
دراسة ميدانية لمنتجات نحل العسل غير دراسة ميدانية لمنتجات نحل العسل غير 
العسلية في الجمھورية اليمنيةالعسلية في الجمھورية اليمنية

 عبدا  محمد العلفي  عبدا  محمد العلفي 
 جميلة يحيى عاطف  جميلة يحيى عاطف 
ياسين ثابت القباطي  ياسين ثابت القباطي  



  المقدمةالمقدمة  
 و حبوب اللقاح وسم النحل من  و حبوب اللقاح وسم النحل من البروبلسالبروبلس اھمية الغذاء الملكي و  اھمية الغذاء الملكي و 

..الناحية الغذائية والعالجية الناحية الغذائية والعالجية 
 دور منتجات النحل في توسيع مجاالت فرص العمل في تربية نحل  دور منتجات النحل في توسيع مجاالت فرص العمل في تربية نحل 

..العسل العسل 
 دور منتجات النحل االخرى الغير عسلية في التخفيف من التزاحم  دور منتجات النحل االخرى الغير عسلية في التخفيف من التزاحم 

. . على المراعي النحلية على المراعي النحلية 
.. و حبوب اللقاح في السوق الملحية  و حبوب اللقاح في السوق الملحية البروبلسالبروبلس تواجد الغذاء الملكي و  تواجد الغذاء الملكي و 

.  .   إنتاج منتجات النحل الغير عسلية على مستوى اليمن  إنتاج منتجات النحل الغير عسلية على مستوى اليمن 



نبذه مختصرة عن بعض منتجات النحل نبذه مختصرة عن بعض منتجات النحل 
الغير عسلية الغير عسلية 



: : الغذاء الملكي الغذاء الملكي 
ينتج من الغدد الفكية لشغاالت ينتج من الغدد الفكية لشغاالت ، ،    عبارة عن سائل ابيض كريمي ذو قوام سميك    عبارة عن سائل ابيض كريمي ذو قوام سميك 

االت االت نحل العسل ويستخدم في تغذية الملكة طيلة حياتھا و تغذية يرقات الشغنحل العسل ويستخدم في تغذية الملكة طيلة حياتھا و تغذية يرقات الشغ
قيمة قيمة والذكور خالل الثالثة االيام األولى من عمرھا ، كما يتمتع بمزايا ووالذكور خالل الثالثة االيام األولى من عمرھا ، كما يتمتع بمزايا و

منشط عام للجسم منشط عام للجسم ( ( وعالجية وعالجية ) )  و حامض البانتوثينيك و حامض البانتوثينيكB5B5فيتامين فيتامين ((غذائية غذائية 
) .) .والذاكرة ويفيد في األمراض الجلدية  ويقي من الشيخوخة المبكرةوالذاكرة ويفيد في األمراض الجلدية  ويقي من الشيخوخة المبكرة

  ::البروبلس البروبلس 
نحل نحل    عبارة عن مادة صمغية راتنجيه ذات لون بني داكن تستخدمھا شغاالت    عبارة عن مادة صمغية راتنجيه ذات لون بني داكن تستخدمھا شغاالت 
يبة التي يبة التي العسل في تعقيم اجزاء الخلية والعيون السداسية وتحنيط االشياء الغرالعسل في تعقيم اجزاء الخلية والعيون السداسية وتحنيط االشياء الغر

ي ي يصعب على النحل اخراجھا ، كما ان لھا قيمة عالجية كبيرة كمعقم داخليصعب على النحل اخراجھا ، كما ان لھا قيمة عالجية كبيرة كمعقم داخل
..وخارجي لجميع اجزاء جسم اإلنسان وخارجي لجميع اجزاء جسم اإلنسان 



  ::حبوب اللقاح حبوب اللقاح 
، ، االحمر االحمر ، ، االصفر االصفر ( ( له الوان مختلفة له الوان مختلفة ، ،    عبارة عن غبار الطلع    عبارة عن غبار الطلع 

، يستخدمه نحل العسل في تغذيتھا كمصدر للبروتين ، ، يستخدمه نحل العسل في تغذيتھا كمصدر للبروتين ،  )  ) االبيصاالبيص
من من % % ٣٥٣٥( (  كمصدر للبروتين  كمصدر للبروتين لالنسانلالنسانويعتبر ذو قيمة غذائية عالية ويعتبر ذو قيمة غذائية عالية 
 اساسية وغير اساسية مثل  اساسية وغير اساسية مثل امينيةامينيةمكوناتھا عبارة عن احماض مكوناتھا عبارة عن احماض 

 و فينيل  و فينيل ميثيونينميثيونين و  و ايزوليوسينايزوليوسين و  و الليوسينالليوسين و  و والھستدينوالھستدين  التربتوفانالتربتوفان
) . ) .  و فالين  و فالين ثريونينثريونيناالنين و االنين و 

