقل الٌها الخبلٌا عن )

 للخبلٌا)*( . 

: المناحل المتنقلة : هدفها الربٌسً هو توفٌر المراعً ذات الوفرة بالمصادر  النوع الثانً

ا تلقٌح المحاصٌل الزراعٌة ، حٌع ٌقوم الؽنٌة  بالرحٌق وحبوب اللقاح وكذلك الؽرض منه

المزارعٌن باستبجار الخبلٌا من النحالٌن فً بداٌة موسم تزهٌر المحاصٌل الزراعٌة لعملٌة 

 . ونوعا   نتاج المحاصٌل كما  خلطً الذي ٌقوم به النحل وزٌادة أالتلقٌح ال

 المختلفة لمشارٌع وتتمتع منطقة الدراسة بشبكة طرق نقل جٌدة والتً سهلت عملٌة النقل   

فٌها همٌتها فً عملٌة تنمٌة وتطوٌر مشارٌع تربٌة النحل بما تربٌة نحل العسل ، ولطرق النقل أ

 . (14( وجدول)7كما موضح فً خرٌطة ) سواق وتوزٌعهاعملٌات نقل المنتجات الى األ

ي مقدار أفً العملٌات اإلنتاجٌة ألي سلعة  اساسٌا   : ٌعد السوق ركنا   السوق -3-1-6-2   

ساسٌة على سلعة معٌنة فً السوق فكلما ، ٌعد الدخل أحد األركان األ (1)الطلب على المنتجات

، وان  (2)كان دخل الفرد قوي كلما زاد الطلب على تلك السلعة والى نمو وتطور االستهبلك

ت التً هدؾ السوق هو دراسة حاجات ورؼبات المستهلكٌن وتلبٌتها عن طرٌق توفٌر المنتجا

قط حٌع ٌبدأ وسع من عملٌة البٌع والشراء فتلبً رؼباتهم وحاجاتهم األساسٌة ، والسوق ٌكون أ

 . (3)وٌنتهً الى ما بعد عملٌات البٌع قبل عملٌات اإلنتاج

 الهامة والتً تؤثر فً عملٌات اإلنتاج الزراعً بشقٌه وٌعتبر السوق من العوامل االقتصادٌة    

دور السوق من خبلل عدد السكان ، وان القدرة االستٌعابٌة للسوق النباتً والحٌوانً ، وٌبرز 

 ة الشرابٌة وحجم المتطلبات من اإلنتاجتتوقؾ على المستوى االقتصادي للسكان والقدر

الزراعً لهم ، وان عملٌة تربٌة النحل العسل من المهن التً ٌبرز فٌها دور السوق بشكل 

القٌمة  اق العالمٌة والمحلٌة ، وبسبب ارتفاعفً زٌادة الطلب على العسل فً األسو خا 

                                                           
(
0
 . 007،   1111، دمشق ، سورٌا ،  0صالح محمود وهبً ، اصول الجؽرافٌة الزراعٌة ، ط (

ٌة االصلً ضمن المنطقة المحٌطة به فان اي عملٌة نقل للخبلٌا ضمن المنطقة سوؾ تؤدي الى )*( ٌحفظ النحل خارطة موقع الخل
 رجوع النحل السارح الى الموقع الخلٌة االصلً وبذلك سوؾ تتم خسارة النحل .

(
1
 . 30،   0980احمد حبٌب رسول مبادئ الجؽرافٌة الصناعٌة ، مطبعة الحوادع ، بؽداد ،  (

(
2
 . 41،   0988مبادئ واسس التسوٌق ، مطبعة عصام ، بؽداد ، باسم الحمٌري ،  (

(
3
 . 11،   0991، مصر،  1محمد ابراهٌم عبٌدات ، مبادئ التسوٌق ، مدخل سلوكً ، دار المستقل للنشر والتوزٌع ، ط (
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ت النحل األخرى ، وان السوق ٌعتبر من أهم العوامل الموقعٌة الؽذابٌة والعبلجٌة للعسل ومنتجا

حل ، ففً منطقة الدراسة تواجه صعوبات فً عملٌة تسوٌق فً تحدٌد مكان وموقع المن

والذي ٌنافس العسل من الخارج  جنبً المستوردتهم من العسل بسبب وجود العسل األمنتجا

قل سعرا  من العسل المحلً ، فتتم عملٌة بٌع المنتجات اما بطرٌقة البٌع المفرد المحلً وٌكون أ

ما ٌباع الى خارجه او لبلستهبلك المنزلً الذاتً للعبلج  سواق داخل القضاء ونادرا  او فً األ

 . (0)والؽذاء

حصابٌات رسمٌة او بحوع فً العراق  ال تتوفر أ د من العسلان حجم استهبلك الفر         

عام( وٌختلؾ هذا المعدل بٌن دول  /ؼم411علمٌة له ، اما معدل االستهبلك العالمً للفرد بلػ )

عام( وفً مصر /ؼم074عام( فً سورٌا وفً فلسطٌن بلػ )/ؼم031الوطن العربً فبلػ )

تزاٌدت المعدالت فقد وربٌة عام( واما فً الدول اال/ؼم721عام( وفً الجزابر )/ؼم71)

عام( وفً المانٌا بلػ /ؼم881عام( والبانٌا بلػ )/ؼم0351وبلؽت فً اوكرانٌا )

فً منطقة الدراسة ) المنتج محلٌا ، وبلؽت معدل حصة الفرد من العسل  (1)عام(/ؼم921)

 بشكل عام .م 1109لسنة  )*(عام(/ؼم 038.0

على لٌات التعببة لمنتجات النحل قبل طرحها ان عمتبٌن ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة   

ولى ٌدوٌة والثانٌة مٌكانٌكٌة ، اال ان النحالٌن ٌستخدمون المستهلكٌن ظهرت بطرٌقتٌن األ

%( 011بل وبنسبة )( منح83هم )الطرٌقة الٌدوٌة فً عملٌة التعببة للمنتجات والذي كان عدد

ات البٌع للمنتجات النحلٌة فً منطقة جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة ، وكذلك عملٌمن أ

 هالً . باع بشكل مباشر من المنحل الى األالدراسة فأنها ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
0
 الدراسة المٌدانٌة ، مقاببلت مع النحالٌن فً منطقة الدراسة . (

(
1
 .074-073سابق ،  منتصر صباح الحسناوي و مصدر  (

 ( .0111)*(من خبلل قسمة كمٌة االنتاج من العسل على عدد السكان مضروبا  بـ )
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 ( طرق النقل فً منطقة الدراسة .7خرٌطة )

 

 . Arc GIS 10.3المصدر : باالعتماد على مخرجات برنامج      

 ( اطوال الطرق فً منطقة الدراسة .26جدول )

 كم/طول الطرٌق الطرٌقنوع  اسم الطرٌق ت
 كم24 ربٌسً الفتحة -اللقلق-طرٌق العلم 1

 كم44 ربٌسً كركوك-حمرٌن-طرٌق العلم 2

 كم21 ربٌسً الطوز-الناعمة-طرٌق العلم  3

 كم04 ترابً حمرٌن-خلٌفة-طرٌق اللقلق 4

 كم02 ترابً سٌحة الملح –طرٌق الخزٌفً  5

 كم01 فرعً طرٌق الخرجة 6

 كم8 فرعً القدٌمة طرٌق الناحٌة 7

 كم00 فرعً سمرة والعٌادي-طرٌق الخرجة 8

 ( .7المصدر: باالعتماد على خرٌطة )   
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 العوامل الحٌاتٌة المؤثرة فً تربٌة النحل : -3-2

عرض لها كبقٌة الكابنات تمراض واآلفات التً تطوابؾ النحل تصٌبها الكثٌر من األان     

سات التً تؤثر على حٌاته وعلى ببعض الطفٌلٌات والفٌرو اإلصابةالحٌة األخرى عن طرٌق 

رباح ، وبسبب االصابة فً بعض الحاالت فأنها تؤدي الى موت عدد كبٌر من اإلنتاج واأل

لنحل مراض والفٌروسات الى طوابؾ اوالعوامل المناخٌة تتسبب بنقل األطوابؾ النحل ، 

لخبرة فً مجال ال التً ٌستخدمها وقلة امطار وكذلك ادوات النحكالرٌاح ودرجات الحرارة واأل

 تً :ت التً تصٌب طوابؾ النحل وهً كاألمراض واآلفاالعمل ، وتتعدد األ

 مراض واآلفات الفٌروسٌة :األ -3-2-1

 ي ان كل نوع ٌصٌب عددا  ان الفٌروسات تهاجم جمٌع أشكال الحٌاة وتكون متخصصة أ    

نتشر بشكل مستقل وتسبب فً ٌروسات تتكاثر وتكثر الفمن الكابنات الحٌة ، وان أ محدودا  

حٌان حاالت مرضٌة مزمنة وشدٌدة الخطورة ، وتتواجد معظم الفٌروسات داخل بعض األ

 مراض هً :والتً تسبب له أمراض مختلفة ، ومن هذه األ  الخلٌة او على النحل

 : مرض تكٌس الحضنة : 3-2-1-1

لعالٌة ومنتشر بشكل واسع فً طوابؾ النحل ، مراض التً ال تتصؾ بالخطورة اوهو من األ   

نتشاره فً موسم الربٌع ، وان بعض من سبلالت ٌب النحل اال بنسبة قلٌلة وموسم أألنه ال ٌص

نتخابها من الطوابؾ التً ال لك عندما ٌتم تربٌة الملكات ٌجب أالنحل مقاومه لهذا المرض وبذ

كٌاس ً تصاحب المرض هً ظهور األراض التع، واأل (0)تظهر علٌها عبلمات المرض هذا

ؼطٌة تً تحتوي على سابل ناتج عن تحلل أجهزتها ، وان أؼلب أفً مؤخرة ٌرقات النحل وال

 . (1)الشمع تصبح فٌها ثقوب وتسبب الموت للٌرقات

 ــ طرق عالج المرض :

  تربٌة الطوابؾ القوٌة التً تتحمل المرض وعملٌة تحسٌن الملكات من الطوابؾ التً لم

 . (2)هر علٌها المرضٌظ

 . تؽذٌة طوابؾ النحل بالؽذاء الكامل والرعاٌة والتدفبة البلزمة 

 (3)ستبدال الملكات المصابة بالمرض باخري سلٌمةأ . 

المرض صاب هذا ( ان اعداد النحالٌن الذٌن أ07( والشكل )17وٌتضح من خبلل الجدول )    

( 01طقة الدراسة ، وهم ٌتمثلون بواقع )جمالً النحالٌن فً من( نحال من أ15نحلهم بلؽوا )

( نحال فً كل من مقاطعة 4،  4،  4%( و)28.3نحالٌن فً مقاطعة الخرجة والعالً وبنسبة )

( 0%( على التوالً و)09.1،  09.1،  09.1سمرة والعٌادي والخزامٌة واربٌضة وبنسب )

                                                           
(
0
 . 228،   0987محمد عباس عبد اللطٌؾ ، نحل العسل ، مطبعة مروره ، االسكندرٌة ،  (

(
1
قسم االرشاد الفبلحً ، المملكة  –سعٌد التازي ، تربٌة النحل بالطرق العصرٌة ، طبع فً مدٌرٌة التعلٌم والبحع والتنمٌة  (

 . 15،   1115المؽربٌة ، 
(
2
،  0983، شركة التاٌمس للطباعة والنشر ، بؽداد ،  7علً عبد الحسٌن ، طارق ٌاسٌن الدوري ، تربٌة النحل ودودة القز ، ط (

 032 . 
(
3
 . 311،   1112ردن ، احمد ابو شاور ، موسوعة تربٌة النحل ، دار اسامة للنشر والتوزٌع ، عمان ، اال (
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ً حٌن لم تسجل اي ً النحالٌن و فجمال%( من أ2.8لعكوز واللقلق وبنسبة )فً مقاطعة ا

 صابة فً مقاطعة البزٌخة والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكورة .   أ

 : مرض فٌروس شلل النحل : 3-2-1-2

 بواسطة المٌكروسكوب العادي ومن أعراض هذا هو نوع من الفٌروسات التً ال ترى   

ٌعٌة وأصابتها برعشه ان شؽاالت النحل تطٌر بشكل ؼٌر أعتٌادي ، وأجنحتها ؼٌر طب المرض

النحل المصاب بهذا  ، وٌتواجد (0)رجلها ، وعندما تهاجمها نحلة سلٌمه ال تدافع عن نفسهافً أ

ؤدي الى هبلك وموت النحل ، وعند أرتفاع او أنخفاض فً مام الخلٌة ومن ثم ٌالمرض بكثرة أ

 صابة بهذا المرض وتتدهور طوابؾ النحل .درجات الحراة تزداد األ

 العالج والوقاٌة من هذا المرض :     ــ طرق

 . تؽذٌة الطوابؾ لكً تكون قوٌة وتتحمل هذا المرض 

 صابة بالمرض .ل من األدوات النحال ٌجب ان تكون نضٌفه دابما للحفاظ على النحأ 

 . التخل  من الملكات المصابة بالمرض بأخرى ؼٌر مصابة وسلٌمة 

لهم هذا المرض صاب نحداد النحالٌن الذٌن أ( ان أع07( والشكل )17وٌتضح من الجدول )   

،  5جمالً عٌنة الدراسة ، وهم ٌتوزعون على الوحدات اإلدارٌة بواقع )( نحال من أ11بلػ )

%( ، وبواقع 21،  21( نحال فً كل من مقاطعة الخرجة والعالً وسمرة والعٌادي وبنسب )5

جمالً %( من أ11،  11)ٌة واربٌضة وبنسب ( نحال فً كل من مقاطعتً الخزام3،  3)

والعكوز  ابة بهذا المرض فً مقاطعة البزٌخةصفً منطقة الدراسة ، ولم تسجل أي أالنحالٌن 

 واللقلق والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذكوة .

 .2019مراض الفٌروسٌة التً تصٌب خالٌا النحل فً منطقة الدراسة لعام ( األ27جدول )

جموع م الوحدات االدارٌة     
 المناحل

   %  شلل النحل %  تكٌس الحضنة

 21 5       28.3 01       23   27الخرجة والعالً 

 21 5       09.1 4        04   28سمرة والعٌادي 

 11 3       09.1 4        00   29الخزامٌة 

 11 3       09.1 4        00   30اربٌضة 

 - -       - -        3    31البزٌخة 

 - -       2.8 0        3    36العكوز واللقلق 

 - -       - -        1    41الحزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - -       - -        1    42العكلة والذكورة  

 %011 11       %011 15       83 المجموع
 . (7باالعتماد على ملحق )المصدر : 

 

 

                                                           
(
0
كاظم دك الباب ، محمد معتصم العانً ، افات نحل العسل ، وزارة الزراعة واالصبلح الزراعً ، المركز الوطنً للتوثٌق  (

 . 08،   0977الزراعً ، سورٌا ، 
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 . 2019ة التً تصٌب خالٌا النحل فً منطقة الدراسة لعام مراض الفٌروسٌ( األ17شكل )

 

 ( .17المصدر : باالعتماد على جدول )    

 مراض البكتٌرٌة :األ -3-2-2

تجعل  عن طرٌق جرثومه صؽٌرة جدا   مراض البكتٌرٌة الحضنة والٌرقات تحدٌدا  تصٌب األ   

رض تعؾ الحضنة األمرٌكً ل متعددة ومتباٌنة وتتمثل هذه األمراض بـ )مشكاللٌرقات أ

رتفاع ؾ النحل وتنتشر بشكل واسع وان األمراض خطٌرة تصٌب طوابواألوربً( ، وهً أ

مراض بشكل طبٌعً فً ظل حٌع تنمو هذه األ ساسً ،لنسبً فً درجات الحرارة سببها األا

( وفً الظرو24-21درجات حرارة بٌن ) ؾ التً تكون خالٌة من الرٌاح ، وأفضل نمو لها م 

 تً :، ومن هذه األمراض هً كاأل (0)%(01-4وكسٌد الكاربون من )ً نسبة ؼاز ثانً أف

 مرٌكً :مرض تعفن الحضنة األ -3-2-2-1

فً العالم ونسبة تسمٌته بهذا األسم نسبة  الى المكان الذي  خطرألوا نتشارا  وهو األوسع أ    

ا المرض ٌرقات النحل ٌصٌب هذمرٌكٌة ، ألول مره فً الوالٌات المتحدة األكتشؾ فٌه ظهر وأ

ن الٌرقات فً الٌوم األول من خروجها من البٌضة ، وأطلق علٌة مرض الحضنة اللزج أل

ء او عسل ثناء عملٌة تؽذٌة النحل بؽذا، وفً أ (1)عندما تموت تكون على شكل مطاطً لزج

( اٌام7-2) بهذا المرض ، وان مدة حضانة هذا المرض تكون من اإلصابةملوع بالبكتٌرٌا تتم 

نتشار المرض عملٌات السرقة بٌن طوابؾ النحل فتكون وتنمو بشكل بطًء ، وٌساعد على أ

اخل الخلٌة والى باقً الخبلٌا الموبوءة ضعٌفة جدا فٌسرق النحل منها وٌنتشر وٌتفشى د

 نتشار المرض بشكلالنحالة القدٌمة هً مصدر عدوى أل دوات، وان أ(2)خرىالطوابؾ األ

ول من اكتشؾ او قدم وصفا لهذا تحتفظ بالجراثٌم واألمراض لسنوات عدٌدة وأ واسع ألنها

                                                           
(
0
العسل فً المنطقة عبلء شرٌؾ عباس واخرون ، دراسة مدى انتشار مرض تعفن الحضنة االمرٌكً واالوربً على طوابؾ نحل  (

 . 332،   1101،  3، عدد 8الوسطى من العراق ، مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلد
(
1
 . 320احمد ابو شاور ، مصدر سابق ،   (

(
2
حسن طالب اللواتً ، وسها حمود حجرٌة ، تربٌة نحل العسل ، دابرة االعبلم التنموي و المدٌرٌة العامة للبحوع الزراعٌة  (

 . 32،   1101انٌة ، عمان ، والحٌو
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81 

 . (0)0915( فً سنة G.F.whiteالمرض هو العالم )

 ــ طرق العالج والوقاٌة من هذا المرض :

 واسطة السٌانوؼاز ، او ؼاز ثانً صابها المرض وبشكل نهابً بأعدام الخبلٌا التً أ

 المرض .وكسٌد الكبرٌت لمنع تفشً أ

 (1)حراق النحل المٌت بسبب هذا المرض فً مكان بعٌد وتوضع فً حفرة وتدفنأ . 

 جزاء الخشبٌة والخبلٌا وتنظٌفها بعناٌة تامة وتعقم بالنار بواسطة اللهب .تعقٌم األ 

 دوات الحدٌدٌة والمبلبس المستخدمة من قبل النحال بالماء الساخن .عملٌة ؼسل األ 

  المنحل وقلب التربة ومنع عملٌات السرقة بٌن الخبلٌا رض التً علٌهاحرق األ . 

صٌبت بهذا المرض ( ان أعداد المناحل التً أ08( والشكل )18وٌتضح من خبلل الجدول )    

( نحاال  فً مقاطعة 11جمالً عٌنة الدراسة ، بواقع )( نحاال من أ35نطقة الدراسة بلػ )فً م

( نحال وبنسبة 01طعة سمرة والعٌادي بواقع )%( وفً مقا32.3الخرجة والعالً وبنسبة )

%( ، وفً مقاطعة اربٌضة 01.8( نحال وبنسبة )4%( ومقاطعة الخزامٌة بواقع )10.7)

%( وفً 5.4( نحال وبنسبة )2%( ومقاطعة البزٌخة بواقع )04.1( نحال وبنسبة )7بواقع )

صابة فً كل من اي أ%( ولم تسجل 1.0نحال وبنسبة )( 0مقاطعة العكلة والذكورة بواقع )

 مقاطعة العكوز واللقلق والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل .

 وربً :مرض تعفن الحضنة األ -3-2-2-2

وربا فقط كما عالم طوابؾ النحل وال ٌقتصر على أٌصٌب هذا المرض فً الكثٌر من بلدان ال   

لضعٌفة وٌة ولٌس اٌشٌر االسم خاصة فً فصلً الربٌع والصٌؾ ، ٌصٌب حتى الطوابؾ الق

ٌرقات الشؽاالت والذكور والتً  ، وٌعمل على إصابة فقط وٌعمل على أضعاؾ الخبلٌا وهبلكها

-2ثم تموت بعد عمر )ساعة( ومن 38-13تكون حساسة لئلصابة بهذا المرض وهً بعمر )

، وٌنتقل المرض من خبلل قٌام الشؽاالت بتنظٌؾ العٌون السداسٌة للٌرقات  اٌام( من اإلصابة3

لنحل السارح ٌنتقل هذا بواسطة ا لتؽذٌة للٌرقات حدٌثة السن من قبل الشؽاالت واٌضا  وعند ا

، وهو مرض  (2)زهار والماءاألثناء الزٌارة بالمصادر الملوثة بالبكتٌرٌا من المرض فً أ

قرا  وحبوب اللقاح الجراثٌم فً العسل المخزون فً األجرثومً ومعدي وتكمن هذه 

( وعند 54ٌا المسببة للمرض عندما ترتفع درجة الحرارة الى )المخزونة ، تموت البكتر م 

 ضرار كبٌرة جدا  قلٌلة ، ٌلحق هذا المرض بالنحل أ تعرضها الى اشعة الشمس لساعات

ن الشؽاالت ٌنشؽلن بعملٌة نقل النحل المٌت الى وة الخلٌة وخاصة فً فصل الربٌع ألوٌضعؾ ق

 قلةوٌنق  من الؽذاء الملكً بشكل حاد بسبب  الخارج بدل من عملٌة جلب مصادر الؽذاء ،

كها ، وان سرعة ونشاط هلٌفتك هذا المرض بالخلٌة بشكل كبٌر وٌ، و العامبلت المنتجات له

نتشاره وتوسعه وتوفٌر العبلج ول المناسبة لهذا المرض ٌمنع من أالنحال ومبادراته لوضع الحل

                                                           
)
0

  .www.na7la.com،  1118خلٌل ابراهٌم مكٌس ، مرض تعفن الحضنة االمرٌكً واالوربً ، مقال منشور فً موقع نحلة ،  )
(
1
 . 031علً عبد الحسٌن ، طارق حسٌن الدوري ، مصدر سابق ،   (

(
2
 مٌلة ورد شاكر ، الفعالٌة التثبٌطٌة لمستخلصات القرفة والقرنفل والعكبر ضد بكتٌرٌارضا صكب الجورانً ، ك (

 Melissoccus Pluton  9، عدد 2المسبب الربٌسً لمرض تعفن الحضنة االوربً ، المجلة العراقٌة للتقانات الحٌاتٌة ، مجلد  ،

1101   ،299 . 

http://www.na7la.com/
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بهذا المرض ال ٌؽطً النحل العٌون  ، وعند موت الٌرقات (0)المناسب فً الوقت المطلوب

السداسٌة وٌتحول لونها الى الرمادي البنً ، وتخرج رابحة كرٌهة من الٌرقات المٌتة وقوامه 

رخو وتتمٌز الحضنة المصابة بهذا المرض بوجود ثقب فً وسط الحضنة ولونها البنً 

 . (1)الداكن

 ــ طرق الوقاٌة والعالج من هذا المرض :

  فً فصل الشتاء من خبلل تؽذٌتها وعملٌات التدفبة والتعقٌم بمادة تقوٌة الخبلٌا

 الفورمالٌن.

  استعمال المضادات الحٌوٌة للوقاٌة من المرض من خبلل استعمال مادة ستربٌمسٌن بـ

 . (2)لتر( من المحلول السكري وتقدٌمه للنحل على شكل دفعات13ؼم( على )0)

المرض صاب ( ان أعداد النحالٌن الذٌن أ08( والشكل )18وٌتضح من خبلل الجدول )   

( نحال فً مقاطعة 04عٌنة الدراسة ، وهم ٌتمثلون بواقع ) ًجمال( نحاال  من أ18نحلهم بلػ )

( نحال وبنسبة 4والعٌادي بواقع ) %( وفً مقاطعة سمرة42.4ً وبنسبة )الخرجة والعال

( 3قاطعة اربٌضة بواقع )%( وم01.7( نحال بنسبة )2%( ومقاطعة الخزامٌة بواقع )07.8)

%( من اجمالً 2.4( نحال بنسبة )0%( ومقاطعة العكوز واللقلق بواقع )03.1نحال ونسبة )

صابة فً مقاطعة البزٌخة والعكلة والذكورة أذكر اي ٌالنحالٌن فً منطقة الدراسة ، ولم 

 والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل .

 مراض البكتٌرٌة فً منطقة الدراسةد النحالٌن الذٌن اصٌب نحلهم باألعدا( أ28جدول)

 .  2019لعام

مجموع  الوحدات االدارٌة     
 المناحل

مرض تعفن     
 الحضنة االمرٌكً

مرض تعفن  %
 الحضنة االوربً

% 

 42.4 04           32.3 11          23 27الخرجة والعالً 

 07.8 4           10.7 01          05 28سمرة والعٌادي 

 01.7 2           01.8 4           00 29ٌة الخزام

 03.1 3           04.1 7           00 30اربٌضة 

 - -           5.4 2           3 31البزٌخة 

 2.4 0           - -           3 36العكوز واللقلق 

 - -           - -           1 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - -           1.0 0           1 42كورة العكلة والذ

 %011 18          %011      35          83 المجموع 

 %22.2                 %43.7                 النسبة للمجموع

 . (8باالعتماد على ملحق )المصدر : 

 

 

                                                           
(
0
من مرض تعفن الحضنة االوربً فً خبلٌا النحل وتاثٌر    Melissoccus Plutinsحمدٌة حمزة االحبابً ، عزل وتشخٌ   (

،  1105،  0، عدد 04استخدام االوكسً تترساٌكلٌن فً عبلجها )فً الجسم الحً( ، مجلة القادسٌة للطب البٌطري ، مجلد 
 029. 

(
1
ٌرٌة المسببة لمرض تعفن الحضنة االوربً عاٌد نعمة عوٌد الزٌدي واخرون ، الفعالٌة الحٌوٌة لمادة البروبولس ضد انواع البكت (

 . 1117،  0، عدد 11، مجلة البصرة للعلوم الزراعٌة و مجلد  .Apis mellfera Lفً طوابؾ نحل العسل 

(
2
 . 318احمد ابو شاور ، مصدر سابق ،   (
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 .2019عام مراض البكتٌرٌة التً تصٌب خالٌا النحل فً منطقة الدراسة ل( األ18شكل )

 

 ( .18المصدر : باالعتماد على جدول )  

 مراض البروتوزوا : أ -3-2-3

مرض ان الدٌدان تظهر فً معاء ومن عبلمات هذا الكابنات وحٌدة الخلٌة تصاب بها األوهً   

 نواع المرض :مشاكل األمعاء وفً البراز ومن أ

 مرض النوزٌما : -3-2-3-1

ل كبٌر فً العالم فً المناطق الحارة والرطبة خاصة فً ٌنتشر وٌتكاثر هذا المرض بشك   

ي ، وٌصٌب المرض أفراد الطابفة الثبلثة أ 0942عام  Baileyفصل الربٌع كما ٌرى العالم 

كل الطابفة تصاب بالمرض ، وٌشجع هذا المرض على تؽٌر الملكة من قبل الطابفة ألنه ٌقصر 

بٌض مابل الى الخضرة تحت المرض بلون أ ، ٌظهر (0)حٌاة العامبلت وٌضعؾ الطابفة كلها

مٌة للنحلة وٌنتشر بشكل كبٌر المجهر ٌتشابه مع شكل حبة االرز ، وٌتلؾ المرض القناة الهض

( لٌتكاثر 24-21، وٌنمو هذا المرض مع درجة حرارة ) (1)ٌام قلٌلةفً أ وٌنتشر ، وٌتوقؾ م 

( وأ27من ) علىعند درجة حرارة أ ( ، وٌنتق01قل من )م  ء ل المرض عن طرٌق الؽذاء والمام 

 عداد النحل .الملوع الى النحل وٌسبب قلة اإلنتاج من العسل وأ

 ــ طرق العالج والوقاٌة من المرض :

 ٌا عند أكتشاؾ إصابة النحل بهذا المرض بدون استثناءمعالجة الخبل . 

 . تهوٌة الخبلٌا بشكل جٌد وباستمرار 

 (2)لنقً وعدم استخدام مٌاه البرك والمستنقعاتتقدٌم الؽذاء البلزم للنحل والماء ا . 

( ان اعداد النحالٌن الذي اصاب هذا المرض 09( والشكل )19وٌتضح من خبلل الجدول )    

( نحال فً مقاطعة 04جمالً عٌنة الدراسة ، وهم ٌتمثلون بواقع )(نحاال  من أ25)نحلهم بلػ 

                                                           
(
0
 . 231محمد عباس عبد اللطٌؾ ، مصدر سابق ،   (

(
1
 .  24،   1104،  1، عدد 0عسل او النوزٌما ، مجلة النحالة العربٌة ، مجلدرابد الؽزو ، االسهال المعدي فً نحل ال (

(
2
 . 1111-2-01مقابلة مع سعد رشٌد فً منطقة الدراسة بتارٌل ،  (
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 % مرض تعفن الحضنة االوربً % مرض تعفن     الحضنة االمرٌكً مجموع المناحل
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( نحال وبنسبة 8والعٌادي بواقع )%( وفً مقاطعة سمرة 30.5الخرجة والعالً وبنسبة )

%( ، ومقاطعة اربٌضة 02.8( نحال وبنسبة )4%( ، وفً مقاطعة الخزامٌة بواقع )11.1)

%( ، 4.4( نحال وبنسبة )1%( ومقاطعة العكوز واللقلق بواقع )8.2( نحال وبنسبة )2بواقع )

،  0،  0كورة بواقع)ومن ثم كل من مقاطعة البزٌخة والخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل والعكلة والذ

 %( على التوالً من اجمالً نحالٌن منطقة الدراسة .1.7،  1.7،   1.7( نحال وبنسب )0

 . 2019صاب المرض نحلهم فً منطقة الدراسة لعامن أعداد النحالٌن الذٌ( أ29جدول )

 %    مرض النوزٌما  مجموع المناحل الوحدات االدارٌة       

 30.5 04           23          27الخرجة والعالً 

 11.1 8            04          28سمرة والعٌادي 

 02.8 4            00          29الخزامٌة 

 8.2 2            00          30اربٌضة 

 1.7 0            3           31البزٌخة 

 4.4 1                      3           36العكوز واللقلق 

 1.7 0            1           41لخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل ا

 1.7 0            1           42العكلة والذكورة 

 %011 25           83          المجموع

 %31.8                     النسبة للمجموع 

 . (7باالعتماد على ملحق )المصدر :         

 .2019ٌب خالٌا النحل فً منطقة الدراسة لعام ( البروتوزوا التً تص19شكل )

 

 ( .19المصدر : باالعتماد على جدول )   

 طفٌلٌات النحل : -3-2-4

وهً كابنات صؽٌرة جدا ال ترى بالعٌن المجردة وتتعاٌش فً التربة او على  النباتات او     

تسبب لها بالموت صابتها بهذه الطفٌلٌات تاو طوابؾ نحل العسل خاصة ، وعند أالحٌوانات 

 والهبلك ومن هذه اآلفات هً :

 حلم الفاروا : -3-2-4-1

والتكاثر  ب وتتطفل على نحل العسل وسرٌع األنتشارخطر اآلفات التً تصٌٌعتبر من أ    

ة نتاج العسل وٌمٌت الذكور والعامبلت واالبادى هبلك الطابفة وخسابر كبٌرة فً أوٌؤدي ال
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نتشاره هو الممارسة الخاطبة من قبل النحال تجاه النحل ، ً ألبالكامل ، وان السبب الربٌس

همال عبلج هذا المتطفل على دم الٌرقات وعلى األطوار الكاملة من النحل وعند أ ٌتؽذى هذا

ضرار كبٌرة وخسارة ودمار الخبلٌا بأكملها ، واكتشؾ ألول مرة هذا متطفل ٌؤدي الى أال

 0913عام  Apis ceranaفبل على نحل العسل الهندي المتطفل فً جزٌرة جاوا باندنوسٌا متط

ملم( ومن 0ملم( والعرض أقل )0.4طول الطفٌل هذا )، وٌبلػ  (0)(Jacobsonل العالم )من قب

وربا و وٌزداد النحل المصاب بخطورة سوفٌتً أنتقل المرض الى أسٌا وأتحاد الخبلل األ

، وشكل هذا  (1)ؾ المصابة%( من الطواب011وشراسة كبٌرة لتصل نسبة الموت الى )

ن ٌعانون بشكل كبٌر لنحل العسل فً منطقة الدراسة ، وأصبح النحالوكبٌرة  ضرارا  المرض أ

 . (2)من هذا المرض الفتاك والخطر ، ألنه تسبب بإضرار عدد كثٌر من الخبلٌا والمناحل

 ــ طرق العالج من هذه الطفٌل :

 ٌة ومنها فولباكسفا وهً على د الكٌمٌابمكافحة الطوابؾ المصابة بهذا المرض بالموا

فضل وقت للمكافحة فً فصل الخرٌؾ رطة تحرق داخل الخبلٌا المصابة وأششكل أ

 . (3)عندما تقل الحضنة

 ستخدام التدخٌن وحجز الملكة لكسر دودة الحضنة .أ 

 صطٌادها .ال براوٌز الذكور لجلب الفاروا وأاستعم 

 التبػ )وراق أالزٌوت العطرٌة ونها التدخٌن بواسطة الطبٌعٌة وم مكافحة الفاروا بالمواد

( والتً انتجت فعالٌتها فً والثوم المقشر والمهروس والزعتر البريوالٌوكالبتوس 

 . (4)%(98مكافحة هذا المرض وبنسبة تصل الى )

هذا  صاب مناحلهم( ان أعداد النحالٌن الذٌن أ11( والشكل )21وٌتضح من خبلل الجدول )    

( نحال فً مقاطعة 21جمالً عٌنة الدراسة ، وهم ٌتمثلون بواقع )( نحاال  من أ59بلػ )الطفٌل 

( نحال وبنسبة 01%( وفً مقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )32.3الخرجة والعالً وبنسبة )

%( ، وفً مقاطعة اربٌضة 00.4( نحال وبنسبة )8%( ، ومقاطعة الخزامٌة بواقع )07.2)

%( ، 7.4( وبنسبة )3%( ، وفً مقاطعة البزٌخة بواقع )02)( نحال وبنسبة 9بواقع )

%( ، وفً مقاطعة الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 3.2( وبنسبة )2ومقاطعة العكوز واللقلق بواقع )

%( 0.3( وبنسبة )0ورة بواقع )%( ، وفً مقاطعة العكله والذك1.8( نحال وبنسبة )1بواقع )

 مالً النحالٌن فً منطقة الدراسة .من أج

 دودة الشمع )دٌدان الشمع( : -3-2-4-2

ٌكون هذا المرض على شكل فراشة وٌدخل الى الخبلٌا او الطوابؾ الضعٌفة وٌضع     

ٌرقات هذا الطفٌل بالخروج من البٌوض وتتؽذى على  بٌوض داخل شقوق الخلٌة ، اذ تبدأال

                                                           
(
0
 . 3،   1113،  2محمد سعٌد خنبش ، حلم الفاروا والنحل الٌمنً ، مجلة النحالة الٌمنٌة ، العدد (

(
1
 . 224،  عباس عبد اللطٌؾ ، مصدر سابق  (

(
2
 . 1111-2-08مقابلة مع النحال اسكندر الحسن بتارٌل ،  (

(
3
سٌبلن حسٌن صكر واخرون ، تاثٌر المستخل  المابً والكحولً للحبة السوداء فً مكافحة حلم الفاروا على نحل العسل ، مجلة  (

 . 004،   1101،  3، عدد 3الفرات للعلوم الزراعٌة ، مجلد
(
4
ي ، التحلٌل المكانً النتشار طفٌل الفاروا وتأثٌره فً نحل العسل فً العراق ، اطروحة دكتوراة غ.م ، منتصر صباح الحسناو (

 . 30مصدر سابق ،  
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وتبطنها بخٌوط من نفاق مختلفة فً الشمع ل من عٌون سداسٌة الى اخرى تحدع أالشمع ونتنق

نسجها لتحمٌها من لسعات النحل ، وتعرقل هذه الخٌوط حركة النحل وتؤثر على نشاط وحٌوٌة 

 ( بٌضة .0811-311قرا  الشمع من )ثى الطفٌل هذا بٌن شقوق الخلٌة وأن، وتضع أ (0)النحل

 : (2)ــ طرق العالج والوقاٌة من هذا المرض

 ٌرقات الموجودة داخل الخلٌة .كشؾ وتنظٌؾ الخبلٌا والطوابؾ من ال 

 . ضم الطوابؾ الضعٌفة وعملٌة تقوٌتها 

 رضٌة المنحل.عدم ترك بقاٌا الشمع على أ 

 خرى التً تستعمل ة الكبرٌت والمواد الكٌمٌابٌة األطارات المصابة بمادتبخٌر األ

 للتبخٌر .

