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المقدمـــــةالمقدمـــــة

تاريخ النحالة اليمنيةتاريخ النحالة اليمنية••
اھمية العسل اليمنياھمية العسل اليمني••
تسمية العسل اليمنيتسمية العسل اليمني••
المشاكل والمعوقاتالمشاكل والمعوقات••



لماذا التوصيف لألعسال اليمنيةلماذا التوصيف لألعسال اليمنية

  البيئة اليمنية لھا خصوصية تميزھا عن غيرھا من البلدان وذلك من حيثالبيئة اليمنية لھا خصوصية تميزھا عن غيرھا من البلدان وذلك من حيث
ة ة تنوع الغطاء النباتي من األشجار والنباتات الطبية والعطرية المختلفتنوع الغطاء النباتي من األشجار والنباتات الطبية والعطرية المختلف

ونوع الترب والتضاريس المناخية المختلفة إضافة إلى التنوع البيئي ونوع الترب والتضاريس المناخية المختلفة إضافة إلى التنوع البيئي 
وعلى ضوء وعلى ضوء ، ، للمحافظات والمناطق التابعة لكل محافظة على حدا للمحافظات والمناطق التابعة لكل محافظة على حدا 

ذلك فان العسل سيأخذ أسماء مميزة له على حسب الظروف البيئية ذلك فان العسل سيأخذ أسماء مميزة له على حسب الظروف البيئية 
للوصول إلى طرق تكفل في للوصول إلى طرق تكفل في ، ، لكل منطقة من مناطق اليمن المختلفة لكل منطقة من مناطق اليمن المختلفة 

..الحفاظ على جودة وسمعة العسل اليمنيالحفاظ على جودة وسمعة العسل اليمني



طريقة إعطاء التسمية للعسلطريقة إعطاء التسمية للعسل

يسمى العسل على حسب مصدر الرحيق التي تقوم شغاالت نحل العسل يسمى العسل على حسب مصدر الرحيق التي تقوم شغاالت نحل العسل 
بجمعه أثناء فترة اإلزھار بجمعه أثناء فترة اإلزھار 

من المحصول الرئيس حول المنحلمن المحصول الرئيس حول المنحل
 فإذا كان المحصول الرئيس ھو الحمضيات فإذا كان المحصول الرئيس ھو الحمضيات
 فانه يطلق عليه عسل الحمضيات شريطة  فانه يطلق عليه عسل الحمضيات شريطة 

أن ال تكون ھناك نباتات أخرى بجوار المنحل أن ال تكون ھناك نباتات أخرى بجوار المنحل 
وتزھر في نفس وقت اإلزھار للمحصول الرئيس ويجب أن ال تقل نسبة وتزھر في نفس وقت اإلزھار للمحصول الرئيس ويجب أن ال تقل نسبة 

 % . % .٦٠٦٠رحيق المحصول الرئيس من مكونات العسل عن رحيق المحصول الرئيس من مكونات العسل عن 



معايير التمييز في تشخيص العسل اليمنيمعايير التمييز في تشخيص العسل اليمني

 accidental accidentalأن حبوب اللقاح في العسل تعد محتويات عرضية أن حبوب اللقاح في العسل تعد محتويات عرضية 
inclusions inclusions  البد من اتخاذ البد من اتخاذ ، ،  وال تمثل مصدر العسل الحقيقية  وال تمثل مصدر العسل الحقيقية

::خطوات أساسية قبل إجراء عملية تشخيص العسل وھي تتمثل باالتيخطوات أساسية قبل إجراء عملية تشخيص العسل وھي تتمثل باالتي
.. المصدر النباتي ونوعه المصدر النباتي ونوعه--
.. اسم المنطقة اسم المنطقة--
.. ينتج في أي فصل من العام  ينتج في أي فصل من العام --
.. الصفة الخاصة المميزة لنوع المنتج الصفة الخاصة المميزة لنوع المنتج--
.. نسبة مكونات العسل من المواد األساسية نسبة مكونات العسل من المواد األساسية--
. .  الخواص الفيزيائية العامة الخواص الفيزيائية العامة--



العوامل التي تؤثر في التركيب الكيماوي العوامل التي تؤثر في التركيب الكيماوي 
والفيزيائي للعسلوالفيزيائي للعسل



عوامل يمكن التحكم فيھا وتفاديھاعوامل يمكن التحكم فيھا وتفاديھا: : أوالأوال

طريقة التغذيةطريقة التغذية••
المنحل ثابت أم متنقلالمنحل ثابت أم متنقل••
أنواع العالج المستخدم آلفات النحل ومصدرهأنواع العالج المستخدم آلفات النحل ومصدره••
مصادر المياه المستخدممصادر المياه المستخدم••
طريقة جمع العسل وقطفهطريقة جمع العسل وقطفه••
التدخين الطرق المتبعة التدخين الطرق المتبعة ••
مصدر الشمع واألساسات الشمعية مصدر الشمع واألساسات الشمعية ••



خلط العسل المجمع من مناحل متعددةخلط العسل المجمع من مناحل متعددة••
الموقع الجغرافي للمناحل الموقع الجغرافي للمناحل ••
نوع الخشب التي صنعت منه الطوائفنوع الخشب التي صنعت منه الطوائف••
مكونات الرحيقمكونات الرحيق••
تقنيات تربية نحل العسل الحديثةتقنيات تربية نحل العسل الحديثة••



عوامل ال يمكن التحكم فيھاعوامل ال يمكن التحكم فيھا: : ثانياثانيا

  تقديم الماء والتغذية بشكل مفتوح      تقديم الماء والتغذية بشكل مفتوح    ••
  أنواع النباتات السامة الموجودة حول المناحل و المواد   أنواع النباتات السامة الموجودة حول المناحل و المواد ••

الكيماوية المستخدمة من قبل المزارعين على المحاصيل الكيماوية المستخدمة من قبل المزارعين على المحاصيل 
الزراعية  الزراعية  

  قربھا من األسواق أو المدن  قربھا من األسواق أو المدن••
 األشجار والشجيرات والنباتات الطبية والعطرية التي تزھر  األشجار والشجيرات والنباتات الطبية والعطرية التي تزھر ••

بنفس وقت إزھار المحصول الرئيسيبنفس وقت إزھار المحصول الرئيسي



 وغيرھا من النباتات وغيرھا من النباتاتواالكاسياواالكاسياأصناف أشجار السدر أصناف أشجار السدر ••
ساللة النحلساللة النحل••
الظروف المناخيةالظروف المناخية••
نوع التربة ومحتواھا المعدنينوع التربة ومحتواھا المعدني••



التوصياتالتوصيات

تقديم المساعدات واإلمكانات التحاد النحالين اليمنيينتقديم المساعدات واإلمكانات التحاد النحالين اليمنيين••
عمل خارطة للمراعي النحلية تشمل كل محافظات عمل خارطة للمراعي النحلية تشمل كل محافظات ••

الجمھورية اليمنية الجمھورية اليمنية 
اخذ عينات من العسل من كل مناطق اليمن والقيام بعملية اخذ عينات من العسل من كل مناطق اليمن والقيام بعملية ••

توصيفھا وتعريفھا بطرق علمية دقيقة توصيفھا وتعريفھا بطرق علمية دقيقة 
القيام بإجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بكافة النواحي القيام بإجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بكافة النواحي ••

    بالنحالةبالنحالةالمتعلقة المتعلقة 