 قرا  الشمعٌة القدٌمة بحدٌثة .أستبدال األ 

هذا  صاب نحلهم( ان أعداد النحالٌن الذٌن أ11( والشكل )21وٌتضح من خبلل الجدول )    

%( ، وفً 25.2( نحال وبنسبة )11جمالً عٌنة الدراسة ، بواقع )( نحاال  من أ44الطفٌل بلػ )

%( فً مقاطعة سمرة والعٌادي ، 11( نحال وبنسبة)00مقاطعة الخرجة والعالً ، وبواقع )

%( فً مقاطعة 03.4( نحال وبنسبة )8) %( ، وبواقع05.2( نحال وبنسبة )9وبواقع )

( نحال وبنسبة 1%( فً مقاطعة البزٌخة ، وبواقع )4.3( نحال وبنسبة )2اربٌضة ، وبواقع )

%( فً كل 0.8،  0.8( نحال وبنسب )0،  0%( فً مقاطعة العكوز واللقلق ، وبواقع )2.5)

جمالً النحالٌن فً لً من أالشرقٌة وحلٌحل على التوا من مقاطعة العكلة والذكورة والخزامٌة

 منطقة الدراسة .

 .2019صاب نحلهم الطفٌلٌات فً منطقة الدراسة لعام( أعداد النحالٌن الذٌن أ30جدول )

 %  دٌدان الشمع  %  حلم الفاروا مجموع المناحل الوحدات االدارٌة    

 25.2 11         32.3 21       23         27الخرجة والعالً 

 11 00         07.2 01        04         28سمرة والعٌادي 

 05.2 9         00.4 8        00         29الخزامٌة 

 03.4 8         02 9        00         30اربٌضة 

 4.3 2         4.7 3              3          31البزٌخة 

 2.5 1         3.2 2        3          36العكوز واللقلق 

 0.8 0         1.8 1         1          41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 0.8 0         0.3 0        1         42العكلة والذكورة 

 %011 44        %011 59       83        المجموع

 %54.3             %81.0               النسبة للمجموع

 . (8عتماد على ملحق )باالالمصدر : 

 

 

 

                                                           
(
0
 . 17سعٌد التازي و مصدر سابق ،   (

(
1
 . 023علً عبد الحسٌن ، طارق حسٌن الدوري ، مصدر سابق ،  (
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 2019( طفٌلٌات النحل فً منطقة الدراسة لعام 20شكل )  

 

 ( .21المصدر : باالعتماد على جدول )    

 عداء نحل العسل :أ -3-2-5

هدٌدا لطوابؾ النحل وتسبب لها األضرار وهبلك وت هً مخلوقات عدٌدة تشكل خطرا      

ى النحل فً منطقة الدراسة هً لتً تؤثر علشد المخلوقات الخطرة واالطوابؾ ، ومن أ

 -:كاألتً

 حمر :الدبور األ -3-7-5-1

وى العالمً الذي ٌتمٌز هم المخلوقات الحشرٌة المشهورة على المستٌعد الدبور األحمر من أ    

جتماعٌة ولكل طابفة بور كما تعٌش طوابؾ النحل معٌشة أحمر الداكن ، وٌتعاٌش الدباللون األ

ؽاالت ، وتفترس شؽاالت الدبور األحمر شؽاالت النحل متسببة لها ذكور وشمنها ملكة و

ب حتى األضرار الكبٌرة فً بعض األحٌان ، ٌظهر الدبور األحمر وٌتكاثر مع بداٌة شهر أ

نهاٌة شهر تشرٌن الثانً ، وتموت شؽاالت وذكور الدبور مع حلول فصل الشتاء وتبقى الملكة 

، وٌطلق على  (0)لربٌع لتضع البٌوض وتقوم ببناء طابفة جدٌدةفقط متخفٌة لحٌن حلول فصل ا

فضل ، وٌزداد ه المظهر مع نضوج البلح الذي ٌكون ؼذاءسم دبور البلح ألنه ٌالدبور األحمر أ

كثر ان طابفة الدبور لٌعترضه وٌلدؼه أي كابن بالقرب من مكشراسة وهجومٌة عند أقتراب أ

س والشراٌٌن ، وتهاجم الدبابٌر طوابؾ حساسة فً الرأت متكررة فً األماكن المن عدة لدؼا

ضرار بالحضنة والبٌوض و الٌرقات وحتى وتتسبب لها األ النحل الضعٌفة وتصبح شرسة جدا  

 . (1)الملكة تقتلها لتهلك الطابفة بالكامل

تكون بالقرب  اقتصادٌة وخاصة تلك التً ضرارا  وٌتسبب الدبور األحمر لطوابؾ النحل أ     

عشاشها ٌها الدبابٌر بكثرة وتقوم ببناء ألجار العنب والنخٌل والتً تتوافد أشالبساتٌن ومنها أمن 

جل التلقٌح لتتؽذى علٌها ل العذراوات فً فترة طٌرانها من أهناك ، وتهاجم الدبابٌر ملكات النح

                                                           
(
0
 . 025  علً عبد الحسً وطارق حسٌن الدوري ، مصدر سابق ، (

(
1
 . 290-291احمد ابو شاور ، مصدر سابق ،   (
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 %  دٌدان الشمع  %  حلم الفاروا مجموع المناحل
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ثر على عداد كبٌرة من النحل لتؤحل بنسبة كبٌرة ، وتخسر الطوابؾ ألتسبب الهبلك لطوابؾ الن

 . (0)كمٌات االنتاج

 ــ طرق العالج والوقاٌة :

 صطٌاد الدبابٌر بشبكة خارج الخلٌة وقتلها بسعؾ النخٌل وقتلها عند مصادر المٌاه كما أ

 (.3موضح فً الصورة )

 ن القضاء على ملكة الدبور ٌر بواسطة مصابد واسعة الفتحات ألصطٌاد ملكات الدبابأ

 تعنً هبلك طابفته بالكامل .

 ضع الطعام علٌها وعدم أستخدام ستخدام المواد البلصقة والتً تكون عدٌمة الرابحة ووأ

مواد الكٌمٌابٌة وٌفضل وضعها فً أماكن ؼٌر وال طعمة التً تحتوي على المبٌداتاأل

طراؾ المنحل الجنوبٌة والجنوبٌة الشرقٌة التً التصل الٌها الطٌور وال مشمسة او فً أ

 . (1)النحل السارح

 ادها عن طرٌق مصٌدة الخلٌة مع العاسلة وهً عبارة عن خلٌة قدٌمة منزوع صطٌأ

من  بٌر فٌها الى الطعام وفٌها اٌضا إطاراتمنها الباب لكً تسهل عملٌة دخول الدبا

الشبك المعدنً وٌكون واسع من األسفل ومن  الشمع قدٌمة وٌوضع فوقها حاجز من

ز ملكات لكً تمنع الدبابٌر من حاجعلى ضٌق وتوضع فوقة عاسلة فارؼة مؽطاة باأل

 . (2)فبلتاأل

  عشاش الدبابٌر القرٌبة من المناحل ورشها بالمواد السامة .وأتبلؾ أهدم 

 نوؼاز وٌفضل فً وقت ؼروب مكافحة الحشرات بالمواد السامه مثل الجامكسان والسٌا

 . (3)عشاش بشكل تامالشمس وأؼبلق فتحات األ

 ( الدبور االحمر3صورة )

 

 فً مقاطعة الخرجة والعالً 8/5/1111قطت الصورة بتارٌل الت

                                                           
(
0
مشتاق طالب كرٌم ، تأثٌر الدبور االحمر فً هبلكات طوابؾ نحل العسل المحلً العراقً لبعض محافظات وسط العراق ، مجلة  (

 . 81،   1102،  1، عدد 00جامعة كرببلء العلمٌة ، مجلد
(
1
ر فً الربٌع واصطٌادها ٌخلصك من مستعمراته فً المستقبل ، مجلة النحالة العربٌة ، اٌمن عوٌس ، ظهور ملكات الدبور االحم (

 .  39،  1104،  1، عدد 0مجلد
(
2
ماهر هاٌل دواره واكرم حاطوم ، كفاءة بعض المصابد والطعوم من اضرار الدبور االخمر على النحل فً السوٌداء جنوب  (

 . 021،   1102،  1، عدد 20سورٌة ، مجلة وقاٌة النبات العربٌة ، مجلد
(
3
 . 19كاظم دك الباب ومحمد معتصم العانً ، مصدر سابق ،   (
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( ان أعداد النحالٌن الذٌن تتضرروا من أعداء 10( والشكل )20وٌتضح من خبلل الجدول )   

( نحال فً مقاطعة 21جمالً عٌنة الدراسة ، وهم ٌتمثلون بواقع )( نحاال  من أ75النحل بلػ )

( نحال فً مقاطعة سمرة والعٌادي وبنسبة 03ع )%( ، وبواق31.0الخرجة والعالً وبنسبة )

،   02.0( لكل من مقاطعة الخزامٌة واربٌضة وبنسب )01،  01%( ، وبواقع )08.3)

( نحال فً مقاطعتً البزٌخة والعكوز واللقلق 3،  3%( على التوالً لكل منها ، وبواقع )02.0

زامٌة الشرقٌة وحلٌحل ( نحال فً مقاطعتً الخ0،  0%( ، وبواقع )4.1،  4.1وبنسب )

جمالً النحالٌن فً %( لكل منها على التوالً من أ0.2 ، 0.2والعكلة والذكورة وبنسب )

 منطقة الدراسة .

ٌدانٌة فً منطقة الدراسة ظهر ان أؼلب النحالٌن ٌعانون من هذه ومن خبلل الدراسة الم    

النحل ، تسبب لهم عداد لكبٌر وفً أسابر االقتصادٌة اعداء التً تفتك بمناحلهم وتسبب لهم الخاأل

 نتاج من المناحل .قلة الطرود واأل

 طائر الوروار )ابو الخضٌر( : -3-2-5-2

ة وٌتواجد ضرار الكبٌرالعالم فتكا بالنحل وٌسبب له األ شد الطٌور فًٌعد طابر الوروار من أ   

وعند الخبلٌا وٌتمٌز  وحل ، ٌهاجم النحل فً الجنهار وٌسمى اكل النعلى سواحل البحار و األ

،  (0)خضر ، ومع بداٌة شهر نٌسان ٌظهر هذا الطابر وٌقل وجوده فً فصل الشتاءباللون األ

كثر كثافة بهذا العراق والشمال والتً تكون هً األوٌتكاثر طابر الوروار فً جنوب ووسط 

لطوابؾ  ضرار والخسابر الكبٌرةفً فصلً الربٌع والصٌؾ لٌسبب األ ، وٌتواجد (1)الطابر

جل التلقٌح وٌأكلها وكذلك العامبلت عند تجمعهن على ، ٌهاجم الملكات عند طٌرانها من أالنحل 

ألنها بإمكانها  كثر الطٌور تكاثرا  ن الرحٌق وحبوب اللقاح ، وهو من أالمصادر الؽذابٌة م

 . (2)( طابرا   من خبلل ذكر وانثى فقط فً فصلً الربٌع والصٌؾ04-01تشكٌل سربا من )

 ــ طرق العالج والوقاٌة :

 . وضع المواد السامة او السٌانوؼاز فً عش الطابر وؼلق فتخة العش    

 (3)عشاش التً تكون بالقرب من المنحل ومهاجمتها لٌبل لكً ترحلهدم األ . 

 . قتلها وصٌدها بالرصا  عن تكاثرها عند المنحل 

  ًالجهة الخلفٌة من مظلة استعمال األشباك المعروفة لصٌد الطٌور والتً توضع ف

 المنحل .

عداد النحالٌن الذٌن تضررت مناحلهم من هذا ( ان أ10( والشكل )20وٌتضح من الجدول )    

( نحال فً مقاطعة 21جمالً عٌنة الدراسة ، وٌتمثلون بواقع ) من أ( نحاال  71الطابر بلػ )

مرة والعٌادي وبنسبة ( نحال فً مقاطعة س02%( ، وبواقع )31.8الخرجة والعالً وبنسبة )

،  01.8( نحال لكل من مقاطعتً الخزامٌة واربٌضة وبنسب )9،  9%( ، وبواقع )08.4)

( 1%( ، وبواقع )4.7( نحال فً مقاطعة البزٌخة وبنسبة )3%( لكل منها ، وبواقع )01.8

                                                           
(
0
 . 298احمد اوب شاور ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 150منتصر صباح الحسناوي ، المساعد فً تربٌة النحل ، مصدر سابق ،   (

(
2
 . 38حسن طالب اللواتً ومها حمود الحجري ، مصدر سابق ،   (

(
3
 . 028ً عبد الحسٌن وطارق حسٌن الدوري ، مصدر سابق ،  عل (
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%( ، ومن ثم مقاطعتً الخزامٌة الشرقٌة 1.8نحال فً مقاطعة العكوز واللقلق وبنسبة )

جمالً %( لكل منها من أ0.3،  0.3وبنسب )( 0،  0ٌحل والعكلة والذكورة بواقع )وحل

 النحالٌن فً منطقة الدراسة .

 . 2019عداء نحل العسل فً منطقة الدراسة لعام ( أ31جدول )

 %  طائر الوروار %  الدبور االحمر وع المناحلممج الوحدات االدارٌة 

 31.8 21         31.0 21       23         27الخرجة والعالً 

 08.4 02         08.3 03       04         28سمرة والعٌادي 

 01.8 9          02.0 01       00         29الخزامٌة 

 01.8 9          02.0 01       00         30اربٌضة 

 4.7 3          4.1  3        3          31البزٌخة 

 1.8 1          4.1 3        3          36ق العكوز واللقل

 0.3 0          0.2 0        1          41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 0.3 0          0.2 0        1          42العكلة والذكورة 

 %011 71         %011    75       83         المجموع

 %82.2                 % 91.3               النسبة للمجموع

 . (8باالعتماد على ملحق )المصدر :  

 

 2019( اعداء النحل فً منطقة الدراسة لعام 21شكل )          

 

 ( .21المصدر : باالعتماد على جدول )   

 بالنحل هً الدبابٌر وطابر عداء ضررا  ر من خبلل الدراسة المٌدانٌة ان أكثر األوٌظه     

الدراسة وكذلك قللت من  كثٌر من الخسابر والمشاكل للنحالٌن فً منطقةتً تسببت بالوروار وال

 لدى الكثٌر من المناحل فً المنطقة . كمٌات اإلنتاج
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 الفصل الرابع                  

 

التوزٌع الجغرافً للمناحل والتحلٌل الكمً للعوامل الجغرافٌة المؤثرة فً 

 : 2019لدراسة لعام المناحل فً منطقة اتوزٌع 

-2012تطور اعداد الخالٌا والمناحل فً منطقة الدراسة للسنوات ) -4-1

2019.) 

 

الجغرافً للمناحل فً منطقة الدراسة بحسب الوحدات والتوزٌع الواقع  -4-2

 .2019االدارٌة لعام 

 

 

التحلٌل الكمً بٌن كمٌات انتاج العسل والعوامل الجغرافٌة المؤثرة فً  -3-3

 . 2019ع المناحل فً منطقة الدراسة لعام توزٌ
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ٌعد نشاط تربٌة النحل من األنشطة األقتصادٌة التً عرفها األنسان قدٌما وعمل فٌها اال      

شجار ، وقد كانوا ٌستخدمون جذوع األ نها بقٌت لسنوات عدٌدة تعمل بالطرق البدابٌة القدٌمةأ

نحل ، وبقى الحال على هذه الطرق البدابٌة الى ان طوابؾ ال ة إٌواءوالنخٌل وؼٌرها فً عملٌ

سمه عام )البلنجستروع( من قبل العالم األمرٌكً والتً سمٌت بأ تم اكتشاؾ الخلٌة الحدٌثة

بشكل قلٌل  رس هذا النشاط فً بعض وحداتها اإلدارٌةم( ، وكانت منطقة الدراسة تما0894)

مهارة والخبرة العلمٌة والفنٌة فً مجال هذا سببه قلة المراعً والؽطاء النباتً وكذلك قلة ال

 النشاط .

 ( :2019-2012عداد الخالٌا والمناحل فً منطقة الدراسة للسنوات )تطور أ -4-1

قد بلػ عداد النحالٌن فً منطقة الدراسة ( ان أ11( والشكل )21ٌتضح من خبلل الجدول )  

نخفض ( نحال وأ38( بلػ )1101وفً عام ) ( ،1109-1101( نحال لسنوات )48.8) معدلهم

منٌة التً شهدتها المنطقة ( نحال بسبب األوضاع األ21( والذي بلػ )1104هذا العدد عام )

فصل نق  الؽذاء وهو الشتاء صحابها خاصة فً ادر الؽذاء والعناٌة بها وهجرها أوقلة مص

زدٌاد حتى بلػ األخذ ب، وبعدها أالٌن والخبلٌا عداد النحالذي أدى الى أنخفاض هذا النشاط وأ

وضاع %( وذلك ألن أ02دة وبمعدل نمو بلػ )( فكانت الزٌادة مطر1109( نحال عام )83)

شجار التً صادر ؼذاء النحل وتواصل زراعة األوباتت تتواجد فٌها م ا ٌ المنطقة تحسنت تدرٌج

صبحت مشارٌع ها النحل حتى أتكون ذات وفرة فً حبوب اللقاح والرحٌق التً ٌتؽذى علٌ

 ربٌة النحل تتزاٌد وتتطور فً المنطقة  . ت

( 1109-1101( خلٌة للسنوات )720.5وان معدل خبلٌا النحل فً منطقة الدراسة بلػ )   

( خلٌة ، ومن ثم 473( بلػ )1101)%( ، وكان عدد الخبلٌا عام 03.3وبمعدل نمو بلػ )

 خلٌة . (0019( الى )1109رتفاع بعد ذلك حتى وصلت عام )أخذت الخبلٌا باأل

 متباٌنة نتاجةمنطقة الدراسة والتً كانت كمٌات أهم منتجات الخبلٌا فً ٌعد العسل من أو   

( والذي بلػ 1104نتاج للعسل عام )اذ كانت أقل كمٌة أ( ، 1109-1101طول السنوات )

الدراسة  منطقة ي مرت بهلذالواقع ا كمٌة انتاج العسل تعود الى (كؽم ، وان سبب قلة0941)

الطبٌعٌة والصناعٌة للنحل ، وان قلة المراعً ومصادر الؽذاء  ٌضا  لعملٌات العسكرٌة وأمن ا

كؽم( من 9448( والتً بلؽت )1109على كمٌة انتاج للعسل سجلت فً منطقة الدراسة عام )أ

( وكانت 1102-1101، وتم استخراج نسبة التؽٌر بٌن سنتً ) (08.5العسل وبمعدل نمو )

%، 10.94% ، 03.48اعداد النحالٌن والخبلٌا وكمٌات االنتاج وهً ) هناك زٌادة نسبٌة فً

( والتً كانت نسبة التؽٌر سالبة بسبب تناق  1104-1103%( وكذلك بٌن سنتً )14.81

المربٌن وخبلٌا النحل وكمٌات االنتاج لما مرت بها المنطقة من االوضاع االمنٌة وقلة مصادر 

فً سنتً  %( ، اما70-% ، 55-% ، 51-التؽٌر هً ) الؽذاء للطوابؾ النحلٌة فكانت نسبة

( فقد تزاٌدت نسبة التؽٌر ألعداد المربٌن والخبلٌا وكمٌات االنتاج فكانت 1105-1107)

% ، 11( فكانت )1109-1108وكذلك لسنتً ) ،%( %37.97 ، %19.38 ، 22.22)

07.14 ، %33.39. )% 
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اج العسل فً منطقة الدراسة للسنوات بٌن عداد الخالٌا والنحالٌن وكمٌات انت( أ32جدول )

(2012-2019) 

اعداد  السنوات ت
 النحالٌن

اعداد 
 الخالٌا

كمٌات انتاج 

 كغم/العسل

نسبة التؽٌر 
ألعداد 
 النحالٌن

نسبة التغٌر 
ألعداد 
 الخالٌا

نسبة التؽٌر لكمٌات 
 (1)االنتاج

1 1101 38 473 2894 03.48% 10.94% 14.81% 

2 1102 44 711 3911 

3 1103 74 971 5791 -51% -55% -70% 

4 1104 21 214 0941 

5 1105 34 425 2741 22.22% 19.38% 37.97% 

6 1107 51 593 4441 

7 1108 71 934 5504 11% 07.24% 33.39% 

8 1109 83 0019 9448 

    4275.4 720.5 48.2 المعدل

 %08.5 %03.3 %02 )*(معدل النمو السنوي

 . (1باالعتماد على ملحق )المصدر :         

عداد الخالٌا والنحالٌن وكمٌات انتاج العسل فً منطقة ( معدل النمو السنوي أل22الشكل )

 ( .2019-2013للسنوات ) الدراسة

 

 ( .21المصدر : باالعتماد على جدول )

لعام  دارٌةوحدات اإلً منطقة الدراسة بحسب الالجغرافً للمناحل فوالتوزٌع الواقع  -4-2

2019: 

( 1109م )اعداد خبلٌا النحل فً منطقة الدراسة لع( نبلحظ ان مجموع أ22ومن الجدول )    

( خلٌة 403( خلٌة ، والتً تتصدر المرتبة االولى مقاطعة الخرجة والعالً بواقع )0019بلػ )

وذلك لما تتمتع بها %( من اجمالً عدد الخبلٌا فً منطقة الدراسة 35.2وبنسبة ) 1109لعام 

هذه المنطقة من مصادر ؼذابٌة مهمه للنحل وكذلك وجود االمكانٌات البشرٌة التً تسهم فً 

                                                           
 . 0-عدد القٌم × العدد االول( /( تم استخراج معدل النمو السنوي عن طرٌق تطبٌق المعادلة التالٌة : )العدد االخٌر(*

 نامج األكسل .عن طرٌق بر B1/(B2-B1)=)*( تم استخراج نسبة التؽٌر من خبلل تطبٌق معادلة نسبة التؽٌر وهً كتالً : 
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(، وبعدها فً المرتبة 1.18قٌام وتوسع مشارٌع تربٌة النحل فٌها ، وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )

ٌارٌة %( وبدرجه مع02.3( خلٌة وبنسبة )039الثانٌة مقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )

( حٌع تتوفر فٌها مصادر الؽذاء من النباتات واالشجار التً تساعد فً التوسع فً 1.152)

( خلٌة وبنسبة 119نشاط تربٌة النحل ، وقً المرتبة الثالثة مقاطعة الخزامٌة بواقع )

( 81( ، والمرتبة الرابعة مقاطعة اربٌضة بواقع )1.31%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )08.8)

( ، ومقاطعة البزٌخة بالمرتبة الخامسة -1.24%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )7.1بة )خلٌة وبنس

( ، ومقاطعة العكوز والقلق -1.32%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )5( خلٌة وبنسبة )57بواقع )

( ، وفً -1.51%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )2.0( خلٌة وبنسبة )24بالمرتبة السادسة بواقع )

%( وبدرجة معٌارٌة 1.1( خلٌة وبنسبة )14مقاطعة الخزامٌه الشرقٌة بواقع )المرتبة السابعة 

درجة %( وب1.7( خلٌة وبنسبة )21مقاطعة العكلة والذكورة بواقع ) ( ، واخٌرا  -1.58قٌمتها )

رز العوامل بان من أجمالً خبلٌا النحل فً منطقة الدراسة ، و( من أ-1.54معٌارٌة قٌمتها )

عداد خبلٌا النحل وتباٌن كثافتها فً المنطقة تعود الى ما موجود من ة أالتً ساعدت فً زٌاد

ٌقدمه بعض من النحالٌن  عن ما خرى ، فضبل  ابٌة للنحل وتختلؾ من منطقة الى أمصادر ؼذ

بلٌا وكمٌات من الؽذاء الصناعً للنحل الذٌن ٌعتنون بالنحل بشكل جٌد للمساهمة فً زٌادة الخ

وقات ندرة الؽذاء وخاصة ي فصل الشتاء ، ومن العوامل التً ٌها فً أاإلنتاج وكذلك الحفاظ عل

تؤدي الى تناق  خبلٌا النحل فً المنطقة بسبب سوء الظروؾ الجوٌة والتً تكون ؼٌر مبلبمة 

 لهذا النشاط واٌضا قلة الؽذاء الطبٌعً والصناعً للنحل فً فصل الشتاء .

 .2019لعام  دارٌةة بحسب الوحدات اإلمنطقالً النحل ف العدد الكلً لخالٌا(33)دولج

 الدرجة المعٌارٌة % اجمالً خالٌا النحل الوحدات االدارٌة

 1.18 35.2 403 27الخرجة والعالً 

 1.152 02.3 039 28سمرة والعٌادي 

 1.31 08.8 118 29الخزامٌة 

 -1.24 7.1 81 30اربٌضة 

 -1.32 5 57 31البزٌخة 

 -1.51 2.0 24 36العكوز واللقلق 

الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 
41 

14 1.1 1.58- 

 -1.54 1.7 21 42العكلة والذكورة 

  011 0019 المجموع

 01.3514 028.4 المتوسط الحسابً

 03.841387 053.5812782 االنحراف المعٌاري

 . (7باالعتماد على ملحق )المصدر :   

( 83ناحل فً منطقة الدراسة بلػ )عداد الم( ان أجمالً أ23وٌتضح من خبلل الجدول )   

للمنطقة ، وقد احتلت  وقد اختلفت أعدادها بٌن الوحدات اإلدارٌة( ، 8كما فً الخرٌطة )منحل 

( منحل وبنسبة 23ولى فً اعداد المناحل بواقع )قاطعة الخرجة والعالً المرتبة األم

مقاطعة سمرة والعٌادي %( من اجمالً المناحل لعٌنة الدراسة ، وفً المرتبة الثانٌة 31.3)

%( ، و كل من مقاطعتً الخزامٌة واربٌضة فً المرتبة الثالثة 09( منحل وبنسبة )05بواقع )

%( لكل منهما ، وفً المرتبة الخامسة 02،  02( منحل وبنسب )00،  00والرابعة بواقع )

،  3.7( منحل وبنسب )3،  3والسادسة كل من مقاطعتً البزٌخة والعكوز وللقلق بواقع )
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%( لكل منهما ، وفً المرتبة السابعة والثامنة كل من مقاطعتً الخزامٌة الشرقٌة والعكلة 3.7

حمالً مناحل منطقة %( لكل منهما من أ1.2،  1.2بنسب )( منحل و1،  1والذكورة بواقع )

 الدراسة .

  2019لعام  حسب الوحدات اإلدارٌةمنطقة بالللمناحل فً  المجموع الكلً (34)جدول

 %   المناحل اعداد مالً اج لوحدات االدارٌةا

 31.3 23 27الخرجة والعالً 

 09 05 28سمرة والعٌادي 

 02 00 29الخزامٌة 

 02 00 30اربٌضة 

 3.7 3 31البزٌخة 

 3.7 3 36العكوز واللقلق 

 1.2 1 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل

 1.2 1 42العكلة والذكورة 

 011 83 المجموع
 . (7باالعتماد على ملحق )المصدر :            

( ان مجموع كمٌات العسل المنتج فً منطقة الدراسة بلػ 24وٌتضح من خبلل الجدول )    

للعسل  خرجة والعالً مركز الصدارة فً اإلنتاج، واحتلت مقاطعة ال 1109كؽم( لعام  9448)

ل المنتجة فً منطقة جمالً كمٌات العس%( من أ32كؽم( والتً تمثل نسبة )3001بواقع )

( ، ومقاطعة 9( وكما فً الخرٌطة )1.0وبدرجة معٌارٌة قٌمتها ) 1109الدراسة لعام 

( 1.5%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )11.9( وبنسبة )1111الخزامٌة بلؽت كمٌة العسل المنتج )

ن %( م03كؽم( وبنسبة )0230، ومقاطعة سمرة والعٌادي فً المرتبة الثالثة بلػ انتاجها )

( ، وفً المرتبة الرابعة مقاطعة اربٌضة 1.0كمٌات العسل المنتج وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )

( ، ومقاطعة البزٌخة فً -1.24%( وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )7.4كؽم( وبنسبة )711بواقع )

( -1.29%( من االنتاج وبدرجة معٌارٌة قٌمتها )7كؽم( وبنسبة )571المرتبة الخامسة بواقع )

%( وبدرجة 1.9كؽم( وبنسبة )181لمرتبة السادسة مقاطعة العكوز واللقلق بواقع )، وفً ا

،  114( ، ومقاطعة الخزامٌة الشرقٌة والعكلة والذكورة بواقع )-1.58معٌارٌة قٌمتها )

نتاج العسل فً منطقة الدراسة وبدرجة أجمالً كمٌة %( من أ1.0،  1.2كؽم( وبنسبة )101

 ( .-1.72 ، -1.71ومعٌارٌة قٌمتها )

 .2019لعام  ً منطقة الدراسة بحسب الوحدات اإلدارٌة( كمٌات العسل المنتجة ف35جدول )

 الدرجة المعٌارٌة %   كمٌات االنتاج كغم خلٌة(/معدل )كغم الوحدات االدارٌة

 1.0 32 3001 8 27الخرجة والعالً 

 1.0 03 0230 9 28سمرة والعٌادي 

 1.5 11.9 1111 9.4 29الخزامٌة 

 -1.24 7.4 711 9 30اربٌضة 

 -1.29 7 571 01 31البزٌخة 

 -1.58 1.9 181 8 36العكوز واللقلق 

 1.71 1.2 114 9 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 -1.72 1.0 101 7 42العكلة والذكورة 

 --- 011 9448  المجموع

  (7باالعتماد على ملحق )المصدر :        
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خلٌة( ، ومقاطعة /كؽم8لٌة الواحدة فً مقاطعة الخرجة والعالً بلػ )ان معدل انتاج الخ     

خلٌة( ، ومقاطعة /كؽم9.4خلٌة( وفً مقاطعة الخزامٌة بلػ )/كؽم9سمرة والعٌادي بلػ )

خلٌة( ، وفً مقاطعة العكوز /كؽم01خلٌة( ، وفً مقاطعة البزٌخة بلػ )/كؽم9اربٌضة بلػ )

، وتبٌن من خبلل تحلٌل  خلٌة(/كؽم7،  9، 8والذكورة بلػ )واللقلق والخزامٌة الشرقٌة والعكلة 

( ان كمٌات انتاج الخبلٌا جاءت متباٌنة بٌن مقاطعات منطقة الدراسة وذلك 24بٌانات الجدول )

فضبل عن الؽذاء  بسبب تباٌن مصادر الؽذاء )النباتات الطبٌعٌة والمستزرعه واالشجار الرحٌقٌة

 . اخرى بٌن مقاطعة و ووفرتها (الصناعً

 . 2019( توزٌع خالٌا النحل بحسب الوحدات االدارٌة لمنطقة الدراسة لعام 8خرٌطة )

 

 . (GPS)المصدر : باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة وجهاز تحدٌد المواقع 
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 ( توزٌع انتاج العسل بحسب الفئات وبحسب الوحدات االدارٌة لمنطقة الدراسة لعام9خرٌطة )

2019 . 

 

 ( .24باالعتماد على جدول ) المصدر :

( ان منتجات الخلٌة من ؼٌر العسل فً منطقة الدراسة من 25وٌتضح من خبلل الجدول )   

نتاج فً مقاطعة الخرجة والعالً . وبلػ أعلى أ 1109ؼم( عام / 01149الؽذاء الملكً بلػ )

خزامٌة بلػ ؼم( ، ومقاطعة ال/ 0788ؼم( ، ومقاطعة سمرة والعٌادي بلػ )/ 4543بواقع )

ؼم( / 727ؼم( ، وفً مقاطعة البزٌخة بلػ )/ 951ؼم( ومقاطعة اربٌضة بلػ )/ 1191)

ؼم( ، وفً مقاطعة الخزامٌة الشرقٌة والعكلة والذكورة / 344ومقاطعة العكوز واللقلق بلػ )

 ؼم( من اجمالً انتاج الؽذاء الملكً فً منطقة الدراسة ، اما انتاج الشمع فً/211،  174بلػ )

كؽم( موزعا على مقاطعات منطقة الدراسة وهً )الخرجة والعالً / 00.4منطقة الدراسة بلػ )

، سمرة والعٌادي ، الخزامٌة ، اربٌضة ، البزٌخة ، العكوز واللقلق ، الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 



 

 
97 

ج ؼم( ، واما انتا/ 1.1، 1.1، 1.2، 1.5، 1.9، 1، 0.2، 5.0بلػ ) بإنتاج، العكلة والذكورة( 

نتاج هذه المواد صمػ النحل فانها تخلو من أمنطقة الدراسة من حبوب اللقاح وسم النحل و

 وبحسب ما ادلى به جمٌع النحالٌن فً منطقة الدراسة .

 لمنطقة الدراسة عام دارٌةحل عدا العسل فً بحسب الوحدات اإل( منتجات خلٌة الن36جدول )

2019 . 

حبوب  تاج الشمعان االنتاج الملكً الوحدات االدارٌة
 اللقاح

صمغ 
 النحل

سم 
 النحل

    ؼم/مج ؼم/خلٌة ؼم/مج ؼم/خلٌة

 - - - 5.0 01 4543 00 27الخرجة والعالً 

 - - - 0.2 9 0788 01 28سمرة والعٌادي 

 - - - 1 01 1191 01 29الخزامٌة 

 - - - 1.9 01 951 01 30اربٌضة 

 - - - 1.5 01 727 00 31البزٌخة 

 - - - 1.2 9 344 02 36اللقلق العكوز و

 - - - 1.1 00 174 00 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - - - 1.1 9 211 01 42العكلة والذكورة 

 - - - 00.4 - 01149  المجموع

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة و استمارة االستبٌان )المحور الثالع( .    

نتاج العسل والؽذاء الملكً والشمع قتصر على أط تربٌة نحل العسل ال تٌرادات نشاوان أ    

الخام وبٌعها فقط ولكنها ٌتعدى الى التقسٌم الخبلٌا وبٌعها على شكل طرود وملكات تقود 

( ان اجمالً طرود النحل فً 12( والشكل )27المستعمرات النحلٌة ، اذ ٌتضح من الجدول )

( طرد 49ة الخرجة والعالً بواقع )، والتً تصدرتها مقاطع ( طردا  051منطقة الدراسة بلػ )

%( ، ومقاطعة 03.8( طرد وبنسبة )13%( ، ومقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )25.3وبنسبة )

( طرد وبنسبة 08%( ، ومقاطعة اربٌضة بواقع )04.3( طرد وبنسبة )14الخزامٌة )

قلق %( ، ومقاطعة العكوز والل2( طرد وبنسبة )4%( ، ومقاطعة البزٌخة بواقع )00.0)

%( 4.4، 9.4,5.0( طردا وبنسب )9، 01، 04والخزامٌة الشرقٌة والعكلة والذكورة( بواقع )

من اجمالً الطرود المنتجة فً منطقة الدراسة ، واما عن انتاج وبٌع الملكات فً منطقة 

( ملكة موزعة على مقاطعات منطقة الدراسة وهً )الخرجة والعالً ، سمرة 94الدراسة بلػ )

الخزامٌة ، اربٌضة ، البزٌخة ، العكوز وللقلق ، الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل ، العكلة  والعٌادي ،

%( على  3.1، 3.1، 4.1، 7.2، 01.4، 01.5، 10، 37.2والذكورة( على التوالً وبنسب )

 . 1109الترتٌب من اجمالً  بٌع الملكات فً منطقة الدراسة لعام 
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 لعام دارٌةً منطقة الدراسة بحسب الوحدات اإلل فالتجاري لنحل العس نتاج( اإل36جدول )

2019 . 

 % الملكات % الطرود الوحدات االدارٌة

 37.2 34 25.3 49 27الخرجة والعالً 

 10 11 03.8 13 28سمرة والعٌادي 

 01.5 01 04.3 14 29الخزامٌة 

 01.4 01 00.0 08 30اربٌضة 

 7.2 7 2 4 31البزٌخة 

 4.1 4 5.0 04 36العكوز واللقلق 

 3.1 3 9.4 01 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 3.1 3 4.4 9 42العكلة والذكورة 

 011 94 011 051 المجموع

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور الثالع( .      

م 2019 نتاج التجاري لنحل العسل فً منطقة الدراسة بحسب المقاطعات لعام( األ23الشكل )

. 

 

 ( .27المصدر : باالعتماد على جدول )

 المؤثرةلعوامل الجغرافٌة وا بٌن كمٌات انتاج العسلللعالقة  التحلٌل الكمً -4-3

 م .2019 لعامنطقة الدراسة المناحل فً م فً توزٌع

 من العوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة عددب نطقة الدراسةمفً  النحلتربٌة نشاط أثر ٌت   

 الذفً توزٌع هذا النشاط فً منطقة الدراسة  ًربٌس محددتكون ان  شأنهامن التً و حٌاتٌةوال

والتً ٌمكن  تم تفسٌر هذا التباٌن )توزٌع المناحل( من خبلل استعمال تقنٌات التحلٌل اإلحصابً

، أي ان تحلٌل العبلقة المكانٌة بٌن كمٌة العسل  ان تساعد على تحقٌق النتابج المرجوة منه

وٌمكن قٌاسها لمنتج والعوامل الجؽرافٌة التً تؤثر فً توزٌع المناحل بتحلٌلها رٌاضٌا ، ا

 : ٌأتًنحدار وكما واأل رتباطاالسلوبٌن هما أب
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 :  رتباطتحلٌل اال -4-4-1

المستقلة تستخدم لقٌاس العبلقة بٌن المتؽٌرات المستقلة او المتؽٌرات  وهو وسٌلة إحصابٌة    

ت وطبٌعتها واذا كانت ذات لتحدٌد العبلقا اختبارها إحصابٌا   تم اٌضا  عتمد ، وٌمع المتؽٌر الم

او ناتجة عن عامل الصدفة ، وتتصؾ أي عبلقة بٌن المتؽٌرات الى عبلمة  دالبل إحصابٌة

سالبة وعكسها موجبه ، وفً دراستنا سوؾ ٌتم استعمال معامل ارتباط بٌرسون ومعامل 

 . االرتباط المتعدد

 : نحدارتحلٌل اال -4-4-2

رات وذلك من خبلل بناء النماذج ٌبحع عن طبٌعة العبلقات بٌن المتؽٌ ان االنحدار    

( بداللة متؽٌر او عدد من yوٌستعمل لتفسٌر التنبؤ وتقدٌر قٌمة المتؽٌر المتعدد ) اإلحصابٌة

 . (0)المتؽٌرات المستقلة

 التحلٌل الكمً للعوامل الطبٌعٌة :  -4-4-3

 وحسب فً منطقة( المتغٌرات المستقلة و المتغٌر التابع وهو كمٌة العمل المنتج 38جدول ) 

 م.2019الدراسة المٌدانٌة للعام

 
  الوحدات االدارٌة      

كمٌة  
العسل 
 المنتج 

Y1(3) 

  

معدل ساعات 
السطوع 
الفعلٌة 
 (1)ٌوم(/)ساعة

المعدل 
الشهري 
لدرجات 
 (1)الحرارة

معدل كمٌة 
االمطار 

 (1))ملم(

الرطوبة 
 (1)النسبٌة

معدل 
سرعة 
الرٌاح 

 (1)ثا(/)م

المساحات 
المروٌة 

 (2)دونم

 03111 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 3001 27الخرجة والعالً 

 3111 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 0230 28سمرة والعٌادي 

 2111 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 1111 29الخزامٌة 

 1111 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 711 30اربٌضة 

 0411 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 571 31البزٌخة 

 0111 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 181 36العكوز واللقلق 

 811 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 114 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 411 1.7 35.1 073.4 18.8 8.7 101 42العكلة والذكورة 

ت ، الهٌبة العامة لبلنواء الجوٌة والرصد الزلزالً ، قسم المناخ ، بٌانات )غ.م( وزارة النقل والمواصبل -0المصدر : 

1108. 

 1109مدٌرٌة الموارد المابٌة فً محافظة صبلح الدٌن ، شعبة التخطٌط والمتابعة ، بٌانات )غ.م( لعام  -1           

 .(7ملحق )الدراسة المٌدانٌة ،  -2         

( SPSSت احصابٌا فً الجدول اعبله باستخدام الحقٌبة االحصابٌة )معالجة البٌانا تتمو    

 النتابج االتٌة :تبٌن وقد 

 باستخدام معامل االرتباط المتعدد )االنحدار المتعدد القٌاسً( حصائًاإلنتائج التحلٌل  ــــــ 

قلة كما ( الذي ٌمثل كمٌة إنتاج العسل والمتؽٌرات المستyبٌرسون بٌن المتؽٌر التابع ) ارتباط

 (.29جدول ) فً مبٌنة هً 

                                                           
(
0
 . 104،   1102سامً عزٌز العتٌبً ، اٌاد عاشور الطابً ، االحصاء والنمذجة فً الجؽرافٌة ، جامعة بؽداد ، بؽداد ،  (
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 ( بٌن المتغٌر التابع ) كمٌة إنتاجPearson( قٌم معامل االرتباط البسٌط )39جدول )

 .2019ل( والمتغٌرات المستقلة وفقا للدراسة المٌدانٌة للعام عسال

 قٌمة معامل االرتباط   متغٌرات النموذج                             
 ودرجة داللته 

 اختبار 
T-test 

 
 المتؽٌرات المستقلة تغٌر التابعالم

     
       Y  
 كمٌة       
 انتاج      
 العسل    

X1 ً1.12 ضعٌؾ 1.104 معدل ساعات السطوع الشمس 

X2 1.05 ضعٌؾ 1.118 درجات الحرارة 

X3 1.84 متوسط 1.315 االمطار 

X4  1.84 متوسط 1.315 الرطوبة النسبٌة 

X5  1.55 ضعٌؾ 1.223 الرٌاح 

X6  1.02 ؾضعٌ 1.022 المٌاه 

 . SPSS باستخدام برنامجالمصدر :    

 (1.10االرتباط تحت نسبة معنوٌة ) -

  (1.14االرتباط تحت نسبة معنوٌة ) -

( كمٌة إنتاج العسل yرتباط بٌن المتؽٌر التابع )أأن هناك عبلقات  نبلحظ( 29الجدول ) من     

ٌتأثر  نتاجاإلأي أن  ، نتاج العسلأرتباطها المباشر بزٌادة ونقصان المستقلة ، ال والمتؽٌرات

رطوبة ، الرٌاح ، السطوع الشمس ، درجات الحرارة ، األمطار،  بتلك المتؽٌرات )معدل

 ا  هناك ارتباطان ظهر ٌ اذ السابق تفسٌر بعض العبلقات من الجدولالى ( ، نأتً االن المٌاه

مع كمٌة  (معدل سطوع الشمس و الحرارة)( X2-X1فً المتؽٌرٌن األول و الثانً ) ا  ضعٌف

اذ تتكٌؾ الخلٌة  نتاجاإلك تأثٌر للشمس او الحرارة على نه لٌس هناأ( اذ yنتاج العسل )أ

تؽطٌة الخبلٌا فً المناحل  بمساعدة العامبلت على حفظ درجات الحرارة ثابتة فً الخلٌة كذلك

 على عدم تأثٌر المتؽٌرٌن على شعة الشمس وترك فتحات للتهوٌة كلها عوامل تساعدأوحجب 

 ا  قوٌ ا  هنا ارتباطوجد و (األمطار والرطوبة)( وهما X3-X4الثالع )و الرابعوالمتؽٌر  نتاجاإل

دت الى نمو النباتات الكثٌرة ه كانت وفٌرة باألمطار وبالتالً أن هذه السنوذلك ألبٌنهما فٌما 

 (X5اما فً المتؽٌر)، والتً شكلت مساحات من الرحٌق وحبوب اللقاح كثٌرة لسروح النحل 

النحل  منها أن سبابألالخلٌة بالرٌاح  تأثرهو الرٌاح فكانت العبلقة بٌنهما قوٌة مما ٌدل على 

من مأواه ملجأ لحماٌته من شدة  وٌأخذضمنها الرٌاح من وبطبٌعته الفطرٌة ٌتنبأ بحاالت الطقس 

 ن ارتباط ضعٌؾ فٌما بٌنهما.اكف( X6، أما الري ) وقوتها سرعتها

قٌم معامل  تراشقد امٌة للعوامل المستقلة المؤثرة على إنتاج العسل ، ترتٌب األهوان     

المتؽٌرات المستقلة ذات تأثٌرات  ؼلبأاالرتباط البسٌط )معامل ارتباط بٌرسون( إلى أن 

( ، اذ بلؽت اعلى قٌمة لبلرتباط بٌن 1.14( )1.10وبمستوى المعنوٌة تحت نسبة ) متفاوتة

فً حٌن  ، (1.315,1.315( والبالؽة )x3،x4( هً )xالمستقل )( والمتؽٌر yالمتؽٌر التابع )

معنوي دال ،أما بقٌة  بارتباط( 1.223 والبالؽة ) (X5) ـب أن المتؽٌر المستقل المتمثل

 هناك ارتباط بٌنها وبٌن المتؽٌر التابع  . ال ٌوجد( X6و X2و X1المتؽٌرات )

 نتائج التحلٌل االحصائً )تحلٌل االنحدار(  ـــ

بدرجات معنوٌة  دراسةالعبلقة إحصابٌة بٌن متؽٌرات  وجود( 29ٌتضح لنا من جدول )   

بٌن كمٌة إنتاج العسل والمتؽٌرات المستقلة كذلك تحدٌد العبلقة الكمٌة بٌن ومختلفة متفاوتة 
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تم  حٌععسل، لا إلنتاج( بهدؾ التنبؤ المستقبلً x( والمتؽٌرات المستقلة)yالمتؽٌر التابع )

واثبات  الخطً واختٌار معامل التحدٌد المتعدد على استخراج معادلة تحلٌل االنحدارعتماد األ

 .T-testمعنوٌته االحصابٌة باالعتماد على اختبار 

جد أن هناك عبلقة متدرجة بٌن كمٌة إنتاج العسل )المتؽٌر التابع( والمتؽٌرات المستقلة وو     

زٌادة فً تلك المتؽٌرات المفسرة إلنتاج  أن كمٌة إنتاج العسل تنخفض عند حدوع أٌة اي، 

ه تقل دعن ٌنخفضوٌزداد لزٌادته  نتاجاإلون العبلقة خطٌة وطردٌة أي أن تكفالري  اما ، العسل

إن هذه المؽٌرات المستقلة التً أظهرها االنحدار المتعدد  تضحٌالتحلٌل  من خبللو، 

ج عسل النحل عند زٌادتها وزٌادة كمٌة إنتاانخفاض كمٌة المتؽٌرات التً لها األثر األكبر فً و

، وٌتبٌن من قٌمة معامل االنحدار القٌاسً وقٌمة  )المتؽٌرات المستقلة( نتاج عند انخفاضهااإل

( المحسوبة نجد ان المتؽٌر المستقل ذو االثر االكبر فً التاثٌر والتفسٌر لكمٌات tاختبار )

( المحسوبة والبالؽة tة( اذ بلؽت قٌمة ))االمطار والرطوبة النسبٌ االنتاج هما المتؽٌرٌن

( 1.10( وبمستوى داللة )0.123( وهً اكبر بكثٌر من القٌمة الجدولٌة والبالؽة )0.981)

 . (8ودرجة حرٌة )

 التحلٌل الكمً للعوامل البشرٌة : -4-4-4

 فً منطقة( ٌبٌن المتغٌرات المستقلة و المتغٌر التابع وهو كمٌة العمل المنتج 40جدول )

 2019وحسب الدراسة المٌدانٌة للعام  الدراسة

الوحدات 
 االدارٌة

كمٌة 
انتاج 

العسل 
Y1(1) 

التحصٌل 
الدراسً 
 للعاملٌن

X1(2) 

مجموع 
العاملٌن 

فً 
المنحل 

X2(3) 

مجموع 
سنوات 
العمل 

X3(4) 

اشجار 
 الحمضٌات

X4(5) 

اشجار 
 السدر 

X5(5) 

اشجار 
 الٌوكالبتوز

X6(5) 

 البرسٌم 
X7(5) 

 الجت 
X8(5) 

الطرٌقة 
 الحدٌثة 

X9(3) 

 23 51 43 724 705 849 19 28 3 3001 17م.

 05 33 31 452 319 712 13 08 04 0230 18م.

 00 27 23 210 281 578 10 04 9 1111 19م.

 00 20 18 075 178 323 9 03 03 711 21م.

 3 11 11 71 052 025 - 4 01 571 20م.

 3 02 03 22 87 34 - 5 17 181 25م.

 1 1 - - 9 - - 2 1 114 30م.

 1 - - 10 - - - 3 - 101 31م.

 ( .7باالعتماد على ملحق )  ـ 0المصدر :

 ( .3باالعتماد على ملحق )  -1           

 . (االول والثانً)استمارة االستبٌان المحور ـ 2           

 ( .2)ـ باالعتماد على ملحق 3           

 .  ( 5)على ملحق ـ باالعتماد 4           

 برنامج التحلٌل باستعمال بلهعأفً الجدول  إحصابٌا  البٌانات معالجة  تتمو     

 : ٌةتعلى النتابج األ ت الدراسة( وقد حصلSPSS)اإلحصابً
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 باستخدام معامل االرتباط المتعدد )االنحدار المتعدد القٌاسً( حصائًاإلنتائج التحلٌل  ـــ

( الذي ٌمثل كمٌة إنتاج العسل والمتؽٌرات yالمتؽٌر التابع )ارتباط بٌرسون بٌن ومعامل 

 (.30تقلة كما هً موضحة فً جدول )المس

( بٌن المتغٌر التابع ) كمٌة إنتاج Pearson( قٌم معامل االرتباط البسٌط )41جدول )

 م . 2019ل( والمتغٌرات المستقلة وفقا للدراسة المٌدانٌة للعامعسال

 تغٌرات النموذج  م                    
          

 قٌمة معامل االرتباط
 ودرجة داللته

 اختبار
T-test 

   المتؽٌرات المستقلة     المتغٌر التابع  

 
 كمٌة       
 انتاج      
 العسل     

Y        

X1 1.74 ضعٌؾ -1.12 التحصٌل الدراسً للعاملٌن- 

X2 8.91 عالً  1.95 مجموع العاملٌن فً المنحل 

X3  3.51 عالً 1.87 العملمجموع سنوات 

X4 4.81 عالً 1.84 اشجار الحمضٌات 

X5 7.07 عالً 1.93 اشجار السدر 

X6 4.34 عالً 1.91 اشجار الٌوكالبتوز 

X7 3.51 عالً 1.87 البرسٌم 

X8 4.04 عالً 1.89 الجت 

X9 7.93 عالً 1.94 الطرٌقة الحدٌثة فً التربٌة 

 .  SPSSباالعتماد على برنامج صدر : الم            

 (1.10سبة معنوٌة )االرتباط تحت ن -

 (1.14االرتباط تحت نسبة معنوٌة ) -

ج العسل ( كمٌة إنتاyارتباط بٌن المتؽٌر التابع ) ةأن هناك عبلق نبلحظ( 30من الجدول )     

 سوؾ نتاجاإلأي أن  ،نتاج العسل أرتباطها المباشر بزٌادة ونقصان والمتؽٌرات المستقلة ، أل

ٌل الدراسً للعاملٌن ومجموع العاملٌن فً المناحل وكذلك ٌزداد بزٌادة تلك المتؽٌرات )التحص

وكمٌه مباشر بعملٌة جمع العسل  ثرأالمتؽٌرات التً لها  ٌضا  أ( ومجموع سنوات العمل الخبرة

 والمحاصٌل ذات التزهٌروالٌوكالبتوز شجار السدر أالحمضٌات و شجارأ)نتاجه وهً أ

 الطرٌقة الحدٌثة(.ٌة النحل مثل ربطرق الت ٌضا  أوالبرسٌم والجت و الموسمً مثل

فً وؼٌر معنوي  ا  ضعٌف ا  هناك ارتباطان ظهر ٌتفسٌر العبلقات من الجدول  ومن خبلل      

 ( اذ انه لٌس شرطا  yنتاج العسل )أتحصٌل الدراسً للعاملٌن مع كمٌة ( الX1المتؽٌر األول )

ت لكً ٌدٌر مناحل العسل على شهادات علمٌة أو مؤهبل أن ٌكون العامل فً المناحل حاصبل  

( مجموع X2-X3والمتؽٌر الثانً الثالع ، ) ،لجمٌع الفبات فٌها  تربٌة النحل سهلة العمل نأل

 هبٌن هذ ا  معنوٌ ا  هناك ارتباطان ظهر ٌالعاملٌن فً المناحل ومجموع سنوات العمل فً المناحل 

فً  ً المناحل كلما كان هناك اثركلما زاد عدد العاملٌن ف هنأ( أي yنتاج )االوكمٌة  اتالمتؽٌر

أصبح نتاج العسل وكلما زاد عدد سنوات الخبرة لدى العاملٌن كلما أكمٌات  فً ٌجابٌةاإل الزٌادة

خبرة جٌدة مهارة و ول ذاكان النح أي ان كلمانتاج العسل أعلى كمٌة  ٌضا  أ اٌجابٌا   كثرالتأثٌر أ

إنتاجه من العسل من جهة والتعامل مع لدٌة مهارة فً زٌادة  صبحفً مجال تربٌة النحل ت

اما فً المتؽٌرٌن )  من جهة أخرى ، ٌهاوكٌفٌة التؽلب عل لتً تصاب باألمراضالطوابؾ ا

X4- X5  معنوٌةرتباط االهناك عبلقة  سدر تبٌن انشجار الأشجار الحمضٌات وأ( مجموع 

ن كافٌة للنحل بقدر جٌد تكو ( أي أن هذه األشجار بمجموعهاyنتاج العسل )أا وبٌن كمٌة مبٌنه
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زراعة  ضرورة كمٌات كبٌرة من العسل وهذا دلٌل على إنتاجالتً تسهم فً  ٌام التزهٌرفً أ

شجار أ( وهو X6، اما المتؽٌر ) كبربكمٌات أ نتاج العسلأتساهم فً زٌادة  لكًاألشجار 

تكفً  شجاراألمساحات المزروعة من هذه الاي ان معنوي رتباط أهناك ان ظهر ٌ الٌوكالبتوز

لزٌادة األزهار والرحٌق  شجارألٌجب زٌادة تلك ا لذلكنتاج العسل أزٌادة و كمصدر ؼذاء للنحل

الجت  ًمحصولان ( X7- X8و المتؽٌرٌن )  ،نتاج العسل أمٌة مما ٌؤدي الى زٌادة ك

المساحات  كثرةرتباط قوٌة وٌعود سبب هذا االرتباط إلى االهناك قٌمة  ت انوالبرسٌم ظهر

اما  ، نتاج العسلأعلى  ٌجابٌا  إ والتً تؤثر اصٌلالمح همزروعة فً منطقة الدراسة من هذال

 لطرقمعنوٌة للتربٌة باهناك عبلقة ارتباط ان ( فظهرت X9طرق تربٌة النحل فً المتؽٌر )

الطرٌقة األمثل لتربٌة طوابؾ النحل لها  خداماست هاي ان نتاجاإل اتكمٌكذلك زٌادة و الحدٌثة

 زدٌادتطوٌر نشاط تربٌة النحل وزٌادة عدد المناحل والخبلٌا المنتجة وبالتالً األفً  نٌةمكااإل

فضل طرٌقة بالنسبة لقوة ارتباطها مع المتؽٌر التابع أ وهًالعسل من  نتاجاإل وكمٌات بمعدالت

 هً الطرٌقة الحدٌثة .

قٌم  بٌن من خبللتفقد  ة المؤثرة على إنتاج العسل ،أما ترتٌب األهمٌة للعوامل المستقل    

أن معظم المتؽٌرات المستقلة ذات تبٌن معامل االرتباط البسٌط ) معامل ارتباط بٌرسون ( 

( ، اذ بلؽت اعلى قٌمة 1.14( )1.10وبمستوى المعنوٌة تحت نسبة )ومختلفة  تأثٌرات متفاوتة

الؽة ( والبx3،x4( هً )x( والمتؽٌر المستقل )yلبلرتباط بٌن المتؽٌر التابع )

لمعامل بلؽت أعلى قٌمة وقد  فً حٌن ان المتؽٌرات المستقلة والمتمثلة بـ ) ،(1.315,1.315)

 1.95بالؽة )وال( , X2 X5 , X9 , X6( والمتؽٌرات المستقلة )yاالرتباط بٌن المتؽٌر التابع )

 ( والبالؽةX8,X7,X4,X3)لٌها المتؽٌراتت ، معنوي قوي بارتباط( 1.94،  1.91،  1.93، 

هناك ان فقد أظهر ( X1)المتؽٌرأما  معنوي ، بارتباط( 1.89،  1.87،  1.84،  1.87)

 . وبٌن المتؽٌر التابع بٌنهوؼٌر معنوي  ا  ضعٌف ا  ارتباط

 __ نتائج التحلٌل االحصائً )تحلٌل االنحدار( :

( انه توجد هناك عبلقة احصابٌة بٌن متؽٌرات الدراسة 30اتضح لنا من الجدول )      

درجات معنوٌة متفاوتة بٌن كمٌة انتاج العسل والمتؽٌرات المستقلة كذلك تم تحدٌد العبلقة ب

لؽرض التنبؤ بمستقبل انتاج العسل فً  (x)( والمتؽٌرات المستقلة yالكمٌة بٌن المتؽٌر التابع )

د الخطً واختبار معامل التحدٌمنطقة الدراسة وتم تحلٌل البٌانات باستخدام تحلٌل االنحدار 

 ( . T-testالمتعدد واثبات معنوٌته االحصابٌة او باالعتماد على اختبار )

 يأع والمتؽٌرات المستقلة ، أن هناك عبلقة خطٌة بٌن كمٌة إنتاج العسل المتؽٌر التاب تبٌنو     

زٌادة فً تلك المتؽٌرات المفسرة إلنتاج العسل نجد  تزداد عند حدوع أي أن كمٌة إنتاج العسل

ٌرات المستقلة ذات األثر األكبر فً التأثٌر والتفسٌر إلنتاج العسل هً المتؽٌرات أن المتؽ

مجموع هً  ى قٌمةعلأكانت و والبرسٌم والجت( كالخبرة كذل العاملٌن وعدد سنوات مجموع)

للمتؽٌرات  ا  ومعنوٌ ا  ان هناك تأثٌر تبٌن، وبذلك ( 1.95والبالؽة ) العاملٌن فً تربٌة النحل

ن أل الحدٌثة( لنحل لجت و طرق تربٌة اوالبرسٌم وا وات الخبرةملٌن وعدد سنالعا مجموع)

فً األٌام التً ٌنعدم فٌها  (الصناعٌةالبدٌلة )نحل ٌعتمد فً نشاطه وعمله الٌومً على التؽذٌة ال

وٌستهلك العسل الطبٌعً  لكً ال ٌتؽذى على)الشتاء(  ة فًالؽذاء الطبٌعٌمصادر التزهٌر و

عدد التً إن هذه المؽٌرات المستقلة التً أظهرها االنحدار المت، وفً الخلٌة عسل من الالمخزون 
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 تزداد كمٌات اإلنتاجعند زٌادتها ان  اذ،  ونوعا   كما  ر فً زٌادة إنتاج عسل النحل ٌكبلها أثر 

 .اإلنتاج  اتكمٌتقل  هاانخفاضعند و

 التحلٌل الكمً للعوامل الحٌاتٌة : -4-4-5

ل المنتج لمنطقة الدراسة سة و المتغٌر التابع وهو كمٌة العرات المستقل( المتغ42ٌجدول )

 . م2019لعام 

الوحدات 
 االدارٌة

كمٌة 
العسل 
المنتج 

Y1(1) 

مرض 
تعفن 

الحضنة 
 (2)االمرٌكً

تعفن 
الحضنة 
 (2)االوربً

مرض 
تكٌس 

 (2)الحضنة

مرض 
 (2)النوزٌما

فٌروس 
 (2)الشلل

مرض 
 (3)الفاروا

دودة 
 (3)الشمع

طائر 
 (3)الوروار

الدبور 
 (3)االحمر

 21 21 11 21 5 04 01 04 11 3001 27م. 

 03 02 00 01 5 8 4 4 01 0230 28م.

 01 9 9 8 3 4 4 2 4 1111 29م.

 01 9 8 9 3 2 4 3 7 711 30م.

 3 3 2 3 - 0 - - 2 571 31م.

 3 1 1 2 - 1 0 0 - 181 33م.

 0 0 0 1 - 0 - - - 114 41م.

 0 0 0 0 - 0 - - 0 101 42م.

 .( 7باالعتماد على ملحق )ـ 0المصدر : 

 ( .8) ـ باالعتماد على ملحق 1           

 ( .9ـ باالعتماد على ملحق )2          

 اإلحصابً البرنامج باستعمالعبله أفً الجدول  حصابٌا  إمعالجة البٌانات  تتم اذ     

(SPSSو حصلنا على النتابج األ )ٌةت  : 

باستخدام معامل االرتباط المتعدد ا)النحدار المتعدد القٌاسً(  حصائًاإلل ج التحلٌنتائ ـــ

والمتؽٌرات المستقلة كما ( الذي ٌمثل كمٌة إنتاج العسل yبٌرسون بٌن المتؽٌر التابع ) ارتباط

 (.32جدول )الفً  بٌنةهً م
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والمتغٌرات  التابع ) كمٌة إنتاج العسل(( بٌن المتغٌر Pearson( قٌم معامل االرتباط البسٌط )43جدول )

 .2019المستقلة وفقا للدراسة المٌدانٌة للعام 

 قٌمة معامل االرتباط  متغٌرات النموذج           
 ودرجة داللته 

راختبا  
T-test المتؽٌرات المستقلة المتغٌر التابع 

 
 

 كمٌة     
 انتاج      
 العسل    

Y      

X1 ً5.18 وسطمت 1.91 مرض تعفن الحضنة االمرٌك 

X2 ً7.07 عالً 1.93 مرض تعفن الحضنة االورب 

X3 4.55 متوسط 1.90 مرض تكٌس الحضنة 

X4 7.93 عالً 1.94 مرض النوزٌما 

X5 2.54 ضعٌؾ 1.75 مرض شلل النحل 

X6 7.93 عالً 1.94 مرض الفاروا 

X7 7.93 عالً 1.94 مرض دودة الشمع 

X8 8.97 عالً 1.95 طابر الوروار 

X9 7.93 عالً 1.94 الدبور االحمر 

 . SPSSباستخدام برنامج ر : لمصدا        

 (1.10االرتباط تحت نسبة معنوٌة ) -

 (1.14االرتباط تحت نسبة معنوٌة ) -

( كمٌة إنتاج yبٌن المتؽٌر التابع ) قوٌة ارتباط ةأن هناك عبلق نبلحظ( 32من الجدول )و       

وان النحل( ، تفاوأ مراضأالنحل ) حٌاةالعسل والمتؽٌرات المستقلة ذات التأثٌر المباشر على 

قل قٌمة هً ( ، وان أ1.95)بلؽت  اذنتاج العسل وطابر الوروار أقوى عبلقة هً بٌن كمٌة أ

وان المتؽٌرات المستقلة تكون  ، (1.75)بٌن كمٌة انتاج العسل ومرض شلل النحل التً بلؽت 

لك ر تظهت فً حال لمزداد ت اإلنتاج ه كمٌةأي أن،  نتاجاإل اتبكمٌمرتبطة بشكل مباشر 

النحل  ت طوابؾما قل االرتباط کلما كانكلان المتؽٌرات بصورة قوٌة وارتباط مباشر اي 

تعفن ، والمتؽٌرات هً )تعفن الحضنة األمرٌكً ،  اإلنتاجؤثر على كمٌة تجٌدة مما بصحة 

طابر ، مرض دٌدان الشمع  ،مرض الفاروا  ،مرض الشلل ،وزٌمانمرض ال ،وربً الحضنة األ

 ور األحمر(.الدب ،وروارال

فً المتؽٌر  ا  او متوسط ا  قوٌ ا  هناك ارتباطان ظهر وتفسٌر بعض العبلقات من الجدول  تم اذ    

( yنتاج العسل )أوربً مع كمٌة ( تعفن الحضنة األمرٌكً واأل X2 - X1األول والثانً ) 

 الحضنةٌس مرض تك( (X3والمتؽٌر الثالع  نتاج العسل ،ه فً التأثٌر على كمٌة أهمٌة نتابجأو

على   ومؤثر من هذا المرض قويو بشكل كبٌر صاباتألم ٌظهر فٌها ارتباط لعدم وجود  اذ

هناك عبلقة ارتباط ان ( مرض النوزٌما ظهرت X4اما فً المتؽٌر ) ( ،yنتاج العسل )أكمٌة 

ٌؤثر على  ألنهلمرض له تأثٌر على النحل ( أي أن هذا اyنتاج العسل )أبٌنه وبٌن كمٌة  قوٌة

هناك ان ظهر ٌف شلل النحل( وهو مرض (X5والمتؽٌر ، تاج العسلنأؽٌر التابع وهو كمٌة المت

بمثل  صابةاإل ةلقلهذا االرتباط ونتج  نتاج العسلأبٌنه وبٌن كمٌة  ا  او متوسط ا  ضعٌف ا  ارتباط

 النحل مامقد ٌقؾ عابقا  أعداد النحل والذي أعلى كمٌات و قلٌل بشكل ثرأهذا المرض والذي 

ي بالتالً الى تؤد سرٌعة جدا  تكون داء الواجبات فً الخلٌة وفترة اإلصابة بهذا المرض أمن 

وفً  عندما ٌصٌب طوابؾ النحل ، نتاج العسلأعلى  عدادها مما ٌؤثر سلبا  أهبلك النحلة وقلة 

 ،طابر الوروار، الشمع  ودةرض دم، ( مرض الفاروا  (X9 –X8 - X7- X6تالمتؽٌرا

ي ان هذا المرض  أر مرض الفاروا فً المتؽٌ ا  قوٌ  ا  هناك ارتباطان  تر(  ظهرالدبور األحم

نتاج العسل أ فً كمٌة انخفاضلنحل وان اإلصابة به تؤدي الى اطوابؾ قوي على بشكل ر أثٌ
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بٌن المتؽٌرات المستقلة لكثرة  قويالاط اما مرض دٌدان الشمع فكان له االرتب، فً الخلٌة 

 ت هذه المتؽٌرات انظهرفقد أ حمراألوروار والدبور اما طابر ال،  اإلصابة بهذا المرض

 . نتاج العسلأتأثٌر مباشر على  اله والتً تبٌن انهذه المتؽٌرات بٌن رتباط األقوى اال

ان ترتٌب اهمٌة العوامل الستقلة  المؤثرة فً انتاج العسل فً منطقة الدراسة ، اذ تبٌن من   

لبسٌط )معامل بٌرسون( كانت اؼلب المتؽٌرات المستقلة ذات خبلل قٌم معامل االرتباط ا

( اذ بلؽت اعلى قٌمة لمعامل االرتباط 1.14،  1.10تاثٌرات متفاوته بمستوى المعنوٌة تحت )

، 1.94( والبالؽة )x2,x4,x6,x7,x8,x9( والمتؽٌرات المستقلة )yبٌن المتؽٌر التابع )

( x1,x3وي قوي دال ، وتلٌها المتؽٌرات )( بارتباط معن1.93,1.94، 1.94,1.94، 1.95

( فكان االرتباط ضعٌفا  بٌنه x5( بارتباط معنوي متوسط ، اما المتؽٌر )1.91، 1.90والبالؽة )

 وبٌن المتؽٌر التابع .

 :حصائً )تحلٌل االنحدار( نتائج التحلٌل األ ــ

رجات معنوٌة بد دراسةحصابٌة بٌن متؽٌرات ال( وجود عبلقة إ32جدول )المن  اتضح   

تحدٌد العبلقة الكمٌة بٌن  وتمبٌن كمٌة إنتاج العسل والمتؽٌرات المستقلة ومختلفة  متفاوتة

فً منطقة  العسل إنتاج مستقبلبالتنبؤ  لؽرض( Xالمستقلة )   ( والمتؽٌراتyالمتؽٌر التابع )

لخطً واختبار الخطً المتعدد وؼً ا الدراسة حٌع تم تحلٌل البٌانات باستخدام تحلٌل االنحدار

  ( .T-testمعامل التحدٌد المتعدد الثبات معنوٌته االخصابٌة او باالعتماد على اختبار )

 والمتؽٌرات المستقلة (Y) المتؽٌر التابع)ل سك عبلقة خطٌة بٌن كمٌة إنتاج العأن هنا وتبٌن    

ات فً تلك تزداد عند حدوع تؽٌركمٌة إنتاج العسل س ، بمعنى أن (X)العوامل الحٌاتٌة )

( t، ونبلحظ من خبلل قٌمة االنحدار القٌاسً وقٌمة اختبار )المفسرة إلنتاج العسل المتؽٌرات 

انتاج العسل كمٌة ر فً التأثٌر وتفسٌر األثر األكب لهاأن المتؽٌرات المستقلة  وجدناالمحسوبة 

، مرض الفاروا  ،نة مرض تكٌس الحضمرض تعفن الحضنة االوربً ، ) هً المتؽٌرات

( المحسوبة tحٌع بلؽت اعلى قٌمة ل ) ( ،الدبور األحمر، طابر الوروار، مرض دٌدان الشمع 

( 1.472قٌمة الجدولٌة والبالؽة )( وهً اكبر من ال2.182وهً لمرض شلل النحل والبالؽة )

ومعنوي لهذه  ك تأثٌر كبٌرثبت أن هناو( ، 03( ودرجة حرٌة )1.10وبمستوى داللة )

من عبلقة مباشرة لما لها هذه األمراض والعوامل و الواحدةٌة انتاج الخلٌة المتؽٌرات فً كم

 االنحدارتحلٌل هذه المؽٌرات المستقلة التً أظهرها لالقول إن من مكن ، ونت تربٌة النحلشاط نب

كمٌة  وقلة بها قلة اإلصابةالطردي او العكسً فً زٌادة إنتاج عسل النحل عند  متعدد لها األثرال

 . بها ة اإلصابةعند زٌادلعسل اإنتاج 
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 : الخامس الفصل                           

 

شاط تربٌة النحل وطرق معالجتها تؤثر فً ن كبلت التًالمش

النحل فً منطقة  نتاجوإمكانٌة تنمٌة وتطوٌر تربٌة وإ

 الدراسة .

 المشكبلت الطبٌعٌة . -4-0

 

 المشكبلت البشرٌة . -4-1

 

 الحٌاتٌة .المشكبلت  -4-2

 

 النحل . نمٌة وتطوٌر تربٌة وإنتاجمكانٌة تأ -4-3

الرؤٌة المستقبلٌة لتنمٌة وتطوٌر تربٌة وانتاج النحل  -4-4

 فً منطقة الدراسة .
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 كانت سواء مشكبلتال او معوقاتمن ال جملةب منطقة الدراسة فً النحل تربٌة نشاط ٌتأثر      

 درجاتفً  نخفاضاالو رتفاعاال) الطبٌعٌة المشكبلت هذه ومن حٌاتٌة ام بشرٌة ام طبٌعٌة

 ـب فتتمثل البشرٌة المشكبلت اما ، (الؽبارٌة والعواصؾ الرٌاح و الرطوبة و الحرارة

 و النحل اءإٌو نظم مشاكل و النحل تؽذٌة مشكلة و الزراعً واالرشاد الزراعٌة السٌاسات)

ومن  ، النحل تربٌة فً المرأة مشاركة لةق مشكلة خٌرا  وأ التسوٌق ومشاكل النقل طرق مشكبلت

 ًتالو ، النحل بحٌاة تفتك التً واألعداء واألمراض بالطفٌلٌاتالمتمثلة  الحٌاتٌة المشكبلت ثم

 وهبلك تدمٌر أخرى وقاتأ فً او نتاجٌةاإل تدهور خبلل من النحل تربٌة نشاط على ا  سلب تؤثر

لكً ٌتم وضع الحلول  طرق لمعالجتها جودو مراأل ٌستوجب لذا ، ملهاكبأ النحلٌة ةابفالط

 .منطقة الدراسة  فً النحل تربٌة لمشاكل المناسبة

 :  الطبٌعٌة المشكالت  -5-1

ان نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة ٌواجه عدة مشكبلت طبٌعٌة والتً بدورها حددت من   

 الموارد مشكلة)  المناخٌة للمشكبلت البلزمة الحلول وضعوان  تطوٌر تربٌة النحل وانتشارها ،

منطقة  فً نتاج العسلأ زٌادةو هذا النشاط تنمٌة بهدؾ ، (الطبٌعً النبات قلة مشكلة،  المابٌة

 : ًدراسة وتتمثل هذه المشكبلت كاألتال

 : المناخٌة المشكالت -5-1-1

وؾ البٌبٌة برز الظرل الطبٌعٌة التً تؤثر فً تربٌة وإنتاج النحل ومن أعواملتعد من ابرز ا    

 : لنحال فً منطقة الدراسة هً كاألتًالتً تسببت بالمشاكل ل

 فصل فً النحل تربٌة على المشكلة هذه تؤثر  : الحرارة درجات نخفاضوأ رتفاعأ مشكلة ــــ 

 بدرجات بشكل مباشر النحل ٌتأثر كذلك ، نخفاضهابأ الشتاء فصل وفً رتفاعهابأ الصٌؾ

 من الؽذاء مصادرعلى  تأثٌرها طرٌق عن مباشر ؼٌربشكل  بها المحٌطة لبٌبةل حرارةال

ه تحت درجة حرارة وان درجات الحرارة تؤثر على نشاط النحل السارح لٌقل نشاط ، النباتات

( وتزداد أ04) ( ، وتؤثر أ34الى وصولها درجة )رتفاعها النسبً أ عداد السروح عندم   ٌضا  م 

( اعلى نشاط له 34ند درجة حرارة )على اعداد النحل الجامع للؽذاء والماء فع واقل نشاط عند م 

( وعند أ04درجة ) ( ٌتوقؾ نشاطه34كثر من )ا الى أزدٌادهم  عن الطٌران وجمع الؽذاء  م 

 تأثرت افأنه لذا البارد الدم ذواتالكابنات  من النحل ٌعد، و (0)ولكن ٌستمر فً عملٌة جمع الماء

 لها التً الكابنات من تعد وهً الحرارة جاتدر وانخفاض رتفاعأ من الخارجٌة بالظروؾ

 الخلٌةل بداخ مثلى ثابتة حرارة درجة على والمحافظة الحرارة درجات تنظٌم على القدرة

 ٌحدع و لؤلفراد الفسٌولوجٌة ختبلفاتاأل خبلل من الدرجة هذه تحدٌد وٌتم( م  22) الى تصلو

 متوسط وآخر متحسس نحل فهناك لذا للحرارة حساسٌتها حٌع منالطابفة  فرادأ لدى تباٌن

 فرادأ ٌقوم المثلى الحرارة درجات تؽٌر عندو ، الحرارٌة للتؽٌرات حساسٌة واقل الحساسٌة

 الحرارة درجات رتفاعأ فعند التؽٌرات هذه تعدٌل جلأ من معٌنة سلوكٌات بفعل الحساس النحل

 لٌهاأ تنظم الحرارة درجة تعدل أن بإمكانها ٌعد لم ذافإ التهوٌة بعملٌة الحساسة النحل فرادأ تقوم

                                                           
(
0
 . 11،   1111،  11عدد بٌروت ، امال وهٌبة ، الحرارة والنحلة ، مجلة برٌد النحال ، (
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 ٌحقق حتى الخبلٌا ومداخل اإلطارات على بأجنحتها بالتهوٌة تقوم اذ حساسٌة قلأ مجموعة

     .(0)الحساس النحل ألفراد المطلوب الهدؾ

 وهً عام بشكل والنبات نتاجواأل النحلنشاط تربٌة  على ههمٌألها  الحرارة درجة ان      

 تحتاجها التً الحرارة درجة أن اذ وخارجها الخلٌة داخل ونشاطه لنحلا سلوك عن المسؤولة

 الى تؤدي( م 23) من قلأ الحرارة درجة نخفضتأ ذاأ اما( م   23-24) بٌن ما هً الحضنة

من  كىوأذ نشطأ ٌكون الحضنة وسط من ٌنتج الذي النحل ان وأٌضا   الملكة لدى البٌض تقلٌل

( م 28) اكثر من إلى الحرارة درجات أرتفاع عند ماأ ، الحضنة طراؾأ من ٌنتج النحل الذي

 الى النحل فٌقوم( م  03)الى دون  هانخفاضأ وعند التبرٌد ؼرضأل المٌاه بتجمٌع ٌقومان النحل 

 على للحفاظ الحرارة تولٌد جلأ من النحل عضبلت أرتجاؾ الى تؤديالتً  حالةال وهً التكتل

 بصورة العملٌة هذه تتم حٌع التلقٌح عملٌة على رةالحرا درجة وتؤثر كما والملكة الحضنة

 21) حرارة درجة عند%( 41) بنسبة التلقٌح عملٌة وتقل( م  11) تبلػ حرارة درجة فً جٌدة

(28) درجة عند نهابٌا التلقٌح وٌنعدم( م م 
على عمر ، وان درجات الحرارة تؤثر بشكل سلبً  (1)

نعدام قدرتها على البحع عن الؽذاء لمخزون وأحشرة النحل وعلى كمٌة األستهبلك من العسل ا

فً الطبٌعة بحكم المناخ  ول قتل النحلةٌعوضها من أستهبلك العسل لشٌبٌن هما األ وعن ما

على التحرك والطٌران فً االٌام الباردة والقاسٌة والذي تؤثر فً  القاسً والثانً انعدام قابلٌتها

 . (2)قوة الطابفة وانتاج العسل

 فً منطقةن بحسب ما ادلى به النحالوثرة بدرجات الحرارة اعداد المناحل المتأ( 45جدول )

 . 2019الدراسة لعام 

المناحل المتاثرة بارتفاع  الوحدات االدارٌة 
 درجات الحرارة

المناحل المتاثرة  % 
 بانخفاض درجات الحرارة 

 % 

 31.4 21 31.0 17 27الخرجة والعالً 

 08.9 03 08.7 01 28سمرة والعٌادي 

 02.4 01 01.4 8 29الخزامٌة 

 01.0 9 03 9 30اربٌضة 

 4.3 3 3.5 2 31البزٌخة 

 3 2 2.0 1 36العكوز واللقلق 

الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 
41 

1 2.0 1 1.7 

 1.7 1 0.4 0 42العكلة والذكورة 

 011 73 011 53 المجموع

 . (01باالعتماد على ملحق )المصدر : 

 

 

                                                           
(
0
م ، 0972ا ، عالم النحل ومنتجاته ، دار المطبوعات الجدٌدة ، االسكندرٌة ، محمد عباس عبد اللطٌؾ ، احمد محمود ابو النج (

 49 . 
(
1
 . 027علً ساجد محً الكرعاوي  ، مصدر سابق ،   (

(
2
 م   .04/2/1111مقابلة مع النحال امٌر اللطٌؾ فً تارٌل  (
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 نخفاض فً درجات الحرارة لمنطقة الدراسةلمناحل التً تعانً من األرتفاع واأل( ا24ل )شك 

 .2019عام 

 

 ( .34المصدر : باالعتماد على جدول )

رتفاع درجات ( ان مجموع المناحل التً تأثرت بأ13كل )( والش34وٌتضح من الجدول )   

طقة الدراسة والبالػ عددهم جمالً النحالٌن فً من%( من أ75وبنسبة ) منحل( 53الحرارة بلػ )

وبنسبة  منحل( 17، وتصدرت مقاطعة الخرجة والعالً المرتبة االولى بواقع ) منحل( 83)

 منحل( 01ثرة بارتفاع الحرارة ، ومقاطعة سمرة والعٌادي بواقع )( من المناحل المتأ31.0%)

مقاطعة %( ، و01.4وبنسبة ) منحل( 8%( ، ومقاطعة الخزامٌة بواقع )08.7وبنسبة )

وبنسبة  منحل( 2%( ، ومقاطعة البزٌخة بواقع )03وبنسبة ) منحل( 9اربٌضة بواقع )

لكل منها وبنسبة  منحل( 1، 1%( ، ومقاطعة العكوز واللقلق والخزامٌة الشرقٌة بواقع )3.5)

%( 0.4وبنسبة ) منحل ومقاطعة العكلة والذكورة بواقع واحد %( على التوالً ،2.0، 2.0)

( 13والشكل )( 31من الجدول ) ٌضا  المناحل المتأثرة بارتفاع الحرارة ، وٌتضح أمن أجمالً 

ثرت مناحلهم بانخفاض درجات الحرارة وطوابفهم النحلٌة وبلػ عددهم ان مجموع النحالٌن تأ

( 83ٌكون عددهم )جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة والذي %( من أ88وبنسبة ) منحل( 73)

دهم ونسبهم والتً تتمثل بحسب المقاطعات وهً ) الخرجة والعالً ، سمرة عدانحال ، وتتباٌن أ

والعٌادي ، الخزامٌة ، اربٌضة ، البزٌخة ، العكوز واللقلق ، الخزامٌة الشرقة وحلٌحل ، العلكة 

( نحال لكل منها على الترتٌب وبنسب 1،  1،  2،  3،  9،  01،  03،  21والذكورة( بواقع )

التوالً من أجمالً  %( على1.7،  1.7،  3،  4.3،  01.0،  02.4،  08.9،  31.4)

 ثرة بانخفاض درجات الحرارة فً منطقة الدراسة .المناحل المتأ

 الحراره درجات فً واالنخفاض األرتفاع مشكلة من للحد المتبعة والطرق  التدابٌر اما    

 : كاالتً  تربٌة النحل على نشاط اثرت التً

 مظبلتال عمل خبلل منفً فصل الصٌؾ  التهوٌة وجٌدة مظللة كنماأ فً الخبلٌا وضع -0

 ، و (3كما فً الصورة ) األشجارظل  تحت وضعها او القصبسقابؾ  عمل او نظامٌةال

 بواقع النظامٌة الظلة التً ٌستخدم فٌها المناحل مجموع أن( 35) الجدول من ٌتضح

 ظل التً تستعمل حلالمنا أما ، المناحل مجموع من%( 09) وبنسبة لمنح (05)

 ظل التً تستعملل منح (38) وبواقع ،%( 12.8) ل وبنسبةمنح( 11) بلػ القصب
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عداد أ جمالًأ من%( 47.0) نسبةب الشمس اشعة من طوابؾ النحل لحماٌة األشجار

 .الدراسة  منطقة فً النحالٌن

 لعام اصٌف منطقة الدراسة فً لنشاط تربٌة النحل المستخدمة الظل نواعأ(46) الجدول

 م .2019

ظل  الوحدات االدارٌة
 نظامً

ظل  %
 القصب

ظل  %
 االشجار

 المجموع %

 23 32.7 10 14 4 41 8 27الخرجة والعالً 

 05 08.7 9 11 3 08.7 2 28سمرة والعٌادي 

 00 01.4 5 04 2 01.4 1 29الخزامٌة 

 00 03.4 7 01 1 01.4 1 30اربٌضة 

 3 3.0 1 01 1 - - 31البزٌخة 

 3 1 0 01 1 5.1 0 36كوز واللقلق الع

 1 1 0 4 0 - - 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 1 1 0 4 0 - - 42العكلة والذكورة 

 83 011 38 011 11 011 05 المجموع

 . (00باالعتماد على ملحق ):  المصدر

  م.2019لعام  فً منطقة الدراسة لحماٌة الطوائف النحلٌة ( انواع الظل المستخدمة25شكل )

 

 (.35المصدر : باالعتماد على جدول )

 النحل عن العبء تخفٌؾل حلاالمن من بالقرب تكون انٌجب و نظٌفة مٌاه مصادر توفٌر -1

 لتجنب ٌوم وكل دوري بشكل للمٌاه تبدٌل ٌكون أنو ، بعملها مرتبط الشؽالة عمر نأل

 .ة المار الحٌوانات من وؼٌرها والكبلب القطط مثل الحٌوانات من تلوثها

 مادة من المصنعة الخبلٌا مثل الحرارة بدرجات االحتفاظ على تساعدالتً  خبلٌاال توفٌر -2

 .( 4، وكذلك الخبلٌا التً تكون عازلة للحرارة كما فً الصورة ) الفلٌن

 . الحرارة عزل على القابلٌة لهاالتً تكون  فاتحةال باأللوان الخبلٌا طبلء -3

 لٌل .لفً ا فقط النقل وٌفضل النهار وقت فً ةخاصو فً فصل الصٌؾ الخبلٌا نقل عدم -4

 . المنحل رضأ تلطٌؾ بهدؾ النقً بالماء المنحل موضع رضٌةأ برش العمل.  -5

 فً  مكاناإل قدر الحرارة درجات تلطٌؾل المنحل بمكان المحٌطة راضًاأل زراعة -7

 .صٌؾال

 . الشتاء فصل فً وخاصة الشمس اشعة الى الخبلٌا تعرٌض ٌحب -8
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 ( وضع خالٌا النحل تحت ظل االشجار .4رة )صو         

 

 فً مقاطعة العكلة والذكورة . 01/3/1111التقطت بتارٌل         

 ( استخدام الخالٌا العازلة للحرارة .5صورة )                 

 

 ، فً مقاطعة الخرجة والعالً . 04/5/1111التقطت بتارٌل      
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  : الرٌاح مشكلة ـــ2

 نحال( 34) دلى بهأ ما وهذا النحل تربٌة لنشاط المجهدة المشكبلتهم أ من حدةوا تعتبر    

 وٌتضح( 35) الجدول فً موضح كما منطقة الدراسة ننحالٌال اجمالً من%( 42.4وبنسبة )

 والماء الؽذاء عن البحع سروح النحل وعملٌات عملٌة ٌعٌق مما النحل على الرٌاح تأثٌر

 هانشاط على الرٌاح تأثٌر إلى باإلضافة المنطقة وجفاؾ لنباتًا الؽطاء على اتأثٌره واٌضا

كم(  فً  13حٌع ٌفقد النحل القدرة على السروح عندما تصل سرعة الرٌاح إلى )  الحٌوي

، وعنما تكون مقاومة النحل فً الطٌران اقل من سرعة الرٌاح  (ثا/م7.6)أي ما ٌعادل  الساعة

ه الرٌاح فً فصلً الشتاء تجاوكما ان عملٌة تحدٌد أ، تؤدي الى توقؾ الطٌران وتشتت النحل 

الخلٌة وفتحاتها لكً ٌتم الحفاظ على عملٌة تسخٌن  والصٌؾ أمرا  مهم لكٌفٌة وضع اتجاهات

 . (0)وتبرٌد الخلٌة

 :  كاالتً النحل تربٌة نشاط على الرٌاح تأثٌر من للمعالجة والحد المتبعة الطرق *

 الطٌن من جدران تكون قدوالتً  رٌاحال بمصدات محاط نمكا فً المنحل مكان ختٌارأ  -0

 .  احماٌتهل ألشجارا او الطابوق او

 داخلالى  الهوابٌة التٌارات دخول لمنعوذلك  الرٌاح تجاهأ عكس خبلٌاال فتحات وضع  -1

 .  الشتاء فصل فً ام الصٌؾفصل  فً ذلك أكان سواء الخلٌة

 ؼطاء رفع منعل بأجزابها الخلٌة ؼطاء ربط على تعملوالتً  نظامٌةال قفالاأل استحداع -2

 . (1)األمطار مٌاه من أم الشمس اشعة من سواء حماٌتهال وبالتالً الخلٌة

 :  مطاراأل مشكلة ـــ3

 ٌجابًأ تأثٌر لها األمطار فأن عبادهل تعالى   وهبها التً الطبٌعٌة الهبات من األمطار أن    

 نشاطوزٌادة  توفر الؽذاء ثم ومن النباتً الؽطاء وزٌادة األرض خضرارا على تعمل بأنها

بشكل كبٌر  تؤثر مناخٌة مشكلةنها لها بأ السلبً تأثٌرال أنو ، وحبوب اللقاح بالرحٌق النحل

 الخبلٌا ؼرق وكذلك الخبلٌا داخل الرطوبة زٌادة خبلل من وكمٌات اإلنتاج النحل تربٌة على

 والذي بلػ  (37) الجدول فً كماح ذلك وٌتض ، مباشرة األرض على موضوعةالتً تكون 

 مناحلهم تتأثرالذٌن  الدراسة منطقة فًجمالً النحالٌن %( من أ71.5وبنسبة ) نحاال  ( 50)

 فً عملٌة زٌادة اٌجابً ثرا  كلما كانت كمٌتها كبٌرة كان لها أ، وان االمطار مطار األ بسبب

بولها ، أما تأثٌرها السلبً عندما تزٌد ار وتزهٌرها وعدم ذشجرطوبة التربة ونمو النباتات واأل

ٌام الممطرة وطول فترات سقوطها تسبب بتقلٌل من طٌران السروح وعدم قٌام النحل بأعماله األ

 . (2)لجلب الؽذاء والماء

 

                                                           
(
0
م ، 1108و  2، مجلد 3ار للعلوم االنسانٌة ، عددضٌاء صابب احمد ، اثر المناخ فً نشاط النحل فً العراق ، مجلة جامعة االنب (

 52 . 
(
1
 . 018م ،  0987عبد الطٌؾ محمد عباس واخرون ، نحل العسل ، دار المطبوعات الجدٌدة ، االسكندرٌة ،  (

(
2
م ، 0991رة ، عبد السبلم احمد لطفً ، تربٌة النحل وادارة المناحل فً مصر والببلد العربٌة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاه (

 54 . 
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 عن األمطار تأثٌر من للتخلص بها األخذ ٌلزم الطرق المتخذة للعالج من هذه المشكلة والتً

  : ًما ٌأتك هًف النحل خالٌا

 خبلل من هاداخل الى األمطار مٌاه دخول عدم وضمان حكامبأ الخبلٌا اؼطٌةؼبلق أ -0

 مادة مثل األؼطٌة مسامات او الفتحات من الماء دخول تمنع التً المواد استخدام

 .  الرٌون

 ٌكون أن وٌجب ، سطحها على من المٌاه انحدار جلأ منن تكون الخلٌة مابلة ٌجب أ  -1

 .  الخلٌة باب من تسربال لمنع ماماأل لىا خلؾال من االنحدار

 سٌول لكً تتبلفى المستطاع قدر هارفعرض وٌجب عدم ترك الخبلٌا على األ.  -2

 . (0)حدٌدٌةال كراسًال بواسطة األرضٌة والرطوبة األمطار

 :  الغبارٌة العواصف مشكلة ـــ4

 منطقة الدراسة فً النحل تربٌة نشاط على تؤثر التً المناخٌة الظواهرهم أ من واحده تعتبر    

 تؤثر، و جٌد بشكل محمٌة ؼٌرالتً تكون  المناحل خاصةو لنحللطوابؾ ا خسابر تسبب والتً

 والتً مراعًال بجفاؾ النحل على تأثٌرها خبلل من مباشر ؼٌر بشكل الؽبارٌة العواصؾ

 وقلة نشاط وكثافة النحل تراجع ذلك عن وٌنتج النشاط هذا لؽذاء الربٌس المصدر تعتبر

 ما بحسب المناحل على ثرتأ ( والت37ًفً الجدول ) من قبل النحالٌن موضح كما ، (1)هعدادأ

عداد النحالٌن لعٌنة الدراسة %( من أجمالً أ55.5 وبنسبة )نحاال  ( 45) والبالػ عددهم به دلواأ

 . 

 :  ًفهً كاألت تأثٌرها من للمعالجة والحد المتبعة الطرق  

 المراعً تحمٌل وعدم الجابر الرعً لمحاربة عبلماأل طرٌق عن ةالبٌبٌ التوعٌةنشر   -0

 الجفاؾ الى والتً سوؾ تؤدي االستٌعابٌة طاقة المراعً تفوقالتً  حٌواناتال بأعداد

 وٌزداد الؽبار تسبب مما الرٌاح مامأ وسهلة مفككة التربة وتصبح التصحرالى  ثم ومن

 .  النحل تربٌة نشاط على ثٌرأتال

 والفبلحٌن المزارعٌن قبل منشجار من خبلل زراعة األ المصدات نشاءأالعمل على  -1

 .  الجو فً العالق الؽبارمن  تخفؾ التًو

 لكونها النحل تربٌة ماكنأ من قرٌبةتً تكون ال الصحراوٌة الترب وتثبٌت زراعة.  -2

 الطوابؾ النحلٌة .  لتؽذٌة مهمأ   مصدرا  

 .(2)الصحراوٌة المناطق من بالقرب الخضراء األحزمة زراعةالقٌام ب -3

 : النسبٌة الرطوبة ـــ مشكلة4 

 وتتسبب نحلال لطوابؾ اكلمشال حدوع فً تسهم التً المناخٌة المشاكل برزأ من وهً    

 من علىأ نسبتها كانت إذا ونشاطه النحل على قاتبل   تأثٌرا   الرطوبة تؤثرو،  النحل خبلٌا هبلكب

 لالنح فان الشتاء فً فصل الخلٌة داخل التهوٌة عدمتان فإذا،  الخلٌة فً به المسموح الحد

                                                           
(
0
 . 58لؤي كرٌم الناجً ، مصدر سابق ،   (

(
1
 . 094زٌنب هادي السعدي ، مصدر سابق ،   (

(
2
 . 87علً عبد الحسٌن ، مصدر سابق ،   (
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 وعند،  عسلمن ال كؽم(  01 إلى 8)  نم النحل طابفة تستهلك و العسل من (كؽم0) ٌستهلك

  كما،  هبلكوالى  النحل عنقود تجمد إلى ذلك ٌؤديمن الداخل  الخلٌة فً كبٌرة رطوبة وجود

 فصل إثناء نهخز الذي العسل من كمٌات بحرق قٌامهب وذلك الشتاء فصل فً الدؾء النحل ٌولد

 عن الناتج الكاربون وكسٌدأ ثانً قٌطل مما له ، النحال قدمها التً التؽذٌةخبلل  من أو نشاطه

 تكون التً الماصة الطبقة لهذه الماء بخار مبلمسة فعند، الزفٌر مع الماء وبخار العسل إحراق

 على بالتساقط تبدأ ماء قطرات إلى وٌتحول ٌتكاثؾ الماء بخار فان منخفضة حرارتها درجة

 من الخلٌة أجزاء جمٌع على الفطرٌات بتكاثر تتسبب مما ثانٌة مرة وتتبخر واإلطارات النحل

( 43بالرطوبة النسبٌة ) المناحل المتأثرة( وبلػ عدد 37، كما ٌتضح فً الجدول ) (0)الداخل

 .لدراسة فً منطقة ا المناحلجمالً %( من أ53.1وبنسبة ) منحل

 : ً كاألت على خبلٌا النحل هً الرطوبة النسبٌةحد من مشكلة عبلج والالمتخذة لل الطرقأهم 

 الرطوبة مستوى على للحفاظ(  1سم 11) بقٌاس الخبلٌا قصنادٌ أسفل فتحات عمل -0

 .  الخلٌة صندوق داخل

         هوابٌةال التٌارات بدخول  لكً تسمح الشرقً الجنوب  تجاهبأ صنادٌق الخبلٌا توجٌه -1

 .الزابدة  الرطوبة من للتخل 

 .للخلٌة  الخشبً الؽطاء رفع أي  الظهٌرة وقت للشمس الخبلٌا تعرٌض -2

 نسبة قلت كلما قلأ فٌها الماء ونسبة مكثفة التؽذٌة كانت كلمان أي أ  التؽذٌة كثافة -3

 عنًٌ مما عسل إلى لتحوٌلها التؽذٌة وإنضاج التبخٌر عملٌة عن الناتجة الرطوبة

 . الرطوبة تقلٌل وكذلك النحل على الجهد تخفٌؾ

 من الشمس  أشعة وتصل الٌها الرطوبة تجؾ حتى الحشابش تنظٌؾ مكان الخبلٌا من -4

ان  ٌجبو،  الباكر الصباح من للشمس عرضم الخلٌة موقع ٌكون أنو اتتجاهألا كل

 . (1)منها بةالرطو ؾٌجفلت تحتها من الهواء ٌسهل مرور حتى األرض عن الخبلٌا رفعت

 . منطقة الدراسة فً النحل نشاط تربٌة على التً تؤثر سلبا المناخ عناصر( 47) الجدول

المناحل  الوحدات االدارٌة 
المتأثرة 
 بالرٌاح

المناحل  %
المتأثرة 
 باألمطار

مناحل ال %
المتأثرة 

 بالغبار

المناحل  %
المتأثرة 
 بالرطوبة

% 

 31.7 11 24.7 11 31.9 14 31 08 27الخرجة والعالً 

 15 03 12.1 02 09.5 01 07.7 8 28سمرة والعٌادي 

 03.8 8 05 9 00.3 7 00.0 4 29الخزامٌة 

 00.0 5 01.4 7 03.7 9 04.4 7 30اربٌضة 

 2.7 1 4.2 2 0.5 0 3.3 1 31البزٌخة 

 0.8 0 2.4 1 2.1 1 5.5 2 33العكوز واللقلق 

 0.8 0 0.7 0 2.1 1 1.1 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - - 0.7 0 2.1 1 1.1 0 42العكلة والذكورة 

 011 43 011 45 011 50 011 34 المجموع

 . (01باالعتماد على ملحق )المصدر : 

                                                           
(
0
 . 032عبد اللطٌؾ محمد عباس ، مصدر سابق ،   (

(
1
 .  037فبلدٌمر كروكافٌر ، مصدر سابق ،   (
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 ثٌر السلبً على تربٌة النحل فً منطقة الدراسة لعام( عناصر المناخ ذات التأ26شكل )

 م.2019

 

 (.37المصدر باالعتماد على جدول )

  المائٌة الموارد مشكلة -5-1-2

منطقة  فً العسل ماكن تربٌة نحلأ توزٌع فً تؤثر التً الطبٌعٌة تكبلالمش من تعتبر       

 وحاجة اوال النباتٌة للبٌبة الربٌس المصدر والتً تكون للمٌاه النشاط هذا لحاجة وذلك الدراسة

 الدراسة خبلل من دجو لذا ، األخرى والعملٌات الشرب ضاؼرأل للماء ٌةالنحل الطوابؾ

 التً المناطق وتخلو المابٌة المواردمصادر  من قربٌه وجدتقد  تربٌة النحل ماكنأ ان المٌدانٌة

روابٌة والمشارٌع األ الجداول بتوفر تتمٌز الدراسة منطقة أن كما ، النحل تربٌة من للمٌاه تفتقر

ٌعد المصدر الربٌس للمٌاه فً وقربها من نهر دجلة الذي  المبطنة ؼٌر ام المبطنة أكانت سواء

 م1109 عام فً وبخاصة المابٌة اإلٌرادات قلة فً تظهر المابٌة الموارد مشكلة فأن ،المنطقة 

 لذا،  وقات الفٌضان والتً لم تستؽل بشكل صحٌح  ،رؼم من كمٌات المٌاه الكبٌرة فً أعلى ال

 فًوطرق معالجة قلة المٌاه  مابٌةال الموارد واقع وأداره لتنمٌة تدابٌر عدة هناك تكون أن ٌجب

 والتوسع النحل تربٌة نشاط خدمة جلأ من دٌمومتها ضمانالى  هدؾوالتً ت منطقة الدراسة

 : ًزمة للحد من نق  المٌاه هً كاألتبلال التدابٌر هذه ومن  التربٌة واإلنتاج بمشارٌعه

 ري المحاصٌل  ٌاتعمل فً المابٌة اتالمقنن ستعمالوا المروٌة الزراعة عن بتعاداأل  -0

 وهً ةٌالزراعالعملٌات  فً الحدٌثة قالطر ستخدامأ خبلل من الكفاٌة حد الى لوصولل

قدرة  ورفع وتؽدقها التربة تملح عدمالى  وتهدؾ هذه الطرق (والتنقٌط بالرش الري)

 مناطقال إلىالمٌاه  ووصول ، المٌاه فً اإلسراؾ كمٌات للتقلٌل من اإلنتاجٌة االرض

ق الطر هذهمثل  استخدام قبل الزراعة عن ومتروكة المٌاه من محرومة تكان التً

 مشارٌع فً التوسعوعملة  االستراتٌجٌة هذه استخدامالى  ٌؤدي الذي مراأل الحدٌثة

 مشارٌع فً لتوسعل علٌها ٌترتب وما لطوابؾ النحل ؼذابٌة رمصاد تعد التً الزراعة

 .  (0)زراعةالمتروكة من ال األراضً تلك فً النشاط هذا

                                                           
(
0
 م .04/1/1111علً العبٌدي فً مقاطعة اربٌضة ، بتارٌل مقابلة شخصٌة مع النحال  (
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 المناحل المتاثرة بالرطوبة  المناحل المتاثرة بالؽبار المناحل المتاثرة باالمطار المناحل المتاثرة بالرٌاح



 

 
007 

وكمٌات الهدر  المابٌة الثروة على للمحافظة الداعًالذي ٌكون  اإلعبلمً تدعٌم الدور  -1

 دراجأ طرٌق عنفً المٌاه فً العملٌات الزراعٌة والصناعٌة وحتى المنزلٌة وذلك 

 .  ٌةعبلماإل برامجال ضمن المٌاه على المحافظة مفاهٌم

 الجداول على والخزانات السدود نشاءأ به ٌعنًالذي و المٌاه حصادتفعٌل مفهوم   -2

 فً استثمارها لؽرض بها حتفاظواأل األمطاروهطول  الفٌضانات مواسم فً نهارواأل

 .  (0)فً موسم الصٌهود المزروعات لري الحاجة اوقات

 المٌاه مصادر عن بعٌدة تكون التً المناطق فً الجوفٌة المٌاه ستثمارأعمٌات   -3

 تحمل على قادرة تكون التً المحاصٌل ري فً واستعمالها منطقة الدراسة فً السطحٌة

التً تكون  النباتات من وؼٌرها الٌوكالبتوس وأشجار الجت محاصٌل مثل الملوحة

نشاط تربٌة  اقامة ٌؤدي الذي األمر وفٌرة بمصادر الؽذاء من الرحٌق وحبوب اللقاح

 . (1)المناطقتلك  فً النحل

  ًالطبٌع النبات قله مشكلة -5-1-3

نتاج تربٌة وأ بمشارٌع التوسع عملٌة تعٌق التً المشكبلت همأ منواحدة  المشكلة هذه تعد     

 الؽذاء فً النشاط هذا هاٌعتمد التًو المهم الؽذابً المصدر اعتبارها على وتدهوره النحلعسل 

قلة  انو،  عالٌةها فٌ الؽذابٌة القٌم التً تكون زهارواأل الرحٌقبمصادر  تكون وفٌرة ألنها

 التوسع وراء ٌكمن المشكلة هذه سببو الدراسة منطقة فً النحل تربٌة اتعملٌ عٌقت النباتات

 ، واٌضا   بشكل كبٌر الزراعٌة األراضً من مساحات على المنتظم ؼٌر العشوابً العمرانً

 الزراعٌة حقولهمفً  تنبت التً الطبٌعٌة النباتات لبعض المزارعون بها ٌقوم التً المكافحة

 زراعةمع  ٌنبت الذيو (الفجٌلة) البري كالخردل مثبل   الحبوب بمحاصٌل التً تكون مزروعة

 ةالطبٌعٌ اتالنبات تقلٌل الى ابدوره والذي تؤدي علٌه القضاء عملٌة أنو والشعٌر القمح نبات

 األشجار لبعض الجابر قطع عملٌات وكذلك ، النحلتربٌة  لنشاط وؼذابً مرعى مهم ٌعد الذي

 كأشجار المالٌة فوراتوالالعوابد و تحقٌقهو  ذلك وراء والسبب للنحل ا  مهم ؼذاء تعتبر التً

وان أؼلب النباتات  ، شجار الرحٌقٌةمن األ وؼٌرها الطرفى وشجٌراتوالسدر  الٌوكالبتوس

زهار ستكون قلٌلة تعتمد مٌاه األمطار وعدم سقوطها فً األوقات المناسبة فان النباتات واأل

بشكل  عً النحل والذي ٌنعكس على قلة اإلنتاجطقة وبالتالً تؤدي الى قلة مراوتجؾ المن

( ان مجموع النحالٌن الذٌن تأثروا بمشكلة قلة الؽطاء 38وٌتضح من خبلل الجدول )،  (2)كبٌر

برز أ ومن %( من اجمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة ،71.5وبنسبة ) ( نحاال  50النباتً فبلػ )

 : ًهً كماٌأت الطبٌعً النبات وهبلك تدهور تحد التًالمعالجة  طرق

 اصحاب جمٌع على المالٌة الؽرامات وفرضوسن التشرٌعات  الحكومً الردع تفعٌل  -0

 .التوسع السكنً الى راضً الزراعٌةمن األ تحوٌل من ومنعهم الزراعٌة األراضً

 نشطةاأل خدمة فً ودوره السكان نحو الطبٌعً النبات ثقافة وزج عبلماأل دور تفعٌل  -1

 .  (3)الخا  الوجه على العسل نحل تربٌة ومشارٌع القابمة بكل عام الحٌاتٌة

 تنمٌة وتطوٌر البٌبة وحماٌتها من خبلل المحافظة على الؽطاء النباتً . -2

                                                           
(
0
 . 032علً ساجد محً الكرعاوي ، مصدر سابق ،    (

(
1
 م .8/2/1111مقابلة شخصٌة مع النحال انور المساهر فً مقاطعة الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل ، بتارٌل  (

(
2
 . 9جمال الدرباشً ، مصدر سابق ،   (

(
3
 . 34مصدر سابق ،   اسعد مصطفى ابو لٌلة ، (
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شجار التً تكوت ذات وفرة رحٌقٌة كثٌرة ومختلؾ من النباتات تشجٌر األراضً باأل -3

 النحل .التً تكون مصادر ؼذابٌة لطوابؾ 

 م .2019فً منطقة الدراسة لعام  النبات الطبٌعً( مشكلة قلة 48جدول )

 %   قلة الغطاء النباتً الوحدات االدارٌة

 29.2 13 27الخرجة والعالً 

 08 00 28سمرة والعٌادي 

 03.7 9 29الخزامٌة 

 03.7 9 30اربٌضة 

 3.9 2 31البزٌخة 

 2.1 1 36العكوز واللقلق 

لشرقٌة الخزامٌة ا
 41وحلٌحل 

1 2.1 

 0.5 0 42العكلة والذكورة 

 011 50 المجموع

 . (01باالعتماد على ملحق )المصدر :              

 : التً تواجه تربٌة وانتاج النحل فً منطقة الدراسة البشرٌة المشكالت -5-2

ٌتأثر نشاط تربٌة ، و (0)فً نشاط تربٌة النحل وبزٌادة مستمرة را  ٌثاألكثر تأ ان األنسان ٌعد   

منطقة  فً النحلتربٌة  مشارٌع فً التوسع عملٌةمن  تعٌقالنحل بعدة  من المشكبلت التً 

 لمشكبلت، والقٌام بوضع الطرق والحلول الممكنة لمعالجة ا وتطورها تنمٌتها بهدؾ الدراسة

 : ًوهً كماٌأت والتً سوؾ نذكرها البشرٌة

 : وهً:  الزراعٌة السٌاسة مشكالت ــ1

فً منطقة الدراسة لم ٌستفٌدوا من  النحالٌن مجموعان  : الزراعً التسلٌف __ مشكلة أ 

والقوانٌن  اإلجراءات بسبب نحال( 83) مجموعهم كانالسلؾ الزراعٌة )القروض( والذي 

 والمعاٌٌر الكبٌرة الضماناتالممل و المصرفً الروتٌنو القروض منح عملٌة فً المتبعة

 . عنها التخلً الى النحال ٌدفع مما المنحل وضع ٌكلٌةبه الخاصة والشروط

 تعمل والتً الزراعً بتماناال بسٌاسة تتعلق لمعالجة والتً وطرق ا تدابٌروٌجب وضع ال    

 : منطقة الدراسة وهً تكون كالتالً  فً تربٌة النحل ٌعرامش بواقع والتوسع رتقاءاأل على

 األجل طوٌل تسدٌدها أمد ٌكون وان ابدفو بدون المٌسرة القروض تقدٌم العمل على -0

وخدمتها وتطوٌرها بشكل صحٌح  المشارٌع تلك فً ن من التوسعللنحالو ٌستطٌع حتى

 .نتاج العسل لكثافة النحلٌة وألزٌادة ا

 وفرض المناحل صحابوأ المقترضٌن على والدورٌة الفعلٌة الرقابة تفعٌل قانون  -1

 مشارٌع فً القروض ستخدام هذهأ سًءمن ٌ على والقوانٌن الحكومٌة اإلجراءات

 . (1)مرتبطة بتربٌة النحل ؼٌر أخرى

                                                           
(
0
 . 321م ،  1112روجر مورس ، كٌم فلوتم ، افات نحل العسل وامراضه واعداءه ، ترجمة محمود درٌد ، دمشق ،  (

(
1
 . 84منتصر صباح الحسناوي ، عسل النحل ؼذاء كاؾ ودواء شاؾ ، مصدر سابق ،  (
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 المعوقة الشروط بعادوأ علٌها الحصول لكً ٌسهل للقروض المصرفً الروتٌن تسهٌل -2

 المتمثل الزراعً الروتٌن ٌضا  وأ الكبٌرة بالضمانات والمتعلقة سٌرها التً تعترض

 . المعوقات من وؼٌرها المنحل رضأ وملكٌة الخبلٌا بعدد

 تشجٌعهمل المناحل ألصحاب المالٌة القروض بإعطاء الزراعً المصرؾ الزام ٌنبؽً  -3

 . النشاط هذا بمشارٌع التوسع على

 تطوٌر فً ضعٌؾ مستوى ذو الزراعً رشاداإل دور أن : الزراعً اإلرشاد ـــ مشكلةب 

أشاروا الى ضعؾ  وان معظم النحالٌن ، مشارٌع تربٌة النحل فً منطقة الدراسة وتنمٌة

 هذه سبب( نحال ، وان 83بشكل كبٌر فً المنطقة والذي بلػ عددهم ) المستوى اإلرشادي

منطقة  زراعة شعبة فً النحل تربٌة مجال فً المتخصصة الكوادر قلة إلى ٌعود المشكلة

 أعداد قلة وكذلك،  النحل بعلم اكادٌمً متخص  زراعً مرشد ٌوجد الانه  بحٌع الدراسة

 الو الزراعة التابعة لها شعبة زراعة منطقة الدراسة ، مدٌرٌة فً النحل شعبة فً فٌنالموظ

صحاب أ على الدوري الكشؾعملٌات و المحافظة فً المناحل عدادأ مع عداد الموظفٌنأ تتناسب

 محدودةكذلك  اإلرشادٌة النشراتو النحل علم تخ  التً العلمٌة البحوع قلة ٌضا  وأ ، المناحل

 بتوفٌر التً تتمثل  المادٌة المساعدات قلة ٌضا  أو المطلوب المستوى الى ترتقً وال بشكل كبٌر

 على مجتمعة تعمل االمور هذهوان كل و نتاجإلوا التربٌة ومستلزمات النحلٌة ؼذٌةواأل دوٌةاأل

 اإلدارٌة الوحدات جمٌع فً النحل وإنتاج تربٌة مشارٌع فًوالتطوٌر  التوسع ومنع تدهور

 واقع نقل على تعمل التًو طرق وحلول مناسبه لمعالجتها  وضع ٌجب لذلك دراسة ،لمنطقة ال

الطرق هً  هذه ومن زدهاراألب ٌتسم الوضع الذي الى المتدهور الوضع من نشاط تربٌة النحل

 :ً كاألت

 . المعنٌة الدوابر قبل منكافة  نتاجواإل تربٌةالخاصة بنشاط ال مستلزماتكافة ال توزٌع  -0

 النحلٌة الثقافة فً طرح ودورها الزراعً باإلرشاد دور االعبلمً والتوعويتنشٌط ال  -1

المؤتمرات الخاصة فً  ام مطبوعات ام ارشادٌة نشرات طرٌق عن سواء المواطنٌن بٌن

 .مجال نشاط تربٌة النحل 

ستفادة من لؤل النحل تربٌة مجال فً المتطورة الدول الى الزراعٌٌن المرشدٌن رسالأ -2

 .  الدراسة منطقة مربً النحل فً حدٌثةال فكاراأل ونقل معلومات الخبرات وال

خاصة  ومنطقة الدراسة مدٌرٌة الزراعة فً الزراعٌٌن المرشدٌنعداد أ زٌادة ٌنبؽً -3

 .  علٌه الدوري والكشؾ النشاط هذا متابعة وتوجٌههم بالشكل الصحٌح الى

 الزراعة مدٌرٌات فروعجمٌع  فًالمختصة فً مجال النحل  بٌطرٌة مختبراتال نشاءأ -4

 . معالجتهاو النحلٌة األمراض تشخٌ  فً تسهم شعبة زراعٌة كل فًو

ذي ٌقدمه هذا النشاط فً ال اإلٌجابً الدورو المزارعٌن نفوس فً النحلٌةالثقافة  ترسٌل -5

 .كما ونوعا من خبلل عملٌات التلقٌح الخلطً الذي تقوم به حشرة النحل زٌادة اإلنتاج

 التً تكون ذات وفرة بمصادر الؽذاء للنحل األشجار زراعةعلى  نالمزارعٌ تشجٌع -7

 . الخاصة بهم  الزراعٌة االراضً مساحة من%( 04) وبنسبة

 االرتقاءلتطوٌره و النحل علمب تخت  التًالعلمٌة وعقد المؤتمرات  البحوع نشرالقٌام ب -8

 . االنتاجً  بواقعه
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 المتخصصة األكادٌمٌة الجهات بٌن الدوري التنسٌق فً الزراعً رشاداإل دورتفعٌل  -9

 العلمٌة همقدرات وتطوٌر توعٌتهم لكً تتم النحالٌن وبٌن( الزراعة كلٌة) النحل علمب

  . هذا النشاط  فً والعملٌة

 الحجر قانون فً تتمحور المشكلة هذهان  :النحل بنشاط تربٌة الخاصة القوانٌن ــــ مشكلةج 

 ٌطبق ال قانونال اذ ان هذا المشكلة تكمن اذ للعسل ةالقٌاسٌ والمواصفات والشروط الزراعً

 النحل دخول فً ٌضا  وأ التجارٌة األسواق فً المتوفر العسلنحل  منتجات علىالصحٌح  بشكل

نحالٌن من هذه المشكلة بسبب ، وٌعانً ال الدراسة منطقة إلى وإٌصالهالخارج  من المستورد

ط وتطوٌره وتنمٌته اال عن طرٌق وضع خطط سعارها والتً ال تنهض بواقع هذا النشارخ  أ

النحل فً منطقة  تعمل على هذه المشكلة للتوسع واالرتقاء فً مجال تربٌة وإنتاجتنموٌة 

تم بوضع الضرابب ، وكذلك العمل على حماٌة المنتوج المحلً من المستور وت (0)الدراسة

 .على منتوج العسل المستوردة من خارج الببلد  الكبٌرة والباهظة

 : التغذٌة مشكلة -5-2-2

 برامجال تباعأ عدم بسبب النحل تربٌة نشاط تعٌق التً البشرٌة المشكبلتبرز أ من وهً     

 فً دارٌةاأل الوحدات جمٌع فًالصحٌحة  وقاتهاأفً  التؽذٌة بطرق النحالٌن من قبل ثابتةال

سوؾ  الذي االمر خاصةال آرابهماستخدام  الى النحالٌنب الذي ٌؤدي  وهذا منطقة الدراسة ،

 التً التؽذٌة من نواعأ استعمالو الخال  السكر استعمال ، اي حلٌةالن بالطوابؾ الضرر ٌلحق

 عن علٌه التعرؾ تم ما وهذا،  هب موثوق ؼٌر منشا منو جدا   منخفضة مالٌة تكلفة تذا تكون

 الطرق الصحٌحة عوض مور ٌجبوبسبب هذه األ المنطقة ، فً للنحالٌن المٌدانٌة الزٌارة طرٌق

 : ًالمشاكل وهً كاألت تلك لمعالجة

 فًمصادر الؽذابٌة للنحل الشجار التً تكون وفٌرة بواأل المحاصٌل زراعة فً التوسع  -0

....  السدر و الٌوكالبتوساشجار و والجت البرسٌم) منطقة الدراسة مقاطعات جمٌع

 .( الل

وتوجٌه النحالٌن بها  السنة فً حدةوأ مرة لعسلل فرز عملٌةهناك  تكون أن ٌنبؽً -1

 مخزون ٌكون لكً الشمعٌة األساسات فً العسل توفٌر أجل منبالشكل الصحٌح 

ومن خبلل هذ التوجٌه  الحرارة درجات نخفاضأ وقاتأ فً علٌه النحل ٌعتمده ؼذابٌة

 .  بأكملها الصناعٌة التؽذٌة عن التخلً ٌتم

رشادٌة بهذا ٌل دور المؤسسات األوتفع  الصناعٌة التؽذٌة وقاتأالتعرؾ على ضرورة  -2

 .المجال 

 : النحل واءٌإ نظم مشكلة -5-2-3

 فً عملٌة التربٌة الحدٌثة الخبلٌا نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة باستخدام ٌمتاز      

 خبلل ومن نا الٌها فً الفصل الثالع ،كما أشر الحدٌثه( االنجستروع )خلٌة والتً تسمى

 محلً هو ما الصنع منها مختلفة الخلٌة هذه فان المنطقة فً وزٌارة المناحل المٌدانٌة الدراسة

 المواصفات ٌهملون الذٌن النحالٌن من هناك ، وان الخشب من مختلفة وبأنواع  مستورد الصنع

                                                           
(
0
 م .4/7/1111عة الخرجة والعالً ، بتارٌل مقابلة شخصٌة مع النحال والمهندس الزراعً مساهر علً فً مقاط (
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 قلة هً المواصفات هذه ومن اإلنتاج كلؾ من علٌه ٌترتب وما السعر بسبب الخلٌة لتلك الجٌدة

 االهتمام وعدم الخبلٌا طبلء همالهمأ ٌضاوأ الحرارة ، بعزل  ٌتمٌزال الذي الخشب سمك

 ٌساعد اهمالها الى داخلها وان األمطار مٌاه بتخلل السماح علىاأل من تؽلٌفها او المنحل بتضلٌل

 مامها ومهاجمةأ الفرصة من اصابة الطوابؾ النحلٌة وتسهٌل واالمراض والمتطفبلت االعداء

تنمٌة وتطوٌر نشاط تربٌة  تعٌق المشاكل وان هذه ، بها وبالتالً هبلكها الضرر والحاق الخبلٌا

  : ًٌأتاموهً ك المشاكل تلك وضع طرق لمعالجة فٌجب واالرتقاء والتوسع بها النحل

 الحراري العازل وٌجب وضع الخبلٌا منها المصنوع الخشب وسمك بنوعٌة هتماماأل -0

 .  الرطوبة عن عازلة كونلوان التً تباأل وطبلبها اؼطٌة الخبلٌا فً

 .  الشمس شعةأ من حماٌتهال المناحل ماكنأ فً الظل توفٌرٌجب عمل و -1

 . المنحل موقع من قرٌبةوان تكون  ؽذاءالو مٌاهال مصادر توفٌرالعمل على  -2

 التً والسرقات تداخل الخبلٌا مع بعضها والتً سوؾ تؤدي الى قلة الؽذاء منعٌجب  -3

 . (0)نتاجاأل قلة بٌن الخبلٌا وبالتالً تحدع

 : مشكالت استخدام المبٌدات الحشرٌة -5-2-4
السٌما عند و النحلنشاط تربٌة التً ٌتعرض لها الخطرة من أكثر المشاكل  تعتبر     

طوابؾ النحل  وهبلكفً تدهور  مباشر لها تأثٌر والتًصحٌحة ، ؼٌر استخدامها بصورة 

 المبٌدات لمكافحة اآلفات استعمال وٌة النحل عن ترب التخلًمن الصعب ولكن بأعداد كبٌرة ، 

المبٌدات الحشرٌة ال ٌقتصر ضررها على موت  استعمالن إو،  الوقت نفس فً مراضواأل

)جرعات   Lethal Dosesالشؽاالت المباشر نتٌجة التسمم بجرعات وتراكٌز عالٌة من )

)جرعات ؼٌر (Sub – Lethal doses  ) تعرضها إلى تراكٌز واطبة من ل( ولكن قاتلة

التً فسٌولوجٌة السلوكٌة وال ضراراألتسبب لها  هامباشر ولكنالقتل التسبب التً ال و ممٌته(

نسبة تراكم ، وان  (1)مرور الزمنمع   عداد كبٌرة من الطوابؾ النحلٌةتؤدي الى هبلك أ

اد مقارنة داء النحلة بشكل حٌر مباشر بالنحل ٌودي الى تقلٌل أثٌرها ؼالمبٌدات التً ٌكون تأ

 للمبٌدات الحشرٌةالتً تتسب بها من األضرار الفسٌولوجٌة .  (2)مع حشرات النحل االخرى

 : على النحل
 

  طها الحٌوي .اقصر عمر العامبلت وقلة نش -0

 . ذكور الطابفة الخصوبة لدىل من ٌتقلال -1

 قابلٌة الملكات على وضع البٌض . نخفاضأ -2

 ى مقاومة طفٌلً الفاروا والنوزٌما .عل لدى العامبلتقابلٌة ال قلة الى تؤدي -3
 

تسبب  ولكنهاعلى النحال فقط  بشكل سلبًنعكس تال  التً إن أضرار المبٌدات و     

إنتاجٌة المحاصٌل  نخفاضتؤدي الى أ نهاأل، بشكل عام  والبٌبةوالنباتات للمزارع  االضرار

لمشكلة من الناحٌة البٌبٌة تتفاقم اوكذلك ،  التلقٌح الخلطًالنحل فً حشرة التً تعتمد على 

                                                           
(
0
 . 5سعد مصطفى ابو لٌلة ، مصدر سابق ،   (

(
1
 .  27،   1104( ، مجلة نحل العسل ، العراق ، النجؾ ، CCDحسن طارق ودور المبٌدات الكٌمٌابٌة فً انتشار ظاهرة ) (

(
2
) Jonathan Benson, staff writer , Overwhelming evidence shows pesticides are destroying bees, 

. http://www.naturalnews.comOctober 25,2012 .   

http://www.naturalnews.com/
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، واتضح من خبلل الجدول  (0)البرٌةالطبٌعٌة نق  ملقحات النباتات  لتؤدي الىبشكل عام 

%( من اجمالً 59وبنسبة ) ( نحاال  48( ان عدد النحالٌن الذٌن تعٌقهم هذه المشكلة بلػ )39)

حلٌة وزٌادة التكالٌؾ النحالٌن فً منطقة الدراسة ، وتؤدي المبٌدات الى تدمٌر الطوابؾ الن

لتخل  من اضرارها من جه وقلة المردودات االقتصادٌة للنحالٌن بسببها وبالتالً لعلٌها 

 المشكلة هذه من للحد والسبل الطرق ومنعزوؾ بعض النحالٌن عن ممارسة هذا النشاط ، 

 :  (1)ًكماٌأت هً والنحالٌن المزارعٌن هاب القٌام ٌجب والتً لها العبلج ووضع

 . همنخفضفٌها السمٌة  التً تكون التراكٌزالمبٌدات  ستخدامأ بٌج -0

ضرار التً تلحق ل على تشجٌع المكافحة الحٌوٌة لؤلمراض واآلفات والحد من األالعم -1

بالبٌبة وتعد هذه المكافحة من متطلبات السبلمة البٌبٌة والصحٌة للمنتجات الزراعٌة والتً 

 ء .تدخل من ضمن المواصفات العالمٌة للؽذا

لكً ٌتم توصٌتهم  النحالٌنكامل بٌن القابمٌن بعملٌة المكافحة تنسٌق ٌجب ان ٌكون هناك  -2

أن واإلجراءات البلزمة ،  باتخاذ لنحال لكً ٌتسنى ل( ساعة 38) قبل موعد رش المبٌد بـ

رش فً الصباح الباكر أو فً أخر النهار وذلك الن النحل ال ٌسرح فً هذه وقت الٌكون 

 األوقات .

قات اؼبلق ابواب الخبلٌا بأحكام فً أووتهوٌة فوق صندوق تربٌة النحل للضع صندوق و -3

 .الرش 

 على القابمٌن بعملٌة المكافحة عدم الرش فً أوقات ذروة نشاط النحل . -4

وٌجب أال فً حاالت الضرورة من قبل المزارعٌن  تجنب استخدام المبٌداتالعمل على  -5
 .  النباتات تزهٌرالرش قبل موعد  ان تكون عملٌة

إزالة اإلعشاب المزهرة فً الحقول والبساتٌن المراد رشها والتوجه للمكافحة  ٌجب -7
 المتكاملة لآلفات بدال من المكافحة الكٌمٌابٌة .

ٌجب جمعها ووضعا فً الرش عملٌات بعد على ارض الحقل عبوات المبٌدات  عدم ترك -8
سم( وعدم استخدامها  41ها )مخصصة للمواد السامة ودفنها فً حفرة عمقكٌاس تكون أ

 نهابٌا.
إببلغ وعلى الخبلٌا  فً مكان قرٌبعنوانه ورقم هاتفه  تركالنحال  ٌجب على  -9

 .فً المنطقة لضمان عدم تضررها  نحلالالمزارعٌن عن وجود 
دخول الهواء الملوع بالمبٌدات من منع توضع الخبلٌا خلؾ مصدات الرٌاح لان ت ٌجب  -01

 الى داخل خبلٌا النحل.
مواقع النحل الى  نقلٌومٌن ٌجب على النحال  كثر منأ اتمدة تأثٌر المبٌد زدٌادعند أ -00
 كم الى ان تنتهً مدة المبٌد .3كثر من تبعد أ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(
0
 1110محمد السٌد نور واخرون ، دراسات عن انواع النحل البري الملقح للنبات ، جامعة الملك فٌصل ، عمادة البحع العلمً ،  (
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(
1
 . 41ب اللواتً ، مصدر سابق ،  حسن طال(
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النحالٌن فً منطقة الدراسة لعام  ما ادلى به ( مشكالت المبٌدات الحشرٌة بحسب49جدول )
 م.2019

 
 % مشكلة المبٌدات  الوحدات االدارٌة

 32.0 14 27خرجة والعالً ال

 11.5 01 28سمرة والعٌادي 

 04.4 9 29الخزامٌة 

 02.7 8 30اربٌضة 

 2.3 1 31البزٌخة 

 0.7 0 36العكوز واللقلق 

 0.7 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - - 42العكلة والذكورة 

 011 48 المجموع

 %59                    النسبة للمجموع

  
 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول( .           

 

عراض تسمم النحل الظاهرٌة وتسبب الموت لها والتً ٌمكن معرفتها النحال وان من أهم أ    
ٌة وحولها وبشكل عشوابً وتتباٌن مثل تواجد النحل المٌت بكمٌات كبٌرة على باب الخل

لواحدة تم صابتها ، فان معدل موت النحل فً الخلٌة اعداها على حسب شدة تسممها واأ
 : تصنٌفه على الشكل اآلتً

 ( نحلة فً الٌوم الواحد ٌعتبر موت طبٌعً 111قل من )أ -
 منخفض . موت( نحلة فً الٌوم الواحد ٌعتبر 311 - 111من ) -
 متوسط . موت( نحلة فً الٌوم الواحد ٌعتبر 911 – 411من ) -
 . (0)مرتفع موتالٌوم الواحد ٌعتبر ( نحلة فً 0111كثر من )أ -

 
 : النقل طرق مشكلة -5-2-5

 اهممن  أن( 41) الجدول من تضحاذ أ النحل تربٌة نشاط تعرقل التً المشكبلت من تعد   

 خبلل من نالنحالو به وبما ادلى االدارٌة الوحدات بحسب منطقة الدراسة فً النقل مشكبلت

 نحاال  ( 31)بواقع ن الذٌن ٌعانون من صعوبة التنقل بالنحلوبلػ عدد النحالٌ المٌدانٌة الدراسة

 فً المبذولوالعمل  الجهد بسببالمنطقة ، وذلك  فً النحالٌن جمالًأ من%( 37.5) ونسبة

وبلػ عدد النحالٌن الذٌن  ، النقل ثناءأ الخبلٌا من النحل تسرب عملٌة من والخوؾ النقل عملٌة

جمالً أ مجموع من%( 41.2) وبنسبة نحاال  ( 33) اقعبو التكالٌؾ زٌادة مشكلةٌعانون من 

جور النقل والعمل التً تقع على عاتق اذ تزداد كلفة اإلنتاج بسبب أ منطقة الدراسة ، ننحالٌ

الؽذاء للنحل ، اما  ماكن التً تكون وفٌرة بمصادراألصلً الى األالنحالٌن عند نقلها من المكان 

وبنسبة  ( نحاال  23الٌن الذٌن ٌعانون من هذه المشكلة بواقع )منٌة فقد بلػ عدد النحالصعوبات األ

 جمالً النحالٌن فً المنطقة .%( من أ31.3)

 

 

                                                           
1)L. Radunz and E. S. C. Smaith, Pesticid – Hazard to Honey Bees, July 1996                                                

 ) 
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 م .2019 لعام منطقة الدراسة فً النحالٌن بحسب المناحل نقل مشكالت( 50) الجدول

صعوبة  الوحدات االدارٌة
 النقل 

زٌادة  %
 التكالٌف

صعوبات  %
 امنٌة

% 

 19.3 01 23 04 41 11 27الخرجة والعالً 

 12.4 8 20.8 03 11 8 28سمرة والعٌادي 

 03.7 4 02.5 5 01 3 29الخزامٌة 

 07.5 5 00.2 4 7.4 2 30اربٌضة 

 4.8 1 3.4 1 7.4 2 31البزٌخة 

 8.8 2 1.1 0 1.4 0 36العكوز واللقلق 

 - - - - 1.4 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - - 1.1 0 - - 42العكلة والذكورة 

 011 23 011 33 011 31 المجموع

 %31.3         %41.2           %37.5       النسبة للمجموع

 .  (01باالعتماد على ملحق ):  المصدر      

 م .2019(مشكالت النقل فً منطقة الدراسة بحسب النحالٌن لعام 27شكل )

      

 ( .41المصدر باالعتماد على جدول )        

 (0)ًلمعالجتها وهً  كماٌأت الحلولالطرق و وضع فٌجب  النحل تربٌة نشاط عٌق هذه المشكلةوت

 : 

 للمحاصٌل الخلطً التلقٌح عملٌة فً النحل بأهمٌة المزارعٌن تفعٌل الثقافة العلمٌة لدى -0

 . راعٌة ودورها فً زٌادة اإلنتاج واإلنتاجٌةالز

 المالٌة على عاتق وتزٌد الكلفة بعٌدةالتً تكون  المناطق الى المناحل نقل ٌجب عدم -1

 . النحال

ال تكون  لكً النقل عملٌةالبدء ب قبل حكامبشكل جٌد وبأ الخبلٌا بوابأ ؼبلقأ من التأكد -2

 فً النحل . خسابر هناك

 نظام وتعلٌمهم النحالٌن مهارةمن  رفعكً تلالعلمٌة والعملٌة  تدرٌبٌةال دوراتال  اقامة -3

 . لخسابر فً الطوابؾ النحلٌةوعدم حدوع ا السلٌم النقل

 .  النقل عملٌةان تتم  قبل لنحلالقٌام بتقدٌم التؽذٌة الجٌدة ل -4

 منه وسهلة .بشكل جٌد لكً تكون عملٌة النقل أ جزاء الخلٌةان تثبت أ ٌنبؽً -5

 

                                                           
(
0
 .040علً ساجد الكرعاوي ، مصدر سابق ،   (
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 صعوبات امنٌة زٌادة التكالٌؾ صعوبة النقل
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 : التسوٌق مشكالت -5-2-6

 اذ،  فً منطقة الدراسة النحل تربٌةنشاط  على تؤثر التً البشرٌة المشكبلت من تعد 

هم ة العسل المستورد والتً تكون من أتعددت مشكبلت التسوٌق ومنها مشكلة منافس

سل المحلً بحسب ما صرح نخفاض سعرة عن الععوقات بسبب وجودة بكمٌات كبٌرة وأالم

جمالً النحالٌن فً منطقة %( من أ71.1وبنسبة ) ( نحاال  49ن وبلػ عددهم )به النحالو

ما مشكلة عدم ثقة المستهلك والتً تعٌق تسوٌق ( ، أ40ول )كما موضح فً الجدوالدراسة 

وبنسبة  ( نحاال  07المنتجات فقد بلػ عدد النحالٌن الذٌن ٌعانون من هذه المشكلة بواقع )

منتجات ل والطلب العرض موسمٌة مشكلةما منطقة ، أجمالً النحالٌن فً ال%( من أ11.1)

 النحالٌن لدى المعروض العسللزٌادة كمٌات  هذا النشاط وتعرقل محددةالنحل والتً تكون 

ونسبة  ( نحاال  17وبلػ عددهم ) التسوٌق صعوبة الى ٌؤدي الذي األمر الصٌؾ فً فصل

 من تبٌن قدف التروٌج ضعؾ مشكلةوان  ، جمالً النحالٌن فً المنطقة%( من أ21.0)

 عانون منٌ النحالٌن الذٌن مجموع من%( 49.4) وبنسبة النحا( 41) أن ذاته الجدول

 ضعؾ سببب ٌضا  وأ منطقة الدراسة والمناطق المجاورة لها ، داخل للعسل التروٌج ضعؾ

 وضمانعلى العسل  الرقابة مشكلة ماأ ،لمنتجات نحل العسل  والدعاٌة ًعبلماإلالدور 

المنطقة فبلػ   نحالو لٌهاأ واشارأ والتً قالتسو عملٌة تعٌق التً المشكبلت همأ من الجودة

وتتجلى  جمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة أ من%( 47.0) وبنسبة نحاال  ( 38)عددهم 

 ونوعٌته النحل منتجات بمراقبة متخصصةال الجهات وجود بسبب عدم المشكلة هذه زٌادة

 . وجودته

 م .2019 لعام منطقة الدراسة فً النحالٌن بحسب التسوٌق مشكالت(51) الجدول

 

 الوحدات االدارٌة  

منافسة 
 ستوردالم

عدم ثقة 
 المستهلك

العرض 
 والطلب

ضعف 
 التروٌج

 ضعف الرقابة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 27.4 08 31 11 33.3 01 24.1 5 31.5 13 27الخرجة والعالً 

 14 01 08 9 00.0 2 12.4 3 11.2 01 28سمرة والعٌادي 

 05.5 8 05 8 03.8 3 00.7 1 04.1 9 29الخزامٌة 

 01.4 5 03 7 08.4 4 07.5 2 00.8 7 30اربٌضة 

 3.0 1 3 1 2.7 0 4.8 0 2.2 1 31البزٌخة 

 1.0 0 5 2 7.3 1 4.8 0 4 2 36العكوز واللقلق 

 1.0 0 - - - - - - 0.5 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 - - 1 0 - - - - 0.5 0 42العكلة والذكورة 

 011 38 011 41 011 17 011 07 011 49 المجموع

 %47.0    %49.4    %21.0     %11.1     %71.1      النسبة للمجموع

 . (02باالعتماد على ملحق ):  المصدر

 

 

 

 



 

 
015 

 م .2019( مشكالت التسوٌق فً منطقة الدراسة بحسب اصحاب المناحل لعام 28شكل )

 

 ( .40المصدر باالعتماد على جدول )

 منطقة فً النشاط هذا بواقع النهوض كً ٌتمل ٌجب وضع الطرق والسبل لمعالجة هذه المشكلة 

 : ً الطرق هً ماٌأت هذه ومن الدراسة

 . واألسباب الدوافع كانت مهما المستورد العسل على فرض الرسوم الكمركٌة -0

 ثقة زٌادة جلأ من بهم الخاصة التجارٌة العبلمات النحالٌن جمٌع منحٌ ان ٌنبؽً -1

 . المنتج العسل ونوعٌة بمصدر المستهلك

 والتوعٌة العسل من المحلً المنتج دعم عملٌة فًوالتوعوي  عٌل الدور اإلعبلمًتف -2

 . وعبلجٌة ؼذابٌة كمادة بأهمٌته

 : الحٌاتٌة المشكالت -5-3

 عن أهمٌتها تقل ال والتً النحل تربٌة نشاط فً المؤثرة المشكبلت من الحٌاتٌة العوامل تعد     

 هذه تبٌن  اذ،  واإلنتاج التربٌة حٌع من النشاطهذا  ةعرقل مدى فً والبشرٌة الطبٌعٌةالعوامل 

 ،( النحلالتً تصٌب  عداءألواوالطفٌلٌات  مراضألا) الحٌة الكابنات بٌن ما العبلقة العوامل

 ترافق التً واألمراض اآلفات من العدٌد الى الحٌة الكابنات مثلها مثل النحل حشرة تتعرضو

 وقلة كمٌات اإلنتاج النحلٌة وبالتالً انخفاض الطوابؾك وهبل تدهور الى تؤدي التالًو حٌاتها

بشكل كامل مما  طابفة النحل هبلك فً بعض االوقات الحٌاتٌة العوامل وتسبب العوابد المادٌة

 :ً ٌتم ذكرها كماٌأت وسوؾ ٌؤدي الى توقؾ قٌام هذا النشاط بشكل تام ،

 ( منحبل  44)حل فً منطقة الدراسة مراض النالنحالٌن الذٌن ٌعانون من مشكلة أعدد  بلػ    

مراض بموت وهبلك فً المنطقة ، وتسببت هذه األ المناحلجمالً %( من أ54.3وبنسبة )

الكوادر  ةبعض من الطوابؾ النحلٌة نتٌجة لعدم وجود الوقاٌة من هذه االمراض وكذلك قل

صابة التً تصٌب حشرة النحل فً وقت اإل مراضالمتخصصة فً هذا المجال لمعرفة األ

مراض ع الخسابر فً الطابفة ومن هذه األسرع وقت ممكن لتجنب حدووتقدٌم العبلج البلزم بأ

ً وربشلل النحل ، ومرض تعفن الحضنة األمرٌكً واألهً )مرض تكٌس الحضنة ، وفٌروس 

لذٌن تعٌق هذه المشكلة ا المناحلما الطفٌلٌات فقد بلػ عدد ، ومرض النوزٌما )االسهال(( ، أ

فً المنطقة ، ومن هذه  المناحلجمالً %( من أ21.9وبنسبة ) بل  منح( 15بواقع ) ملهامجال ع

وهذه الطفٌلٌات الطفٌلٌات التً تصٌب الطوابؾ النحلٌة هً ) حلم الفاروا ، ودٌدان الشمع( 

تكون  حٌان تؤدي الى هبلك الطابفة عندما الرار بالطوابؾ النحلٌة وفً بعض األضسببت األ
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ري للطوابؾ وتقدٌم العبلج لها ، أما عن مشكلة األعداء التً تصٌب شكل دوهناك متابعة ب

%( من 79.7وبنسبة ) بل  منح( 57عداد النحالٌن الذٌن تعوقهم هذه المشكلة بواقع )النحل فبلػ أ

(، وتتكون هذه األعداء 41فً الجدول ) فً منطقة الدراسة كما موضح المناحلجمالً اعداد أ

عداد وطابر الوروار )ابو الخضٌر(( ، وأدت هذه األعداء الى خسارة أ حمر ،من )الدبور األ

د بسبب فقدان عد اق األضرار بالمناحل وانخفاض كمٌات اإلنتاجكبٌرة من النحل السارح وألح

التً  تحٌان ٌلحق الضرر بالملكاكبٌر من شؽاالت النحل أثناء السروح وحتى فً بعض األ

 .النحل  تقود طابفة  

 م .2019المشكالت الحٌاتٌة بحسب النحالٌن فً منطقة الدراسة لعام  (52جدول )

اعداء  % الطفٌلٌات % االمراض الوحدات االدارٌة 
 النحل

% 

 21.8 11 28.3 01 37.1 15 27الخرجة والعالً 

 11.2 04 15.9 7 12.5 02 28سمرة والعٌادي 

 02.3 9 09.1 4 03.4 8 29الخزامٌة 

 03.9 01 00.4 2 9 4 30اربٌضة 

 4.9 3 - - 2.5 1 31البزٌخة 

 3.3 2 - - 0.8 0 36العكوز واللقلق 

 1.9 1 2.8 0 0.8 0 41الخزامٌة الشرقٌة وحلٌحل 

 1.9 1 - - - - 42العكلة والذكورة 

 011 57 011 15 011 44 المجموع

 %79.7     %21.9     %54.3     النسبة للمجموع

 ( .03) المصدر : باالعتماد على ملحق

 م .2019( المشكالت الحٌاتٌة فً منطقة الدراسة بحسب النحالٌن لعام 29شكل )

  

 ( .41المصدر باالعتماد على جدول )  
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 :  ً ذه المشكالت ومعالجتها وهً كماٌأتالسبل والطرق المتبعة للحد من ه

ل المؤهل ن النحادهم بالخبرات العلمٌة والعملٌة ألهٌل النحالٌن بشكل جٌد وامداتأ -0

ل وتقدٌم العبلج لها مراض التً تصٌب النحٌتمكن من التعرؾ على اآلفات واأل

 . قاء بهذا النشاط وزٌادة كمٌات اإلنتاجرتوبالتالً األ

خذ المعلومات من قبل النحالٌن ذوي الخبرات العلمٌة والفنٌة فً ٌن أعلى النحال ٌنبؽً -1

اآلفات لمتخصصة لمكافحة هذه وكذلك من الجمعٌات المحلٌة ا مجال تربٌة النحل

 مراض .واأل

 المحلٌة جراء البحوع العلمٌةالمحلٌن المختصٌن فً هذا المجال أعلى النحالٌن  ٌنبؽً -2

واالمراض والوقاٌة منها وٌتم نشر البحوع لكً تتم استفادة النحالٌن  اآلفاتلمكافحة 

 .المبتدبٌن منها  

نتاج ل وإٌقاؾ تقدٌمها قبل موسم األالحذر من إعطاء المضادات الحٌوٌة للنح ضرورة -3

 .نها تسبب التلوع فً العسل المنتج أل بشهرٌن 

دٌد من دارة المناحل بالطرق العلمٌة السلٌمة التً من خبللها تتم الوقاٌة من العأ ٌنبؽً -4

 .  مراض والطفٌلٌات التً تضر النحل األ

جال مكافحة تشكٌل لجان تخت  بمعلى مدٌرٌة الزراعة وشعبة منطقة الزراعة  -5

مراض بشكل لكً ٌتم تشخٌ  األ وتكرار زٌارتها الى المناحل واآلفاتمراض األ

 .صحٌح وتقدٌم العبلجات لها 

مراض اآلفات واألتربٌة سبلالت النحل التً تتحمل الظروؾ الجوٌة السٌبة ومقاومتها  -7

 . والطفٌلٌات الخطرة

التدرٌبٌة التً تهتم بمكافحة  قامة الندوات والمؤتمرات العلمٌة والدوراتالعمل على أ -8

وقاٌة منها وعبلجها وكذلك معرفة مراض والطفٌلٌات التً تصٌب النحل وطرق الاأل

 .مراض النحل وأعداء ع المبٌدات التً تستخدم لمكافحة أنواأ

راعة وكذلك النحالٌن ان ٌتم عمل إحصابٌة على األمراض على مدٌرٌة الز ٌنبؽً -9

ضرار بها فً منطقة الدراسة والتً تلحق األ ٌب النحلعداء التً تصوالطفٌلٌات واأل

 نتشارها .للعبلج والوقاٌة منها بهدؾ منع أ ووضع السبل والطرق

بتنفٌذ البرامج اإلرشادٌة التً تكون وزارة الزراعة ومدٌرٌات الزراعة   قٌام -01

طوٌلة األجل والتً تحتوي على أهم الطرق والسبل لمكافحة االمراض والطفٌلٌات 

 حمر ، وطابر الوروار)ابو الخضٌر( ،التً تصٌب حشرة النحل )الدبور األعداء واأل

 . (0)نتشارها بٌن الطوابؾ النحلٌة فً المنطقةطفٌل الفاروا( وعبلجها والحد من أ
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 :قضاء العلم النحل فً  نتاجأمكانٌة تنمٌة وتطوٌر تربٌة وإ -5-4

 الخصاب  مع هاتكاملو هاتداخلب تمتازتربٌة النحل  نشاطوتطوٌر  تنمٌة مكانٌةأ إن     

 المابٌة الموارد التربة، المناخ، السطح،)  المتمثلة بــ الطبٌعٌة العواملن أف ، والبشرٌة الطبٌعٌة

 وإنتاجه النحل تربٌة نشاط فًشكل كبٌر بوالتً تكون هً المتحكمة ( ، النبات الطبٌعً

جل تطوٌر هذا من أ العوامل هذه وتحسٌن لاستؽبل على اإلنسان قدرة وتباٌنه ، وكذلك وتوزٌعه

 فً ةؤثرتكون موالتً  النحل وإنتاج تربٌة توزٌع فً العوامل تلك ثٌرتأ ان تبٌن وقد النشاط ،

 تحدد التً البٌبٌة والمقومات العوامل فراتو بمدى كبٌرة بشكل ٌتأثر الذيو الحٌوي سلوكه

 المٌاه بتوفر والمتمثلة ٌعتمد علٌها النحل ًالت الؽذابٌة البٌبةمع  بلبمتٌ ما وفق على نتشارهأ

 هناك أن خبلل الدراسة من تبٌن وقد،  اللقاح وحبوب الرحٌق درامصب المتمثل النباتً والؽطاء

 األولى بالدرجة ذلك وٌرجع الدراسة منطقة فً ؼٌرها من اكثر النحل لتربٌة مبلبمة تعد اماكن

 ٌةالمناخ العناصر وبٌن المورفولوجٌة لخصاب او السطح طبٌعة بٌن ٌةاإلرتباط عبلقةال إلى

 الزراعً النباتً الؽطاء وجود فًتتحكم  بمجملها التًو المابٌة والموارد التربة ومكونات

مربً النحل فً منطقة الدراسة ، وقد تمكن  النحل تربٌة نشاط توزٌعوالتً تسهم فً  والطبٌعً

س والتً تكون ؼنٌة بالمصادر الؽذابٌة شجار السدر والٌوكالبتومن أستزراع عدد كبٌر من أ

 . (0)( شجرة0111بحوالً اكثر من ) المهمة لسروح النحل وتقدر هذه األشجار المزروعة

 النحل تربٌةوتطوٌر نشاط  تنمٌة مكانٌةأ فً الثانً المحور فهً البشرٌة الخصاب  أما    

 تضمن وسابل من تتطلبها ما وفق على النحلطوابؾ  سكانلعملٌة أ مناسبة بٌبة انشاء وإمكانٌة

 فً هذا النشاط لتربٌة مثالٌة تكون ال قد التًو والحٌاتٌة الطبٌعٌة العوامل ظل فً الحٌاة اله

 وان ، واإلنتاج الحٌاة اله ٌضمن بماو علٌه والحفاظ لرعاٌته اإلنسان تدخلب الدراسة اال منطقة

 ، النحل تربٌةنشاط  تركز ملعوا أهم منٌعد  الزراعً النشاط فًسهامه وأ اإلنسان دور

 السبل كل وتوفٌر النشاط هذا للعاملٌن فً والتدرٌب اإلرشادمجال  فً الدور الذي ٌقدمه وكذلك

 النحل لتربٌة التوزٌع معرفة وبعد ،المنتجات  تسوٌق و النحل تربٌة فً الحدٌثة والمعدات

فً هذا  المؤثرةوالحٌاتٌة  رٌةوالبش الطبٌعٌة العوامل أهم وتوضٌح الدراسة منطقة فً ومنتجاته

 مكانٌةأ مدى التعرؾ على سنحاول معالجتها وسبل التنمٌة معوقات أهممعرفة  ٌضا  النشاط ، وأ

 ربٌسة هداؾأ ةثبلث تحقٌق ٌمكنها والتً الدراسة منطقة فً النحل تربٌةوتطوٌر نشاط  تنمٌة

 -:ً كاألت هً

 . النحل خلٌة منتجات مختلؾ من نوعا و كما اإلنتاج فً زٌادةال تحقٌق  -0

عملٌات  بواسطة الزراعٌة المحاصٌل من للكثٌر ٌةاإلنتاج نسب زٌادة فً المساهمة -1

  .  للنباتات الخلطً التلقٌح

 فً البطالة خفاض نسبةبأ تسهمالتً  بشرٌةال طاقاتال ستٌعابأل لعملا فر  توفٌر  -2

 وتسوٌق المنتجات . اإلنتاج عملٌات

 الدراسة منطقة فً النحل تربٌة وتطوٌر تنمٌة عملٌة فً اسلوبٌنعلى  عتمادالا ٌمكنبذلك و     

 -: ًكماٌأت منهما كل سنتمكن من توضٌح و (العمودي والتوسع األفقً التوسع) هما
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 :  النحل لتربٌة العمودي التوسع -5-4-1

 الكثافة بزٌادةأي  ونوعا   كما   اإلنتاج زٌادة فً الربٌسة السبلاهم الطرق و أحد ٌعتبر من    

نشاء مشارٌع تربٌة النحل وأستثمار المساحة لكً ٌمكن من أ،  الخبلٌا داخل للطوابؾ النحلٌة

 إنتاجٌة معدالت ٌؤدي الى ازدٌاد الذي األمروباستخدام الطرق العلمٌة الحدٌثة فً هذا المجال ، 

 عن ٌدتز كثافة ذات واحدة خلٌة تربٌة آن( 42) جدول فً نبلحظكما  ، الواحدة الخلٌة

 ، نحلة( 04111) بكثافةالتً  خلٌةال أضعاؾ (5) عن تزداد إنتاجٌة تعطً(  نحلة 51111)

 من تزٌد الخبلٌا داخل النحل أعداد الزٌادة فً أن بل فقط العسل إنتاج بكمٌةمر األ ٌتعلق الو

 مقاومة على النحلوتحمل  قدرة زٌادة ٌضا  وأ النحل تزاٌد على القدرةكذلك و النحل منتجات

 . لها المفترسة واألعداء األمراض

 حجم بٌن الطوائف القوٌة والضعٌفة بحسب العسل نتاجالفروق فً كمٌات أ (53) جدول

 . النحلٌة الكثافة

    عدد النحل الكلً 
 فً الطائفة

عدد النحل 
 الحاضن

كمٌة العسل  % عدد النحل السارح %
 / كغم المنتج

      15000 00841 79        2041 10 00.14 

     30000 08211 50      00711 29 21.5 

     60000 04111 14      34111 74 59.2 

 -:أي ان             

 نحلة . 04111كل نحلة حاضنة ترعى ٌرقة واحدة فً الطابفة التً تعدادها  -

 نحلة . 21111كل نحلة حاضنة ترعى ٌرقة واحدة تقرٌبا فً الطابفة التً تعدادها  -

 نحلة . 51111حاضنة ترعى ٌرقتان تقرٌبا فً الطابفة التً تعدادها  كل نحلة -

 نحلة . 04111ؼرام من العسل فً الطابفة التً تكون تعدادها  2.4كل نحلة سارحة تنتج  -

 نحلة . 21111ؼرام من العسل فً الطابفة التً تكون تعدادها  1.5كل نحلة سارحة تنتج  -

 نحلة . 51111ل فً الطابفة التً تكون تعدادها ؼرام من العس 0.4كل نحلة سارحة تنتج  -

 .( 0)( هً مجموع ما تجمعه الطابفة ولٌس ما ٌجنٌه النحال41وان كمٌة العسل فً الجدول ) 

 ربٌسة ة عواملثبلث توفران ت ٌجب عالٌة ذات إنتاجٌة قوٌة خبلٌا إلى لوصولٌمكن ا لكًو      

 -: وهً

، فان  المحٌطة به الطبٌعٌة والبٌبة )مكان المنحل( لالنح موضع به وٌقصد -: المكان ـــــ1

 اللقاححبوب و الرحٌق من لنحلحشرة ال الؽذابٌة مصادرال إلى ٌحتاج المناحل فً اإلنتاج تطور

 من الكثٌر وجود عدم من التأكدو النحل أعداء خالٌة من تكون وان النظٌفة المٌاه فراتوو ،

 ونوع المنطقة طبٌعة حسبولكن ب السنة طول على هذا ٌتوفر ال قد ، المنطقة فً المناحل

 التً الرحٌقٌة النباتات زراعة على والتشجٌع المساهمة ٌتطلب ٌضا، وأ فٌها النباتً الؽطاء

منطقة الدراسة ٌشجعون على ؼلب المربٌن فً وان أ، للنحل الكافً الؽذاء توفٌر فً تساهم

وفرة فً مصادر الؽذاء للطوابؾ النحلٌة شجار والمحاصٌل التً تكون ذات عملٌة أستزراع األ

عملٌة  أو ، (1)كما  ونوعا   ة للنحالٌن والمزارعٌن وزٌادة اإلنتاجلكً تكون هناك منفعة متبادل

                                                           
(
0
 .  31م .   1102مرشد النحال ، مؤسسة جهاد البناء االنمابٌة ، لبنان ،  (

(
1
 م .02/3/1111الدراسة المٌدانٌة مع النحال والمهندس الزراعً مساهر علً بتارٌل  (
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 ضمنٌ ًحٌق وحبوب اللقاح لكروالمناطق التً تكون وفٌرة بال المواسم بحسب بالمناحل التنقل

 . نوعا   و كما   اإلنتاج وزٌادة حلٌةالن الكثافة على الحفاظ

 المحٌطة بها وقدرتها على مقاومة البٌبة مع اتكٌفه ومدى النحلطابفة  ٌةنوع آن -: النحل ـــــ2

 انتخاب طرٌق عن ، اإلنتاجالتربٌة و تنمٌة عملٌة فً الهامة االمور من عدواآلفات ت مراضألا

 . الٌةع إنتاجٌة ذات سبلالت مع تهجٌنها أونتاج القوي والوفٌر ذات األ السبلالت

 أهمٌته وتتمثل النحلوتطوٌر طوابؾ  تنمٌةلعملٌة  الربٌسة األداة ٌعتبر هو -: ـــــ النحال3

فً  ٌنتهجه الذي وباألسلوب النحل خبلٌا إدارة فً بالمهارة والخبرة العلمٌة والعملٌة والفنٌة 

 والتؽذٌة الحدٌثة التربٌة وسابل لتوفٌر المادٌة اإلمكانات توفر مدى ٌضا  أو ،مجال تربٌة النحل 

 التخص  خبلل من لئلنتاج الكٌفً المفهوم على أٌضا   ذلك وٌنطبق ، لنحللالمكافحة  وعبلجات

ٌعتمدون بالدرجة  الدراسة منطقة فً النحالٌن ان اتضح من خبلل الدراسة المٌدانٌة فقد ،

 من تكون أن هاٌمكن التً المنتجات بقٌة هموإهمال ربٌس بشكلو العسل إنتاج على االساس

 ٌضا  وا ، النشاطتطوٌر هذا  ضمن والهامة وذات الوفورات المالٌة الكبٌرة االقتصادٌة مصادرال

 تعدبٌن مناطق منطقة الدراسة والتً مصادر الؽذاء فٌها وفٌرة و المتنقلة المناحل ممارسة عملٌة

نتاج النحل ، ة وألتربٌ العمودي التوسعالتطوٌر و على تساعد التً المجاالت همأ العملٌة من هذه

والذي  األزهار لمواسم تبعا المنطقة فً تنوعةالم ةالؽذابٌ دراالمص وجودعتمادها على أ وكذلك

فقد  المٌدانٌة الدراسة فضبل  عن ،  تنوعهو اإلنتاج وتضاعؾ النحل نشاط ٌزٌد ٌؤدي بدورة الى

ضعاؾ الى أ ممناحله توسٌعٌرؼبون فً  الدراسة منطقةفً  ننحالٌال من%( 93) اناتضح 

 المشكبلت تذلٌل ةحال فً بذلك %(من النحالٌن ٌرؼبون5وان نسبة ) ،الخبلٌا التً توجد لدٌهم 

 ستزراعأ و لكافة مستلزمات التربٌة واإلنتاج الحكومً بالدعم منها ٌتعلق ما والتً والمعوقات

 .(0)ملحق)  التً تكون وفٌرة بالمصادر الؽذابٌة المهمة للنحل األشجار

 : النحل لتربٌة األفقً التوسع -5-4-2

 من ذلك ٌتبع وما المتاحة للموارد اوسع استثمار الى ٌؤدي لكً النحل خبلٌا أعداد زٌادة وهو   

 ً :هما كماٌأت بطرٌقتٌن التوسع هذاٌقوم و اإلنتاجكمٌات  فً زٌادة

ة الخاصة وتوفٌر رأس المال والمستلزمات الضرورٌوالحدٌثة  الجدٌدة المناحل نشاءأ ــــ1

 الجانب تتخذوالمؤتمرات التً  منظمةوال تدرٌبٌةال دوراتال إقامة طرٌق عن وتتم -:بالنحل 

 فً المساعدةو ،الموجودة  الحدٌثة األسالٌب وفق على النحل تربٌةب للمهتمٌن والعملً النظري

لهذه  ةمبلبمالتً تكون  األماكن فً المناحل وإقامة التربٌة مستلزماتكافة  خبلٌاال تجهٌز

 المتخصصة المنظمات أو الزراعة وزارة قبل من بالتوجٌهات المقدمة ستعانةاألالمشارٌع ، و

للحصول على  الدورات نتهاءأ بعدباستمرار  لنحالٌنا متابعةو ستمراروأ ،فً هذا المجال 

  النتابج المفٌدة والمتطورة لهذا النشاط .

 منح عن طرٌق : وتتم هذه الطرٌقة حالٌة املةالع المناحل فً النحل طوائف أعداد زٌادة ــــ2

 وتوجد ، (منحل/ نحل طابفة 51 - 21)  من عداد الطوابؾ النحلٌةلزٌادة أ الزراعٌة السلؾ

 ومدى ، النحل خبلٌا دارةأ على النحال قدرة مدى) النحل تربٌة لنشاط التوسع لهذا محددات عدة

 تربٌةوتطوٌر نشاط  تنمٌة عملٌة ان( ، وةالنحلٌ الكثافة حٌع من للمناحل المنطقة ستٌعابأ

 شتركت ومدروس دقٌق علمً بشكل ومخطط لها منظمة تكون أن ٌجب عام بشكل النحل
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 اإلرشاد وإشراك النشاط هذا وتطوٌر تنمٌة نحو الموجه العلمً البحع اجهزة بمسؤولٌتها

 لمتخصصٌنا المناحل وأصحاب تحاداتواأل الجمعٌات من المتخصصة والمنظمات الزراعً

 و النحل و المكان)  الثبلع اإلنتاج عناصر تشمل التًو التنموٌة الخطط تلك تطبٌقل المجال فً

 . المجال هذا فً التطور مع بمبلٌ بماو(  النحال

 هناك هالدراسة أن منطقة فً توفر اإلمكانٌات مدى المٌدانٌة الدراسةخبلل  من نبلحظ      

 ما المنتجات نوع فً ختبلؾاأل وكذلك المناحل بعض فً ٌركب وبشكل كمٌات اإلنتاج فً فروق

 والتً بدورها التربٌة ةقٌطر فً االختبلؾ على ٌدل هذاان و ، الواحدة المنطقة النحالٌن فً بٌن

 دارتهمأ وطرٌقة النحالٌن خبراتوتطور  االرتقاء فان ، ونوعا   كما   اإلنتاج ختبلؾأ إلى ؤديت

 المستوى على) اإلنتاج فً زٌادةال إلى سٌؤدي للتربٌة لحدٌثةا المستلزمات توفٌر و للمناحل

 . (العام

 منطقة فً النحل خبلٌا أعداد زٌادة مكانٌةأ المٌدانٌة الدراسة خبلل من تضحوكذلك أ     

 مناطق وجود تبٌن إذ ، بشرٌة أم طبٌعٌة أكانت سواء فرةاالمتو اتٌاإلمكانمع  ٌبلبم بما الدراسة

 والزراعً الطبٌعً النباتً الؽطاء منبها  تتمتع لما النحل تربٌة نشاط مةإلقا مؤهلةو واسعة

 ٌضااو الحاضر، الوقت فً المجال هذا فً مستثمرة ؼٌر تزال ال التً ، النظٌفة المٌاه ومصادر

 النحل لتربٌة الصالحة الطبٌعٌة المقومات فراتو لعدم النشاط هذا لقٌام تصلح ال مناطق وجود

 بشكل الدراسة منطقة فً توافرها فرؼم البشرٌة الموارد أما ، الحالً الوقت فً األقل على فٌها

 والتثقٌؾ للتدرٌب فعلٌة حاجة هناك هأن اال العمل الذٌن ٌستطٌعون السكان داعدا حٌع من كبٌر

هذه المهنة  ممارسة على والتشجٌع المستلزمات الضرورٌة والكافٌة وتوفٌر النحل تربٌة على

 المناحل إلقامة الطبٌعٌة المقومات تمتلك والتً اله تفتقر التً تلك برزهاوأ اطقالمن مختلؾ فً

. 

 وفق على الدراسة منطقة فً المناحل إلقامة مؤهلةالتً تكون  المناطق تحدٌد تموقد        

 نقاطال تعٌن وتم ، الرابع الفصل فً تم ذكرهاان  سبق التًو المناحل قامةالمتخذة أل شروطال

 : ًوهً كاألت راضًفتبشكل أ

 الموارد عن فضبل   الدراسة لمنطقة والطبٌعً الزراعً النباتً للؽطاء خرٌطة عتمادأ 

التً  عواملال أهم وهً تكون من ، المشارٌع المقامة علٌة و دجلة بنهر المتمثلة المابٌة

 . النشاط هذافٌها  ركزٌت

  الخرٌطة على الدراسة منطقة فً الموجودة المناحل تسقٌط . 

 تربٌة من تخلو التً المناطق فًالتً تحددت  االفتراضٌة المواقع او النقاط اسقاط 

 المشاهدات على عتمادا  أو المناحل قامةإل مبلبمة أماكن من متوفر ما وفق على النحل

 عدد كان لذلك ووفقا المابٌة والموارد النباتً الؽطاء خرٌطة وبداللة للمناطق المٌدانٌة

منطقة الدراسة كما موضح فً  مقاطعات بٌن توزعت( 44) المفترضة المناحل

 المناحل عدد فً نقاط األكثر مقاطعة الخرجة والعالً أن تبٌن وقد ،( 01الخرٌطة )

بواقع  مقاطعة سمرة والعٌادي تً وبعدها تأ ،مفترض  لمنح( 11) بعدد المفترضة

اطعة ( منحل مفترض ، ومق8مفترض ، ومقاطعة الخزامٌة بواقع ) منحل( 01)

( منحل مفترض ، ومن ثم كل من مقاطعة )البزٌخة ، والعكوز 5اربٌضة بواقع )
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 االصلٌة النحل اعداد كثافة تعٌٌن( منحل لكل منها ، وقد تم 2،  3واللقلق( بواقع )

( 02) بلػ خبلٌا عدد نقطة لكل اعتمد وقد ،( GIS10.3) برنامج بواسطة والمفترضة

 جانبٌن( 00) خرٌطة وتظهر ، الدراسة منطقة فً بلٌاالخ لعدد العام المعدل وهو خلٌة

 فً النحل عدادأ تركز أماكن وتبٌن الواقعٌة النحلٌة الكثافة تمثلالتً  األولى: الكثافة من

 المتاحة الطبٌعٌة اإلمكانات لحجم رؤٌة إعطاءفً  ة تمثلالثانٌما أ ، الدراسة منطقة

 سلبٌة ثارأ لها تكون قد عالٌة كثافة ناكه تكون أن دون من النحل خبلٌا اعداد ستٌعابأل

 هذا فً مستثمرة ؼٌر تزال ال مناطق وجود وتظهر ، الدراسة موضوع نشاط على

 إلى تحتاج طبٌعٌة موارد من متاح هو لما المطروحة المستقبلٌة الرؤٌة انو ، المجال

 مستقبلًال الزراعً النمو بحجم تتأثر حٌع ثابته لٌست وهً ستؽبللهاأل بشري ستثمارأ

 . شجار الرحٌقٌةبزراعة األ استثمارهأ ومقدار

 __ الرؤٌة المستقبلٌة لتنمٌة وتطوٌر تربٌة وانتاج النحل فً منطقة الدراسة هً :5-5

 .ـ انشاء مصنع لتعببة وفرز منتجات النحل وبطرق حدٌثة 0

ن معامل ـ االستفادة من منتجات النحل فً صناعة االدوٌة وٌتم ذلك من خبلل التعاقد ب1ٌ

 االدوٌة والمعاشب المرخصة من قبل وزارة الصحة والصناعة .

 ـ اٌجاد منافذ تسوٌقٌة عبر شركات زراعٌة لتسوٌق المنتجات خارج منطقة الدراسة .2

ـ التعاقد مع جامعة تكرٌت وكلٌة الزراعة لبلستثمار المشترك والتعاون العلمً وتبادل 3

 الخبرات العلمٌة والفنٌة .
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 م 2019فً منطقة الدراسة لعام  التوزٌع المكانً للمناحل المفترضة واالصلٌة( 10خرٌطة )

 

 .  GPS، والدراسة المٌدانٌة وجهاز  Gis 10.3المصدر : االعتماد على برنامج 
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ً منطقة الدراسة لعام الفعلٌة واالفتراضٌة ف الخالٌا ألعداد( الكثافة المكانٌة 11خرٌطة )

 م.2019

 

 وكذلك الدراسة المٌدانٌة .  Arc Gis10.3المصدر : باالعتماد على برنامج 
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 االستنتاجات :

توصلت الدراسة الى ان الظروؾ المناخٌة فً منطقة الدراسة كانت مبلبمة لقٌام نشاط  -0

تربٌة النحل والتوسع فً هذا المجال واستعمال التدابٌر والطرق التً تعمل على حماٌة النحل 

 روؾ البٌبٌة الطاربة .من الظ

 التً تؤثر فً نشاط تربٌة النحل هً :ناخٌة السابدة فً منطقة الدراسة ان العوامل الم -1

ـ االشعاع الشمسً واثرة على نشاط النحل وخاصة فً فصل الصٌؾ مما ٌلزم النحالٌن على أ

 عمل الظل واستخدام انظمة العازل الحراري للمناحل .

ة شتاءا فً شهري )كانون االول ، كانون الثانً( والتً تؤدي الى ـ انخفاض درجة الحرارب 

توقؾ نشاط النحل االنتاجً وفً بعض االحٌان تؤدي الى هبلكا لبعض من الطوابؾ بسبب 

البرد القار  ، اما عن ارتفاع درجات الحرارة فتعمل على استنزاؾ طاقة النحل بشكل كبٌر 

 د وبالتالً انخفاض االنتاج والهبلك .النشؽال النحل بعملٌات التهوٌة والتبرٌ

ـ االمطار وثاثٌرها فً نشاط تربٌة النحل وخاصة فً المناطق التً تكون بعٌدة عن النهر ج 

وقلٌلة المٌاه العذبة وامطارها متذبذبة وقلٌلة وبالتالً التشجع الى قٌام وتوسع هذا النشاط فً 

 المنطقة .

ة النحل فً منطقة الدراسة بسبب نشاط العواصؾ ـ الرٌاح واثرها السلبً فً مجال تربٌد 

الؽبارٌة كلما تزٌد سرعتها النها تخلؾ وراءها االضرار بالطوابؾ النحلٌة بسبب السرعة 

 وذرات الؽبار المتطاٌرة فً الجو وكذلك تضر بمراعً النحل .

 تسبب اجهاد واستنزاؾ%( و15.8اشهر الصٌؾ الى اقل من ) ـ انخفاض نسبة الرطوبة فًو

  طاقة النحل .

االمكانات البشرٌة فً منطقة الدراسة متوفرة والتً تتمثل بـ )الٌد العاملة ذات الخبرة  -2

العلمٌة والفنٌة والماهرة ، راس المال( ساعدت على تطور ونمو مشارٌع تربٌة النحل 

 وانتشارها .

حل فً منطقة الدراسة ان تنوع التربة ادى الى تنوع الؽطاء النباتً وتوزٌع نشاط تربٌة الن -3

 على طول نهر دجلة .

منه سبب ربٌسً فً توزٌع وتركز النشاط الزراعً  جود نهر دجلة والمشارٌع التً تتؽذىو -4

 على امتداد النهر والتً تهًء الظروؾ المناسبة لقٌام مشارٌع تربٌة النحل فً منطقة الدراسة .

الدراسة كان من اصحاب الشهادات ان اؼلب العاملٌن فً نشاط تربٌة النحل بمنطقة  -5

 %( من اجمالً النحالٌن فً المنطقة .21.0الجامعٌة )البكالورٌوس( بنسبة )

( سنة بنسبة 01سنوات العمل فً مجال تربٌة النحل كانت اكثر نسبة للعمل )اقل  -7

%( و)اكثر 14( سنة بنسبة )14-04%( ومن )18.4( سنة بنسبة )04-01%( ومن )23.4)

 %( .01.7نسبة )( سنة ب14
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جمٌع النحالٌن ٌستخدمون الخبلٌا الحدٌثة )البلنجستروع( فً نشاط تربٌة النحل فً منطقة  -8

 الدراسة . 

تؽذٌة النحل فً منطقة الدراسة تعتمد على المحاصٌل الزراعٌة التً تتمثل بـ )اشجار  -9

لنبات الطبٌعً الذي الحمضٌات ، والسدر ، والٌوكالبتوس ، والجت ، والبرسٌم( وكذلك على ا

 ٌعد مصدر مهم ومكمل ؼذابً لها .

تفتقر منطقة الدراسة الى جمعٌة متخصصة للنحالٌن وكذلك للمؤتمرات والندوات  -01

 والمهرجانات االرشادٌة التً تخ  نشاط تربٌة النحل .

قلة االسواق المحلٌة واالسواق الحكومٌة الخاصة بتصرٌؾ وبٌع منتجات النحل وكثرة  -00

 لعسل المستورد فً االسواق ومنافسته للعسل المحلً .ا

لم تلبً الشعبة الزراعٌة فً منطقة الدراسة لمتطلبات التً ٌحتاجها النحالٌن وقلة النشاط  -01

 المقدم من قبلها وسببه هو قلة االمكانات فٌها وعدم وجود الموظفٌن المختصٌن فً هذا المجال .

اط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة والمتمثلة بـ )االمراض تؤثر العوامل الحٌاتٌة فً نش -02

واالفات والمتطفبلت واالعداء( التً تسبب االضرار الكبٌرة بطوابؾ النحل اذا لم ٌتم مكافحتها 

 وعبلجها والقضاء علٌها سوؾ تقلل من كمٌات االنتاج .

ب مسافة سروح ان سبب انتشار االمراض بٌن المناحل فً منطقة الدراسة سببه تقار -03

م( حول المنحل مما ادى الى تاخل السروح وانتقال االمراض وقلة 1411النحل والتً تقدر بـ )

 االنتاج .

م وجموع اعداد الخبلٌا 1109( نحال لعام 83بلػ اجمالً النحالٌن فً منطقة الدراسة ) -04

النشاط بٌن كؽم( وتباٌنت كثافة وتوزٌع هذا 9448( خلٌة وكمٌات العسل المنتج )0019)

 الوحدات االدارٌة لمنطقة الدراسة من حٌع عدد النحالٌن والخبلٌا وكمٌات انتاج العسل .

 ؼم( .044.2ان معدل حصة الفرد من العسل المنتج فً منطقة الدراسة بلػ ) -05

ان نتابج التحلٌل االحصابٌة اكدت ان هناك عبلقة طردٌة وقوٌة ومعنوٌة بٌن كمٌات  -07

 ( . X3، وسنوات العمل  X2والمتؽٌرات البشرٌة والتً تتمثل بـ) اعداد العاملٌن  العسل المنتج

ان نتابج التحلٌل الكمً اظهرت ان العبلقة ؼٌر دالة وؼٌر معنوٌة بٌن كمٌات االنتاج  -08

، واشجار  X5، واشجار السدر  X4والمتؽٌرات الؽذابٌة الت تتمثل بـ )اشجار الحمضٌات 

 ( . X6الٌوكالبتوس 

من خبلل التحلٌل االحصابً نبلحظ ان عملٌات االرتباط البسٌط بٌن كمٌات االنتاج  -09

 والعوامل الحٌاتٌة ان جمٌع القٌم تكون ذات معنوٌة وتاثٌر فً كمٌات االنتاج بشكل متفاوت .

ان التحلٌل االحصابً ٌوضح ان اكثر العوامل الطبٌعٌة تاثٌرا على نشاط تربٌة النحل هو  -11

 الرٌاح وتكون ذات عبلقة معنوٌة جدا .عنصر 
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نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة تعرض الى بعض المشكبلت )الطبٌعٌة ، البشرٌة ،  -10

 الحٌاتٌة( والتً تؤثر فً كمٌات االنتاج .

ان وجود االمكانات الطبٌعٌة لتطوٌر نشاط تربٌة النحل فً منطقة الدراسة سواء كانت  -11

نها باستحداع الٌات تربٌة حدٌثة والزٌادة فً االنتاج بالشكل العمودي الذي بتطوٌر الموجود م

ٌعتمد على التطور التقنً واستخدام االسالٌب العلمٌة فً هذا النشاط واعتماد اسلوب المناحل 

المتنقلة لزٌادة االنتاج كما ونوعا ، وكذلك استخدام اسلوب التوسع االفقً الذي ٌعتمد على تربٌة 

المناطق التً تكون خالٌة من تربٌة النحل وتوفٌر االمكانات فً مجال تدرٌب وتجهٌز  النحل فً

من ٌرؼب فً ممارسة نشاط تربٌة النحل باحدع الوسابل واالسالٌب للتوسع فً هذا المجال ، 

وامكانٌة عمل الخطط المستقبلٌة لتنمٌة وتطوٌر هذا المجال بعملٌات استزراع االشجار 

ون وفٌرة بالمصادر الؽذابٌة للنحل الٌجاد بٌبة تستوعب الكثٌر من المناحل والنباتات التً تك

 والخبلٌا المنتجة .
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 المقترحات :

ٌواجه نشاط تربٌة النحل فً العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة خاصة العدٌد من المشاكل     

لك نطرح بعض من المقترحات التً تؤثر فً قلة طوابؾ النحل وكثافته وانتاجه ، لذ

والتوصٌات التً تساهم فً عملٌة تنمٌة وتطوٌر مشارٌع تربٌة النحل والتً تؤدي الى زٌادة 

 كمٌات االنتاج فً المنطقة كما ونوعا :

وضع الخطط االستراتٌجٌة من قبل الجهات التً تكون لها العبلقة فً عملٌة تنمٌة ضرورة ـ 0

 نطقة الدراسة .وتطوٌر نشاط تربٌة النحل فً م

االهتمام بتطوٌر القطاع الزراعً والسٌطرة على العبلجات التً تدخل لمعالجة  ٌنبؽً -1

 االمراض التً تصٌب النحل .

دعم مشارٌع تربٌة النحل واالنتاج والنحالٌن وتقدٌم ٌنبؽً قٌام وزارة الزراعة ان ت  -2

و الظروؾ المناخٌة الطاربة التعوٌضات لهم عندما تتضرر مناحلهم بسبب االمراض واالفات ا

. 

 نشر الثقافة النحلٌة فً المناطق التً تكاد تخلو من نشاط تربٌة النحل .ضرورة  -3

 تفعٌل قانون الرقابة الكمركٌة لمنع مرور العسل المستورد بكمٌات كبٌرة .ضرورة  -4

الؽاء االجراءات توفٌر الدعم المادي للنحالٌن من قبل الدولة مثل تقدٌم القروض لهم وٌنبؽً  -5

والروتٌن المزعج فً المصارؾ للمساهمة فً زٌادة االنتاج كما ونوعا ولسد حاجات الطلب 

 المحلً على العسل .

البحع واالختٌار من قبل النحال على الملكات التً تكون جٌدة وكثٌرة االنتاج ضرورة  -7

 تاج .لضمان طوابؾ سلٌمة من االمراض وسبلالت تساهم فً رفع كمٌات االن

على وزارة الزراعة ومدٌرٌات الزراعة والشعب التابعة لها العمل لزٌادة المراعً ٌنبؽً  -8

الطبٌعٌة واكثارها وحماٌتها وتوفٌر االستقرار االمنً لضمان تنقل المناحل بٌن المناطق التً 

 تكون وفٌرة بمصادر الؽذاء الرحٌقٌة للنحل .

بٌدات التً تكون صدٌقة للبٌبة الزراعٌة والحفاظ استٌراد المضرورة قٌام الحكومة على  -9

على االشجار الرحٌقٌة التً ٌعتمد النحل علٌها لجنً الؽذاء وكذلك زٌادة الرقابة على المبٌدات 

الزراعٌة التً تستخدم فً مكافحة النباتات والتً لها االضرار الكبٌرة على الطوابؾ النحلٌة 

 لكً ٌتم منعها .

الشجار التً تكون وفٌرة بمصادر الرحٌق وحبوب اللقاح مثل اشجار استزراع اضرورة  -01

)الٌوكالبتوس والسدر والنباتات الؽنٌة بمصادر الؽذاء للنحل لتسهم فً زٌادة الحضنة واالنتاج 

 والتوسع فً مشارٌع تربٌة النحل من قبل الدولة والنحالٌن والمزارعٌن .

سات الشمعٌة )النخارٌب( كل سنتٌن لمنع حدوع على النحال ان ٌقوم بتبدٌل االساٌنبؽً  -00

 االمراض فٌها .
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مكافحة الفاروا بشكل دوري وفعلً النها تشكل خطرا على النحل وامداد النحالٌن ضرورة  -01

 بالعبلجات الفعالة فً المكافحة بشكل جٌد .

التؽذٌة  تفعٌل الرقابة على العبلجات واالدوٌة المستوردة وكذلك بدابل ومكمبلتضرورة  -02

 والمنتشرة باالسواق والتً تكون ؼٌر معروفة المصدر .

دعم النحالٌن بالعبلجات والبدابل الؽذابٌة لحاجتها الفعلٌة فً عملٌة تربٌة النحل ٌنؽً  -03

والمعتمدة عالمٌا من قبل وزارة الزراعة كما هو الحال فً الدول المجاورة وؼٌرها من الدول 

 المتطورة .

شجٌع على اقامة الموتمرات والمهرجانات النحلٌة فً منطقة الدراسة او التضرورة   -04

خارجها وتكون فٌها اماكن لعرض منتجات نحل العسل وباسعار مشجعة لها واستعاء االطباء 

 المختصٌن لتوضٌح فوابد العسل العبلجٌة واالقتصادٌة للحاضرٌن فً المهرجان .

من قبل كافة وسابل االعبلم لتوصٌل الفوابد  تفعٌل الدور االعبلمً والتوعويٌنبؽً  -05

 واالفكار الصحٌحة والمفٌدة لمنتجات نحل العسل .

نشر التوعٌة والثقافة النحلٌة بٌن الفبلحٌن باهمٌة النحل فً زٌادة نسبة االنتاجٌة ضرورة  -07

ا لمحاصٌلهم من خبلل عملٌات التلقٌح الخلطً التً تقوم به النحلة وتشجٌعهم لممارسة هذ

النشاط فً مزارعهم والتعاون بٌن الفبلح والمربً القرٌب من المزرعة لكً ٌتم تحقٌق المنفعه 

 التبادلٌة بٌنهم .

كون هناك مراكز تطوٌعٌه ٌقع على عاتقها تدرٌب النحالٌن وتعلٌمهم ضرورة ان ٌ  -08

لكً ٌتم تطبٌق بالطرق العلمٌة الحدٌثة فً مجال التربٌة واتباع الوسابل الضرورٌة والمطلوبة 

 الطرق بشكل علمً وعملً للتوسع فً مشارٌع تربٌة النحل فً منطقة الدراسة .
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 (0ملحق )                                              

 استمارة الدراسة المٌدانٌة                                       

 المحور االول :

 الرحين الرمحي اهلل بسن                                                                     

  اآلداب كليت/ حكريج جاهعت

  الخطبيقيت  اجلغرافيت قسن

 املاجسخري/ العليا الدراساث

)    االسخوارة رقن                                                                    (     اسخبياى اسخوارة)                                                                                               

) 

 0202\     \     الخاريخ                                                                                                                                                                                                       

 .الكرين النحل هربي أخي

 .  وبركاحه اهلل ورمحت عليكن السالم

ذمألذنرجوذلذاذ،( العلم قضاء يف تنموتها وامكانوة النحل لرتبوة اجلغرايف التحلول)ذدراسةذاىلذالبحثذهذاذوهدف

ذوتدتخدمذسروةذتبقىذالبياناتذإنذعلمًا،ذذاإلجابةذدؼةذعلىذتعتمدذالبحثذنتائجذإنذحيثذووضوحذبدؼةذرةاالستما

ذ..ذػقطذالعلميذالبحثذألغراض

  او كلوت كال او ًعن  الصحيح االخخيار اهام    ے     اشارة ضع0  هالحظت

 .......العلمي للبحث خدمة معنا تعاونكم ينشاكر                                                               

 الباحث : محيد شخري نزال  العزاوي                        
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 اسم صاحب المنحل :............................................ رقم الموباٌل ....................   

                   قاطعة.............. القرٌة .......................... الناحٌة ................. المالقضاء:  العنوان

 . دونم(          الزراعٌة االرض)  الزراعٌة الحٌازة حجم_ 0

ال املك           (اٌجار عقد)          ( توزٌع عقد) (          ملك)  الزراعٌة الحٌازة نوع_ 1

 .        حٌازة زراعٌة 

    ؟  االسرة خارج من عمال ٌوجد هل ؟          الزراعة فً العاملٌن السرةا افراد عدد_ 2

 . عامل           عددهم فكم بنعم الجواب كان اذا         كبل         نعم

         ابتدابً         وٌكتب ٌقرأ          امً ؟ النحل لمربً الدراسً التحصٌل هو ما_ 3

             متخص  جامعً          جامعً        معهد        دادياع         متوسطة

 .                    علٌا شهادات

 .         كبل        نعم(  االساسً المورد)  لدٌك ربٌسٌة مهنه النحل تربٌة هل_ 4

  من         سنه 14 -04 من       فاكثر سنه14  ؟ النحل تربٌة فً العمل سنوات عدد كم_ 5

 .         سنه 01 من اقل       سنه 04 – 01

 ارضك او مزرعتك فً تزرعها التً الزراعٌة المحاصٌل ماهً_ 7

................................................................................. 

 . خلٌة            لدٌك النحل خبلٌا عدد كم_ 8

  المنطقة فً  مزروعة نباتات          طبٌعٌة نباتات ؟ حلالن ؼذاء مصدر ماهو_ 9

اذا كان متنقبل فما هو السبب            متنقل          ثابت  ؟ المنحل هل_ 01

......................................................................................... 

             المزرعة خارج         المزرعة من بالقرب ؟ الخلٌة موقع اٌن_ 00

اذا كان  ؟        كبل        نعم ؟ الشتاء فصل فً صناعً بؽذاء النحل تؽذٌة تتم هل_ 01

 .............................................الؽذاء نوع هو الجواب بنعم فما

 انواع        محلً      هجٌن ؟ مزرعتك فً المنتجة النحل سبلالت او اصناؾ ماهً_  02

 ............... اذكرها اخرى

  كؽم              السنه فً الخلٌة انتاج معدل هو ما_ 03

 الى           المحافظة داخل           القضاء داخل(  العسل)  االنتاج تسوٌق ٌتم اٌن_ 04

 ....................... اذكرها اخرى اماكن
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 الحضنة تعفن        االمرٌكً الحضنة تعفن ؟ النحل طوابؾ تصٌب التً االمراض ماهً -07

 ...... الحضنة تكٌس         الحضنة تكلس         النحل شلل         نوزٌما        االوربً

 ................................................... اذكرها اخرى امراض        فاٌروسٌه امراض

 قمل            االكارٌن         الفاروا ؟ للنحل االضرار تسبب التً المتطفبلت ماهً -08

 ................................. اذكرها اخرى        الشمع دودة        النحل خنفساء       النحل

 ابو)  لوروارا طابر      االحمر الدبور ؟ االضرار تسبب التً النحل اعداء اهم ماهً -09

 اذكرها اخرى      ( القرطة) العسل ؼرٌر       النمل      (  الخضٌر

...................................................................................... 

 من اكثر اختٌار ٌمكن الحالً الوقت فً النحل تربٌة تواجه التً المشكبلت اهم ماهً -11

        النحل اعداء      الطفٌلٌات       النحل امراض       النباتً الؽطاء قلة:   مشكلة

       التسوٌق ضعؾ         الحكومً الدعم قلة        بالمنحل التنقل صعوبة       المبٌدات

          الطلب قلة        االستهبلك ضعؾ       المناخٌة الظروؾ       المناحل اعداد زٌادة

 .       الخارجً المنتوج منافسة       المنتجات اسعار انخفاض

 كان اذا ؟       كبل      نعم ؟ المستقبل فً الخبلٌا اعداد او منحلك توسٌع على ستعمل هل -10

 . خلٌة           تربٌتها تنوي التً الخبلٌا عدد فكم بنعم الجواب

لتطوٌر منحلك ؟ نعم        كبل        ؟ اذا كان هل حصلت على قرض من الدولة  -11

 الجواب بنعم فكم هو المبلػ                         .  

 ............... وتنمٌتها النحل تربٌة لتطوٌر تقترحها او تعطٌها التً المقترحات اهم ماهً -11

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................... ........... 

 

 -المحور الثانً :

 رقم الموباٌل ........................... اسم صاحب المنحل .....................................

 X ،……………………Y,..………………( GPSـ احداثٌات مكان المنحل )0

 هل المنحل مجاز من الزراعة ؟ نعم         كبل           ؟ -1

 ماهو نوع الخلٌة المستعملة فً منحلك ؟ مختلطة )تقلٌدٌة (         النجستروع        -2
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ل المتخذة لحماٌة النحل من اشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة فً فصل ما هً السب -3

 .            1(م21*5شجار         ظلة نسٌجٌة          ظلة نظامٌة )الصٌؾ ؟ ظل اال

ماهً السبل المتخذة لحماٌة النحل من الظروؾ الجوٌة فً فصل الشتاء ) االمطار ، الرٌاح  -4

خبلٌا عازل حراري        بناء ؼرؾ ة (؟ تؽلٌؾ  الخبلٌا         رار، انخفاض درجات الح

 طٌن       بٌوت ببلستٌكٌة       .

 ماهً طرٌقة تعببة االنتاج ؟ ٌدوٌة        مٌكانٌكٌة         . -5

ماهو مصدر ؼذاء النحل الموجود فً مزرعتكم او حول المزرعة ؟ اشجار السدر         -7

 جت        زهرة الشمس       الٌوكابتوس           .      ات        برسٌم  الحمضٌاشجار 

كم بلؽت التكالٌؾ التقرٌبٌة النشاء المنحل ؟ تكالٌؾ الخلٌة ) النحل(            الخشب )  -8

 الخلٌة          الكراسً           الظلة               االرض             بالدٌنار .

 الثالث : المحور

 طرد .                 1109اعة لسنة ــ ما هو مجموع انتاج المنحل من الطرود المب0

 ؼم .                       1109لسنة  ما هو مجموع انتاج المنحل من الؽذاء الملكً -1

 كؽم.                         1109سنة ما هو مجموع انتاج المنحل من الشمع الخام ل -2

 ملكة .                               1109ماهو مجموع انتاج المنحل من الملكات لسنة  -3

ً فصل ماهً السبل المتخذة لحماٌة النحل من اشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة ف -4

 . الصٌؾ ؟ ظل االشجار          ، ظلة نظامٌة           ، ظلة نسٌجٌة              

السبل المتخذة لحماٌة النحل من الظروؾ الجوٌة فً فصل الشتاء )االمطار والرٌاح  ماهً -5

ٌة عازل حراري            ، بناء ؼرؾ طٌن          ، بٌوت وانخفاض درجات الحرارة( ؟ خل

 . ببلستٌكٌة           

 التربٌة : من خبلل تجربة نشاط تربٌة النحل لدٌك ماهو تاثٌر العوامل المناخٌة فً نشاط -7

 غٌر مؤثر   مؤثر    العناصر المناخٌة 

   ارتفاع درجات الحرارة

   انخفاض درجات الحرارة 

   الرٌاح

   االمطار

   الرطوبة النسبٌة

النحل ؟ ال توجد صعوبات        ، صعوبة ماهً الصعوبات التً تواجه النحال عند نقل  -8

، سوء الطرق         ، زٌادة التكالٌؾ         ، صعوبات     النقل          ، قلة الطرق    

 . امنٌة           ، صعوبة اٌجاد موقع          
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 ماهً اعداد الخبلٌا لدٌك للسنوات التالٌة : -9

 كغم/كمٌة انتاج الخلٌة   اعداد الخالٌا    السنوات 

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

   المجموع

 

 

 

مجموع اعداد خالٌا النحل والنحالٌن وكمٌات انتاج العسل فً منطقة الدراسة للمدة (1) ملحق

 م(2012-2019)

اعداد  اعداد الخالٌا السنوات ت
 النحالٌن 

 كغم/كمٌات انتاج العسل

1 1101 473 38 2894 

2 1102 711 44 3911 

3 1103 971 74 5791 

4 1104 214 21 0941 

5 1105 425 34 2741 

6 1107 593 51 4441 

7 1108 934 71 5504 

8 1109 0019 83 9448 

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور الثالع( .
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 فً منطقة الدراسة .فً نشاط تربٌة النحل ( سنوات العمل 3ملحق )

         
 ة الوحدات االدارٌ         

اكثر من  25-15 15-10 10اقل من 
25 

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 4 19 01 11 01 11 4 19 (27الخرجة والعالً )

 0 04 2 02 4 00 7 9 (28سمره والعٌادي )

 0 01 1 9 2 8 4 5 (29الخزامٌة   )

 0 01 2 8 0 01 5 4 (30اربٌضة )

 - 3 0 2 0 2 1 1 (31البزٌخه )

 - 3 - 3 0 2 2 0 (36اللقلق )

الحزامٌة الشرقٌه وحلٌحل 
(41) 

0 0 0 0 1 - 1 - 

 0 0 - 1 - 1 0 0 (42العكلة والذكورة )
 االول(. المصدر : الدراسة المٌدانٌة استمارة االستبٌان )المحور

 . فً قضاء العلم( المستوى التعلٌمً للعاملٌٌن فً نشاط تربٌة النحل 4ملحق )

 المصدر: استمارة االستبٌان )المحور االول( .     

( اعداد النحالٌن الذٌن ٌستخدمون التغذٌة الصناعٌة فً منطقة الدراسة لعام 5) ملحق

2019. 

 م 
 
 

التغذٌة 
 ةالسكرٌ

تغذٌة 
بحبوب    

 اللقاح

تغذٌة على 
 الحمضٌات

التغذٌة على 
 الٌوكالبتوس

التغذٌة على 
 السدر

التغذٌة على 
 الجت

التغذٌة على 
 البرسٌم

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 04 09 11 03 11 03 21 1 04 09 01 11 11 03 27م 

 5 01 8 8 01 5 01 3 4 00 5 9 01 5 28م 

 4 5 5 4 4 5 8 2 2 8 7 3 8 2 29م

 4 5 5 4 7 3 7 3 1 9 3 7 8 2  30م

 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 31م

 0 2 0 2 3 - 1 1 - 3 0 2 2 0 36م

 - 1 0 0 1 - 1 - - 1 0 0 1 - 41م

 - 1 0 0 1 - 1 - - 1 0 0 1 - 42م

  ثانً( .المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور ال             

    
 الوحدات االدارٌة    

  شهادة علٌا جامعه معهد اعدادٌة متوسطة   ابتدائً   ٌقرا وٌكتب امً  

  نعم بلك نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 0 22 04 09 4 19 4 19 4 19 0 22 0 22 0 22 (27الخرجة والعالً )

 0 04 4 00 3 01 2 02 - 05 1 03 0 04 - 05 (28سمره والعٌادي )

 - 00 1 9 1 9 2 8 - 00 2 8 0 01 - 00 (29الخزامٌة  )

 - 00 3 7 0 01 0 01 - 00 3 7 0 01 - 00 (30ربٌضة  )

 - 3 0 2 - 3 0 2 - 3 1 1 - 3 - 3 (31البزٌخه  )

 - 3 - 3 - 3 0 2 1 1 0 2 - 3 - 3 (36العكوز واللقلق   )

الخزامٌة الشرقٌة 
 (41وحلٌحل )

1 - 1 - 0 0 0 0 1 - 1 - 1 - 1 - 

 - 1 - 1 - 1 0 0 0 0 0 0 - 1 - 1 (42العكلة والذكورة )
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( اعداد اشجار الحمضٌات والٌوكالبتوس والسدر ومساحات الجت والبرسٌم 6ملحق )

 . المزروعه فً منطقة الدراسة

 م 
 
 

عدد اشجار 
 الحمضٌات

عدد اشجار 
 الٌوكالبتوس

عدد اشجار 
 السدر

مساحة محصول 
 الجت

مساحة محصول 
 البرسٌم

 43 51 705 724 849 27م 

 31 33 319 452 712 28م 

 23 27 281 210  578 29م

 18 20 178 075 323  30م

 11 11 052 71 025 31م

 03 02 87 22 34  36م

 - 1 9 - - 41م

 - - - 10 - 42م

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، المقاببلت الشخصٌة .

 ةلسن المربٌن والخالٌا ومعدل انتاج الخلٌة ومكٌات االنتاج فً قضاء العلم( اعداد 7) ملحق

2019. 

عدد  الوحدات االدارٌة 
 المربٌن

معدل انتاج  عدد الخالٌا

 كغم/الخلٌة
 كغم/كمٌات االنتاج

 3001 8 403 23 27الخرجة والعالً 

 0230 9 039 05 28سمرة والعٌادي 

 1111 9.4 119 00 29الحزامٌة 

 711 9 81 00  30اربٌضة 

 571 01 57 3 31البزٌخة 

 181 8 24 3 36الكعوز واللقلق 

الخزامٌة الشرقٌة 
 41وحلٌحل

1 14 9 114 

 101 7 21 1 42العكلة والذكورة 
 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول( .             

 م .2019( االمراض والفٌروسات التً تصٌب النحل فً قضاء العلم لسنة 8ملحق )

 م 
 
 

ن مرض تعف
 االمرٌكً هالحضن

ض تعفن مر
 الحضنة االوربً

مرض تكٌس 
 الحضنة

 مرض النوزٌما مرض الشلل

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 04 09 5 18 01 13 04 09 11 03 27م 

 8 8 5 01 4 00 4 00 01 5 28م 

 4 5 2 8 4 5 2 8 4 5 29م

 2 8 2 8 4 5 3 7 7 3  30م

 0 2 - 3 - 3 - 3 2 0 31م

 1 1 - 3 - 1 0 2 1 1 36م

 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1 41م

 0 0 - 1 - 1 - 1 0 0 42م

 .المصدر : استمارة االستبٌان )المحور االول(
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 م .2019( الطفٌلٌات واالعداء التً تصٌب النحل وتضر بها فً قضاء العلم لسنة 9ملحق )

 م 
 

  

 طائر الوروار الدبور االحمر دٌدان الشمع حلم الفاروا

 نعم كبل نعم كبل نعم بلك نعم كبل

 21 3 21 1 11 03 21 3 27م 

 02 2 03 1 00 4 01 3 28م 

 9 0 01 0 9 1 8 2 29م

 9 0 01 0 8 2 9 1  30م

 3 - 3 - 2 0 3 - 31م

 3 - 3 - 1 1 2 0 36م

 0 0 0 0 0 0 1 - 41م

 0 0 0 0 0 0 0 0 42م

 المصدر : استمارة االستبٌان )المحور االول( .

( العناصر المناخٌة المؤثرة سلبا على نشاط تربٌة النحل فً قضاء العلم لسنة 10ملحق )

 م .2019

 م 
 
 

المناحل 
المتاثرة 
بارتفاع 
 الحرارة

المتاثرة 
بانخفاض 
 الحرارة

المتاثرة 
 بالرٌاح

المتاثرة 
 باالمطار

المتاثرة 
 بالرطوبة

قلة الغطاء  المتاثرة بالغبار
 النباتً

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 13 01 11 03 11 03 14 9 08 05 21 3 17 7 27م 

 00 4 02 2 03 1 01 3 8 8 03 1 01 3 28م 

 9 1 9 1 8 2 7 3 4 5 3 7 8 2 29م

 9 1 7 3 5 4 9 1 7 3 01 0 9 1  30م

 2 0 2 0 1 1 0 2 1 1 3 - 2 0 31م

 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 1 1 36م

 1 - 0 0 0 0 1 - 0 0 1 - 1 - 41م

 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 42م

  المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور الثالع( .             

( انواع الظل المستخدمة لحماٌة الطوائف النحلٌة من اشعة الشمس فً قضاء 11ملحق )

 م2019العلم لسنة 

 م 
 

  

 ظل االشجار القصبظل  ظل نظامً

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 10 02 4 19 8 15 27م 

 9 7 3 01 2 02 28م 

 5 4 2 8 1 9 29م

 7 3 1 9 1 9  30م

 1 1 1 1 - 3 31م

  2 1 1 0 2 36م

 0 0 0 0 - 1 41م

 0 0 0 0 - 1 42م

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة استمارة االستبٌان)المحور الثانً(
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 م2019( المشاكل التً تواجه نقل الطوائف النحلٌة  فً قضاء العلم لسنة 12ملحق )

 م 
 

  

 صعوبات امنٌة زٌادة التكالٌف صعوبة النقل

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 01 13 04 09 11 03 27م 

 8 8 01 3 8 8 28م 

 4 5 5 4 3 7 29م

 5 4 4 5 2 8  30م

 1 1 1 1 2 0 31م

 2 0 0 2 0 2 36م

 - 1 - 1 0 0 41م

 - 1 0 0 - 1 42م

 المصدر : الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول(

 ( المشاكل التً تواجه عملٌات التسوٌق للمنتجات النحلٌة فً قضاء العلم . 13ملحق )

 م 
 
 

 ضعف الرقابة ضعف التروٌج العرض والطلب عدم ثقة المستهلك منافسة المستورد

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل نعم بلك نعم كبل

 08 05 11 03 01 11 5 18 13 01 27م 

 01 3 9 7 2 02 3 01 01 3 28م 

 8 2 8 2 3 7 1 9 9 1 29م

 5 4 7 3 4 5 2 8 7 3  30م

 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 31م

 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 36م

 0 0 - 1 - 1 - 1 0 0 41م

 - 1 0 0 - 1 - 1 0 0 42م

 الدراسة المٌدانٌة ، استمارة االستبٌان )المحور االول( المصدر :

 م .2019النحل فً قضاء العلم لسنه تربٌة  تعٌق( المشاكل الحٌاتٌة التً 14ملحق )

 م 
 
 

 االعداء الطفٌلٌات االمراض

 نعم كبل نعم كبل نعم كبل

 11 01 01 13 15 8 27م 

 04 0 7 9 02 2 28م 

 9 1 4 5 8 2 29م

 01 0 2 8 4 5  30م

 3 - - 3 1 1 31م

 2 0 - 3 0 2 36م

 1 - 0 0 0 0 41م

 1 - - 1 - 1 42م

 المصدر : استمارة االستبٌان )المحور االول(.
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 المصادر باللغة العربٌة:

 ـ القران الكرٌم .

 الكتب :

، دار المسٌرة للطباعة والنشر ،  1ابو سمور ، حسن ، الجؽرافٌة الحٌوٌة والتربة ، ط  -0

 م .1119عمان ، االردن ، 

، دار الصفا للنشر  0ابو سمور ، حسن ، حامد الخطٌب ، جؽرافٌة الموارد المابٌة ، ط  -1

 م .0991والتوزٌع ، 

ابو شاور ، احمد ، موسوعة تربٌة النحل ، دار اسامة للنشر والتوزٌع ، عمان ،   -2

 م .1112االردن ، 

، دار وابل للنشر  0افة ، طابو علً ، منصور حمدي ، جؽرافٌة االراضً الج  -3

 م .1101والتوزٌع ، عمان ، االردن ، 

، وزارة الزراعة واستصبلح االراضً  0ابو لٌلة ، اسعد مصطفى ، تربٌة النحل ، ط  -4

 م .1112، 

 م .0994، االردن ، عمان ،  1البنبً ، جمال الدٌن محمد ، الدواء بالعسل ، ط -5

رٌة ، طبع فً مدٌرٌة التعلٌم والبحع التازي ، سعد ، تربٌة النحل بالطرق العص -7

 م .1115قسم االرشاد الفبلحً ، المكتبة المؽربٌة للطباعة والنشر ،  –والتنمٌة 

التكرٌتً ،رمضان احمد الطٌؾ ، نوعٌة المحاصٌل العلفٌة والرعوٌة ، دار الكتب  -8

 م .0988للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ، 

السٌاسات الزراعٌة ودورها فً االمن الؽذابً العربً ،  الجبوري ، رقٌة حمد خلؾ ، -9

، مركز دراسات الوحدة العربٌة باالشتراك مع جامعة الموصل ، كلٌة االدارة  0ط

 م .1100واالقتصاد ، بؽداد ، العراق ، 

حداد ، نزار ، واخرون ، نحل العسل والنباتات الطبٌعٌة والعطرٌة فً البٌبة  -01

 م .1101،  0االردنٌة ، ط

، العارؾ  0الحسناوي ، منتصر صباح ، المساعد فً تربٌة النحل ، ط -00

 م .1105للمطبوعات ، بٌروت ، لبنان ، 

الحسناوي ، منتصر صباح ، فاتن ناجً المصري ، المساعد فً تربٌة نحل  -01

 م .1101العسل ، العارؾ للمطبوعات ، النجؾ ، العراق ، 

اء كاؾ ودواء شاؾ( ، الحسناوي ، منتصر صباح مهدي ، نحل العسل )ؼذ -02

 م .1101،العارؾ للمطبوعات ، النجؾ ، العراق ،  3ط

،  7الحسٌن ، علً عبد ، طارق ٌاسٌن الدوري ، تربٌة النحل ودودة القز ، ط -03

 م .0983شركة التاٌمس للطباعة والنشر ، بؽداد ، العراق ، 

، دار المعرفة للنشر  0حسٌن ، مصطفى حسن ، موسوعة نحل العسل ، ط -04

 م .1112توزٌع ، مصر ، وال

الحسٌنً ، محمد احمد ، دلٌلك الموسمً فً تربٌة النحل ، مكتبة ابن سٌنا  -05

 م .1110للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، مصر ، 
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الحمٌري ، باسم ، مبادئ واسس التسوٌق ، مطبعة عصام للنشر والتوزٌع ،  -07

 م .0988بؽداد ، العراق ، 

ي محمد علً الصحاؾ ، الموارد الطبٌعٌة ، دار الخشاب ، وفٌق حسٌن ، مهد  -08

 م .0975الحرٌة للطباعة والنشر ، بؽداد ، العراق ، 

خطاب ، متولً مصطفى ، تؽذٌة نحل العسل ، كتٌب ارشادي صادر من  -09

المشروع القومً لمكافحة االمراض الفطرٌة على نحل العسل ، مركز البحوع الزراعٌة 

 م .0977، جامعة الزقازٌق ،  بوزارة الزراعة ، كلٌة الزراعة

 1الخلؾ ، جاسم محمد ، جؽرافٌة العراق الطبٌعٌة واالقتصادٌة والبشرٌة ، ط -11

 م .0950، القاهرة ، مصر ، 

، دار المعرفة  0الداهري ، عبد الوهاب مطر ، االقتصاد الزراعً ، ط -10

 م .0971للطباعة والنشر ، بؽداد ، العراق ، 

اساسٌات علم اشكال سطح االرض ، مطبعة الدراجً ، سعد مبارك عجٌل ،  -11

 م .1101كنوز المعرفة ، عمان ، االردن ، 

الدرباشً ، جمٌل ، مشروع التطوٌر االقتصادي للمراة الرٌفٌة فً تربٌة  -12

 م .1119مزارع النحل ، المركز الفلسطٌنً للسٌاسات التنموٌة ، فلسطٌن ، 

العسل ، وزارة الزراعة دك الباب ، كاظم ، محمد معتصم العانً ، افات نحل  -13

 م .0977واالصبلح الزراعً ، المركز الوطنً للتوثٌق الزراعً ، سورٌا ، 

رسول ، احمد حبٌب ، مبادئ الجؽرافً الصناعٌة ، مطبعة الحوادع للنشر  -14

 م .0980والتوزٌع ، بؽداد ، العراق ، 

رومً ، حكمت عسكر ، زراعة الجت فً العراق ، المجلس الزراعً االعلى  -15

 م .0981بؽداد ، العراق ، ، 

الواقع والطموح( ، 1السعدي ، عباس فاضل ، االمن الؽذابً فً العراق  -17

 م .0991مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، بؽداد ، العراق ، 

السعدي ، عباس فاضل ، جؽرافٌة العراق اطارها الطبٌعً ونشاطها  -18

 . م1119االقتصادي وجانبها البشري ، بؽداد ، العراق ، 

شرؾ الدٌن ، حسنً عبد الجواد ، واخرون ، تربٌة النحل ودٌدان الحرٌر ،  -19

 م .1101قطاع الكتب للتوزٌع ، مصر ، 

الشرٌؾ ، ابراهٌم ، علً حسٌن الشلش ، جؽرافٌة التربة ، مطبعة جامعة بؽداد  -21

 م .0984، بؽداد ، 

الكتب شرٌؾ ، عبد الرزاق عبد الحمٌد ، مقدمه فً االقتصاد الزراعً ،دار  -20

 م .0991للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق ، 

، مطبعة جامعة البصرة ،  0الشلش ، علً حسٌن ، جؽرافٌة التربة ، ط -21

 م .0980البصرة ، العراق ، 

الشواوره ، علً سالم ، جؽرافٌة علم المناخ والطقس ، دار المسٌرة للنشر  -22

 م .1101، عمان ،  0والتوزٌع ، ط

، عبد الرحٌم عمر مصطفى ، المدخل الى تربٌة النحل الصابػ ، مزاحم اٌوب  -23

 م .1112، مطبعة كلٌة الزراعة ، اربٌل ، العراق ،  0، ط



 

 
042 

طوبً ، محمد رشاد ، طبابع النحل ، وزارة الثقافة واالرشاد القومً ، القاهرة  -24

 م .1111، مصر ، 

شر ، العانً ، عبد الفتاح ، اساسٌات علم التربة ، دار التقنً للطباعة والن -25

 م .0983

عباس ، محمد خضر ،نشوء جٌومرفولوجٌة التربة ، وزارة التعلٌم العالً  -27

 م .0990والبحع العلمً ، جامعة الموصل ، 

عبد اللطٌؾ ، محمد عباس ، نحل العسل ، مطبعة مروره للطباعة والنشر ،  -28

 م .0987االسكندرٌة ، مصر ، 

، دار المستقبل  1كً ، طعبٌدات ، محمد ابراهٌم ، مبادئ التسوٌق مدخل سلو -29

 م .0991للنشر والتوزٌع ، مصر ، 

العتٌبً ، سامً عزٌز ، اٌاد عاشور الطابً و االحصاء والنمذجة الجؽرافٌة ،  -31

 م .1102جامعة بؽداد ، بؽداد ، العراق ، 

العكٌدي ، ولٌد خالد ، شاكر محمود العٌساوي ، مورفولوجٌا التربة ، بٌت  -30

 م .0984الحكمة للطباعة والنشر ، 

، دار الكتب للطباعة والنشر ،  0العلً ، عبد الباقً محمد ، تربٌة النحل ، ط -31

 م .1100بؽداد ، العراق ، 

علً ، ٌونس حمادي ، مبادئ علم الدٌموقراطٌة ، مطبعة جامعة الموصل ،  -32

 م .0994الموصل ، العراق ، 

والنشر ،  ؼاٌب ، سعدي علً ، جؽرافٌة النقل والتجارة ، دار الكتب للطباعة -33

 م .0987الموصل ، العراق ، 

، دار  0الؽرٌري ، عبد العباس فضٌل ، جؽرافٌة المناخ والؽطاء النباتً ، ط -34

 م .1110صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، 

فضٌل ، عبد خلٌل ، احمد حبٌب رسول ، جؽرافٌة العراق الصناعٌة ، جامعة   -35

 م .0994الموصل ، الموصل ، العراق ، 

، دار الشروق للطباعة والنشر ،  0د ، مفاهٌم الزراعة الحدٌثة ، طقاسم ، جها -37

 م .1113عمان ، االردن ، 

قردمان ، لٌسلً ، الشكل والوظٌفة فً نحل العسل ، ترجمة عبد  الؽامدي ،  -38

 م .1117مطبعة جامعة الملك سعود ، السعودٌة ، 

ت( ، وحدة ابحاع القرنً ، عبد العزٌز سعد ، نحل العسل )حٌاة وتربٌة ومنتجا -39

 م .1110النحل ، جامعة الملك سعود ، 

كروكافٌر ، فبلدٌمٌر ، موسوعة النحل وحٌاته ، ترجمة منتجب ٌونس ، دار  -41

 م .1119عبلء الدٌن للنشر والتوزٌع ، سورٌا ، 

اللواتً ، خلٌل طالب ، سها حمود حجرٌة ، تربٌة نحل العسل ، دابرة االعبلم  -40

 م .1101ة للبحوع الزراعٌة والحٌوانٌة ، عمان ، االردن ، التنموي والمدٌرٌة العام

الناجً ، لؤي كرٌم ، تربٌة النحل ودودة القز ، وزارة التعلٌم العالً والبحع  -41

 م .0981العلمً ، مطبعة جامعة السلٌمانٌة ، بؽداد ، العراق ، 

، دار الفكر العربً للنشر  0هارون ، علً احمد ، جؽرافٌة الزراعة ، ط -42

 م .111وزٌع ، القاهرة ، مصر ، والت
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وفا ، عبدالخالق ، نحل العسل والنحالة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة ،  -43

 م .0994مصر ، 

ولٌد ، عبد الؽنً ، نحل العسل ومنتجاته وفوابده الطبٌعٌة ، دار الرضوان  -44

 م .1119للطباعة والنشر ، حلب ، سورٌا ، 

، دمشق ، سورٌا ،  0فٌة الزراعٌة ، طوهبً ، صالح محمود ، اصول الجؽرا -45

 م .111

الٌاسٌن ، عدنان اسماعٌل ، التؽٌر الزراعً فً محافظة نٌنوى )دراسة فً  -47

 م .0984الجؽرافٌة الزراعٌة( ، مطبعة جامعة بؽداد ، بؽداد ، العراق ، 

التداوي بالعسل( ،  –الٌمانً ، لؤي اهدٌلً ، نباتات العسل )النحل ومنتجاته  -48

 م .0991س للنشر والترجمة ، دمشق ، سورٌا ، ، طبل 0ط

 الرسائل واالطارٌح :

الجبوري ، علً فرحان خلؾ ، التحلً الجؽرافً لظاهرة التصحر فً قضاء العلم للمدة  -0

 م .1109( ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االداب ، جامعة تكرٌت ، 0981-1104)

ٌة فً منطقة العلم ، رسالة الجبوري ، محمد عطٌة صالح ، تقٌٌم كفاءة المٌاه الجوف  -1

 م .1102ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ، 

الجبوري ، محمد نجم خلؾ ، التحلٌل الجؽرافً لترب ناحٌة العلم ، رسالة ماجستٌر ،  -2

 م .1103كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ، 

كانً لتربٌة نحل العسل ومنتجاته فً محافظات الحسناوي ، منتصر صباح ، التحلٌل الم -3

 م .1105الفرات االوسط ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ، 

الحسناوي ، منتصر صباح مهدي ، التحلٌل المكانً النتشار طفٌل الفاروا وتاثٌره فً  -4

 م .1109نحل العسل فً العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ، 

الحشماوي ، علً احمد متعب ،الجدوى االقتصادٌة لمشارٌع تربٌة النحل فً محافظة   -5

 م .1105صبلح الدٌن ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة ، جامعة تكرٌت ، 

هدي مزعل ، استخدام التؽذٌة كبدابل ومكمبلت حبوب اللقاح فً الدٌراوي ، محمد م  -7

رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة ، جامعة البصرة  النشاط الحٌوي لطوابؾ نحل العسل ،

 م .1101، 

السامرابً ، سامً خضر سلمان ، التحلٌل المكانً للتربة واثرها على استعماالت   -8

االرض الزراعٌة فً ناحٌة دجلة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الترٌبة للعلوم االنسانٌة ، 

 م .1101جامعة تكرٌت ، 

لتحلٌل المكانً لتربٌة انتاج عسل النحل فً محافظة السعدي ، زٌنب هادي حبر ، ا -9

 م .1108واسط ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة واسط ، 

شرم ، عزي هبة   علً ، التكامل فً مكافحة الزنبور االحمر الشرقً ، كافة  -01

زراعة ، جامعة خطرة على طوابؾ نحل العسل فً العراق ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة ال

 م.1111بؽداد ، 

العزاوي ، عامل ماهر خباز ، تؽٌر استعماالت االرض الزراعٌة فً قضاء  -00

 م.1119تكرٌت ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ، 
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  Abs Mellefraالعكٌلً ، رٌاض علً ، تاثٌر التؽذٌة الصناعٌة لنحل العسل  -01

لملكات ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة بنات ، جامعة بؽداد ، فً انتاج وسلوك ا

 م .0999

على بدابل  .Apis Mellifwara Lعوٌد و عاٌد نعمة ، تؽذٌة نحل العسل   -02

ومكمبلت العسل وحبوب اللقاح ، وتاثٌرها على انتاج الحضنة وجمع العسل وحبوب 

 م .0998،  اللقاح ، اطروحة دكتوراه ، كلٌة الزراعة ، جامعة بؽداد

الكرعاوي ، علً ساجد محً ، التحلٌل المكانً للمناحل وامكانٌة تنمٌتها فً   -03

 م .1109محافظة القادسٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االداب ، جامعة القادسٌة ، 

محمود ، بشٌر فرحان ، الموارد المابٌة واثرها فً مشارٌع الري قضاء   -04

 م .1101للعلوم االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ،  تكرٌت ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة

مهدي ، عهود صالح ، االثار البٌبٌة لمشكلة التصحر فً منطقة جزٌرة تكرٌت  -05

 م .1101، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة تكرٌت ، 

 البحوث والدورٌات :

للبحع واالرشاد الزراعً ابو تسوٌمه ، محمود ، دلٌل تربٌة النحل ، المكتب الوطنً  -0

 م .1119، االردن ، 

من مرض   Melissoccus plutinsاالحبابً ، حمدٌة حمزة ، عزل وتشخٌ   -1

تعفن الحضنة االوربً فً خبلٌا النحل وتاثٌر استخدام تترساٌكٌن فً عبلجها )فً 

 م .105،  0، عدد 04الجسم الحً( ، مجلة القادسٌة للطب البٌطري ، مجلد

ء صابب ، اثر المناخ فً نشاط النحل فً العراق ، مجلة جامعة االنبار احمد ، ضٌا  -2

 م .1108،  3، عدد 2للعلوم االنسانٌة ، مجلد

امٌن ، ندى محسن ، رباب ابراهٌم محمد ، تربٌة نحل العسل فً قضاء الحلة ،   -3

 م .1103،  11مجلة العلوم االنسانٌة ، بابل ، عدد

شاكر ، الفعالٌة التثبٌطٌه لمستخلصات القرفة  الجورانً ، رضا صكب ، كمٌلة ورد  -4

المسبب الربٌسً لمرض   Melissiceus plutonوالقرنفل والعكبر ضد ٌكترٌا 

،  9، عدد 2تعفن الحضنة االوربً و المجلة العراقٌة للتقانات الحٌاتٌة ، مجلد

 م .1101

النحالٌن  حاطوم ، عبد  محمد ، الدلٌل العلمً فً تربٌة نحل العسل ، جمعٌة  -5

 م .1101السورٌٌن ، دمشق ، 

حبٌب ، فٌصل محمود ، خلٌل ابراهٌم مكٌس ، تاثٌر التؽذٌة االضافٌة الخرٌفٌة   -7

،   .Apis Mellifera Lوالربٌعٌة المبكرة فً انتاجٌة طوابؾ نحل العسل االصلً 

 22مجلدسلسلة العلوم الباٌلوجٌة ،  –مجلة جامعة تشرٌن للبحوع والدراسات العلمٌة 

 م 1105،  5، عدد

صر صباح ، كامل حمزة فلٌفل ، ادارة وتحلٌل بٌانات قطاع تربٌة تالحسناوي ، من -8

النحل باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة ، مجلة الدولة البحاع العلوم االنسانٌة ، 

 م . 1107،  1، عدد 1مجلد
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ابحاع البصرة خاجً ، ابتسام كاطع ، تربٌة نحل العسل فً محافظة البصرة ، مجلة  -9

 م .1105،  00، عدد 30، مجلد

خنبش ، محمد سعٌد ، حلم الفاروا او النحل الٌمنً ، مجلة النحالة الٌمنٌة ،   -01

 م .1113،  2عدد

دروٌش ، نضال ، دراسة االهمٌة االقتصادٌة للنحل فً الساحل السوري ،   -00

 م .1118،  0، عدد 2مجلة جامعة تشرٌن للبحوع والدراسات العلمٌة ، مجلد

دوارة ، ماهر ، اكرم حاطوم ، كفاءة بعض المصابد والطعوم من اضرار   -01

الدبور االحمر على نحل العسل فً السوٌداء جنوب سورٌة ، مجلة وقاٌة النبات 

 م .1102،  1، عدد 20العربٌة ، مجلد

زهٌري ، احمد محمد ، التؽذٌة البدٌلة لنحل العسل ، مجلة النحالة العربٌة ،   -02

 م .1104،  1دد، ع 0مجلد

الزٌدي ، عاٌد نعمة واخرون ، الفعالٌة الحٌوٌة لمادة البروسولس ضد انواع  -03

 Apisالبكتٌرٌة المسببة لمرض تعفن الحضنة االوربً فً طوابؾ نحل العسل 

Mellifera م .1117،  0، عدد 11، مجلة البصرة للعلوم الزراعٌة ، مجلد 

ٌة فً العراق مع اشارة خاصة سعٌد ، محمد رؤوؾ ، واقع السٌاسة الزراع  -04

 م .1115،  9، عدد 2الى اقلٌم كردستان ، المجلة العراقٌة االقتصادٌة ، مجلد

السٌد نور ، محمد واخرون ، دراسات عن انواع النحل البري الملقح للنباتات   -05

 م .1110، جامعة الملك فٌصل ، عمادة البحع العلمً ، 

، انجذاب شؽاالت نحل العسل  شاكر و كمٌلة ورد ، رضا صكب الجورانً  -07

لبدابل ومكمبلت العسل وحبوب اللقاح واثرها فً زٌادة نشاط طوابؾ نحل العسل ، 

 م .1101،  1و عدد 8مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلد

صكر ، سٌبلن حسٌن ، تاثٌر المستخل  المابً والكحولً للحبة السوداء فً   -08

،  3مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة ، مجلد مكافحة حلم الفاروا على نحل العسل ،

 م .1101،  3عدد

عباس ، عبلء شرٌؾ واخرون ، دراسة مدى اتنشار مرض تعفن الحضنة  -09

االمرٌكً واالوربً على طوابؾ نحل العسل فً المنطقة الوسطى من العراق ، مجلة 

 م .1101،  3، عدد 8االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلد

ان مرزه حمزة ، االحكام الشرعٌة الموجبة فً عباس ، هٌثم خضر ، جن  -11

،  3، عدد 8الحفاظ على الماء ، مجلة مركز ابحاع بابل للدراسات االنسانٌة ، مجلد

 م .1108

عبد الوهاب ، هالة عماد ، طالب عبد  حسٌن ، دراسة تاثٌر المستخل    -10

زولة من اصابات الكحولً والمابً البارد لثمار واوراق نبات السدر ضد البكترٌا المع

العٌون )اللتهاب الملتحمة( خارج وداخل الجسم الحً ، مجلة بؽداد للعلوم الزراعٌة ، 

 م .1104،  0، عدد 01مجلد

العرٌفً ، ابراهٌم ، موسوعة النحل والعسل ، مجلة العلوم التقنٌة المملكة   -11

 م .1118،  3العربٌة السعودٌة ، عدد
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السٌاسة الزراعٌة ، مجلة القادسٌة ، عودة ، حٌاة كاظم ، عناصر مؤشرات   -12

 م .1111و  1، عدد 1مجلد

عوٌس ، اٌمن ، ظهور ملكات الدبور االحمر فً الربٌع واصطٌادها ٌخلصك   -13

 م .1104،  1، عدد 0من مستعمراته فً المستقبل ، مجلة النحالة العربٌة ، مجلد

،  0، مجلد العٌسمً ، كمال ، المدهش فً عالم النحل ، مجلة النحال العربً  -14

 م .1104،  9عدد

الؽزو ، رابد ، االسهال المعدي فً نحل العسل او النوزٌما ، مجلة النحالة   -15

 م .1104،  1، عدد 0العربٌة ، مجلد

قسم وقاٌة النبات والحجر الزراعً ، النحل ، الهٌبة العامة لشؤن الزراعة   -17

 م .0981والثروة السمكٌة ، االرشاد الزراعً ، 

ق طالب ، تاثٌر الدبور االحمر فً هبلكات طوابؾ نحل العسل كرٌم ، مشتا  -18

المحلً العراقً لبعض محافظات وسط العراق  ، مجلة جامعة كرببلء العلمٌة ، 

 م .1102،  1، عدد 00مجلد

كشاش ، باسم حلٌم ، واقع االرشاد الزراعً فً محافظة القادسٌة ، مجلة   -19

 م .1111،  1، عدد 1القادسٌة للعلوم التربوٌة ، مجلد

( ، مجلة CCDمردود ، حسن طارق ، المبٌدات الكٌمٌابٌة فً انتشار ظاهرة )  -21

 م .1104نحل العسل العراق ، النجؾ ، 

المقبس ، خالد سعد ، عسل النحل ، مجلة العلوم التقنٌة لمنتجات نحل العسل ،   -20

 م .1115،  73الرٌاض ، عدد

اثٌر اضافة العكبر الناٌؾ ، حسام حكمت نافع ، مصطفى مؤٌد حسن ، ت -21

والكندر )اللبان الشجري( وتولٌفهما الى العلٌقة فً الصفات االنتاجٌة لفروج اللحم ، 

 م .1104،  1، عدد 2مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة ، مجلد

 م .1111،  11وهٌبة ، امال ، الحرارة والنحلة ، برٌد النحال ، عدد  -22

مناحل الجامعة بالموصل ،  ٌونس ، هشام ذنون ، مصادر حبوب اللقاح فً  -23

 م .1100،  3، عدد 8مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة ، مجلد

 مصادر االنترنت والمقاالت :

 االسٌوطً ، رجب ، عسل النحل وتؽذٌة الطوابؾ ، مقال منشور فً الرابط التالً ، -0

. /rogablsutiehttp://kenanaonlin.com 

تربٌة النحل ، ترجمة الحسن بنلفٌقه ،   Jacquas Lemairجاك لومٌر   -1

http://www.alwaraq.net.  

حداد ، نزار جمال ، تحدٌات تربٌة النحل فً الوطن العربً و المركز الوطنً للبحع   -2

ور فً الرابط التالً واالرشاد الزراعً ، االردن ، مقال منش

http://www.jordabru.info.  

الزٌدي ، عاٌد نعمة ، النحالة المتنقلة االسلوب االمثل لبلدارة الناجحة لطوابؾ نحل   -3

العسل ، مقال منشور فً مركز اباحع نحل العسل العراقً ، كلٌة التقنٌة المسٌب ، 

 م .1105االوسط التقنٌة ،  جامعة الفرات

http://kenanaonlin.com/rogablsutie
http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
http://www.jordabru.info/
http://www.jordabru.info/
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 4العزاوي ، عبد المجٌد ، احتٌاجات النحل الؽذابٌة ، مقال منشور فً موقع نحلة ، عدد -4

  .www.na7la.comم ، 1107، 

الؽامدي ، احمد الخازم ، اهمٌة النحل فً تلقٌح اشجار الفاكهه ، كلٌة الزراعة ، جامعة  -5

 ,http://facultyسعود ،  الملك

ksu.eduesa/alkhazim/Documentts/prsentions. 

قاسم ، صبحً ، تؽذٌة نحل العسل ودورها عمر الشؽاالت ، مقال منشور فً موقع  -7

  .www.na7la.comم ، 1104نحلة ، 

 08نشور فً موقع نحلة ، عددقصاب ، عبد الرحٌم ، التهوٌة فً فصل الشتاء ، مقال م -8

  .www.na7la.comم ، 1119، 

محبوبة ، عبٌدة هاشم ، لماذا نربً النحل ، مقال منشور فً مجلة المؤتمر الدولً  -9

 م .1104الثامن التحاد النحالٌن ، العراق ، النجؾ ، 

م ، 1104وقع نحلة ، مردود ، طارق ، مساكن النحل عبر العصور ، م  -01

www.na7la.com.  

 م . 1102مرشد النحال ، مؤسسة جهاد البناء االنمابٌة ، لبنان ،   -00

المكتبة القانونٌة العراقٌة للحكم المحلً ، رابط انترنت ،   -01

law.org/ar/links-lg-qhttp://www.ira.  

مكٌس ، خلٌل ابراهٌم ، مرض تعفن الحضنة االمرٌكً واالوربً ، مقال   -02

  .www.na7la.comم ، 1118منشور فً موقع نحلة ، 

الموسوعة الحرة ، تعرٌؾ العبلج بالنحل ،  -03

http://en.wikipedia.org/wiki/Apitherapy.  

م ، 1104،  7النحالون االردنٌون ، مقال منشور فً موقع نحلة ، عدد  -04

www.na7la.com.  

هوانج ، زكاري ، تؽذٌة نحل العسل ، جامعة والٌة مشٌكان االمرٌكٌة ،  -05

  .www.na7la.comمنشور فً موقع نحلة ، ترجمة طارق مردود ، بحع 

 الدراسات المٌدانٌة والمقابالت الشخصٌة :

مقابلة شخصٌة مع النحال سعد رشٌد من مقاطعة سمرة والعٌادي بتارٌل  -0

 م .01/2/1111

 مقابلة شخصٌة مع النحال امٌر الطٌؾ من مقاطعة الخرجة والعالً بتارٌل  -1

 م .04/2/1111

مقابلة شخصٌة مع النحال اسكندر الحسن من مقاطعة العكلة والذكورة بتارٌل   -2

 م .11/2/1111

 م .01/5/1111مقابلة شخصٌة مع النحال والمهندس الزراعً مساهر علً بتارٌل   -3

 م 14/2/1111مقابلة شخصٌة مع النحال انور المساهر من مقاطعة الخزامٌة بتارٌل   -4

. 

 

http://www.na7la.com/
http://www.na7la.com/
http://www.na7la.com/
http://www.na7la.com/
http://www.na7la.com/
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Abstract                                                    

      The activity of beekeeping and its products has become one of the 

most important agricultural activities and one of the sections of 

economic activity in the study area. This activity is an important source 

of food and treatment for the population as well as its economic 

importance and financial savings earned by the practitioners of this 

activity. Geographical analysis of beekeeping and the possibility of its 

development in science for the period (2013-2019), which took the focus 

of the researcher's attention because it represents a problem associated 

with the location of beekeeping and revealing the variation and 

distribution of this activity and the most important geographical factors 

influencing this activity in the study area and its distribution between 

units The main problems faced and the development of solutions to 

them and the extent of the possibilities for the development and 

development of this activity in the study area  , where the collection of 

office, electronic, official and field data through the comprehensive 

survey of beekeepers and cells, which amounted to (84) beekeepers and 

(1109) cells in the study area, the study included five chapters, the first 

dealt with the theoretical framework and the most prominent concepts 

and terminology related to the subject of the study The therapeutic and 

economic importance of bees, the second chapter dealt with natural 

factors influencing the activity of beekeeping, and the third chapter 

dealt with human and life factors that affect the activity of beekeeping, 

while the fourth chapter included the geographical distribution of 

beekeepers and cells and quantities of honey production in The study 

area as well as quantitative analysis of geographical factors influencing 

production volumes, chapter V dealt with the most important problems 

that hinder beekeeping and developing solutions and methods                  

         

      The distribution of cells and apes is linked to the areas of the 

presence of pure water and also the pastures of the bees and this 

acquired the Tigris River and the street set up above in the study area 

the great importance of raising this activity, Soil has been a factor 



 

 

 

encouraging expansion of agricultural projects and hence the increased 

expansion of this activity and the establishment of solar bees. For 

natural plants in the study area and all units of the study.                                 

   As for (Marketing) The majority of consumers are residents of the 

study area and the family of educator, as for the preparation of 

beekeepers in the study area for the year 2019, the province of Kharja 

and higher ranked first by (34) Nahal, followed by the province of Samra 

and Ayadi by (16) Nahal, and the province of Khazama and Abidah by 

(11, 11) Nahal each, and the province of Bezikha, Akoz and Laqlak (4, 4) 

Nahal each, and finally the provinces of Khazamia Eastern and Hlyhl and 

Oakah and masculinity (2, 2) Nahal each, and the study explained the 

number of obstacles that stand in the way of the development and 

development of this activity, including natural and human problems The 

study clarified a set of solutions, plans and methods to address them.                       

    The possibility of future plant and tree plant planting and trees that 

provide sufficient food sources for bees and that create a good 

environment for the absorption of many communities and bees, the 

increasing numbers of bees and cells, and thus increase the quantity and 

quality of agricultural production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