  : : سم النحل سم النحل 
له قيمة عالجية كبيرة له قيمة عالجية كبيرة ، ،   سائل شفاف تنتجه النحلة عند الدفاع عن خليتھا   سائل شفاف تنتجه النحلة عند الدفاع عن خليتھا 

لألمراض المختلفة في االنسان حيث يحتوي على حمض الفورميك و لألمراض المختلفة في االنسان حيث يحتوي على حمض الفورميك و 
..البروتينات والزيوت الطيارة البروتينات والزيوت الطيارة 



اھداف الدراسة اھداف الدراسة 
تھدف الدراسة بصورة عامة إلى توفير قاعدة بيانات تھدف الدراسة بصورة عامة إلى توفير قاعدة بيانات 
اولية حول وضع منتجات النحل غير العسلية في اولية حول وضع منتجات النحل غير العسلية في 
السوق المحلية وفي المناحل والمؤسسات النحلية السوق المحلية وفي المناحل والمؤسسات النحلية 

والجھات االخرى المستفيدة من ھذه المنتجات في والجھات االخرى المستفيدة من ھذه المنتجات في 
بعض محافظات الجمھورية بعض محافظات الجمھورية 



::ولتحقيق الھدف العام لدراسة تم تحقيق االھداف الجزئية التالية ولتحقيق الھدف العام لدراسة تم تحقيق االھداف الجزئية التالية 

ى كل ى كل معرفة المعلومات االولية حول منتجات النحل غير العسلية المتوفرة لدمعرفة المعلومات االولية حول منتجات النحل غير العسلية المتوفرة لد
    --::من من 

.. اصحاب محالت بيع العسل ومنتجات النحل االخرى  اصحاب محالت بيع العسل ومنتجات النحل االخرى 
.. مربي نحل العسل  مربي نحل العسل 

..المعالجين المعالجين 
. . المستھلكين المستھلكين 



    مواد وطرق البحثمواد وطرق البحث
اعتمدت الدراسة على المسح الميداني الذي استھدف اربع فئات اعتمدت الدراسة على المسح الميداني الذي استھدف اربع فئات 

--::ھي ھي 
مربي النحلمربي النحل١.١.
اصحاب محالت بيع العسل ومنتجات النحل االخرى اصحاب محالت بيع العسل ومنتجات النحل االخرى ٢.٢.
) )  الصيادلة  الصيادلة –– االطباء البشريين  االطباء البشريين ––الطب البديل الطب البديل (  (  المعالجين المعالجين ٣.٣.
) ) مستھلكي العسلمستھلكي العسل((المستھلكين المستھلكين ٤.٤.



: : شمل المسح المحافظات التالية شمل المسح المحافظات التالية 
امانة العاصمة امانة العاصمة ١.١.
تعز تعز ٢.٢.
لحجلحج٣.٣.
الضالعالضالع٤.٤.



تصميم االستمارة المستخدمة في المسح تصميم االستمارة المستخدمة في المسح 



 (   ) (   )الال (   ) (   )نعمنعمھل تعرف الغذاء الملكي ؟ھل تعرف الغذاء الملكي ؟٥٥
كيف شكله ولونه ؟كيف شكله ولونه ؟
كيف يتم إنتاجه ؟كيف يتم إنتاجه ؟
ما فائدته للنحل ؟ما فائدته للنحل ؟

ما فائدته لإلنسان ؟ما فائدته لإلنسان ؟

 (   ) (   )الال (   ) (   )نعمنعمھل تعرف حبوب اللقاح ؟ھل تعرف حبوب اللقاح ؟٤٤
كيف شكله ولونه ؟كيف شكله ولونه ؟
كيف يتم إنتاجه ؟كيف يتم إنتاجه ؟
ما فائدته للنحل ؟ما فائدته للنحل ؟

ما فائدته لإلنسان ؟ما فائدته لإلنسان ؟

 (   ) (   )الال (   ) (   )نعمنعم ؟ ؟البربولسالبربولسھل تعرف ھل تعرف ٣٣
كيف شكله ولونه ؟كيف شكله ولونه ؟
كيف يتم إنتاجه ؟كيف يتم إنتاجه ؟
ما فائدته للنحل ؟ما فائدته للنحل ؟

ما فائدته لإلنسان ؟ما فائدته لإلنسان ؟

 (   ) (   )الال (   ) (   )نعمنعمھل تعرف الغذاء الملكي ؟ھل تعرف الغذاء الملكي ؟٢٢
كيف شكله ولونه ؟كيف شكله ولونه ؟
كيف يتم إنتاجه ؟كيف يتم إنتاجه ؟
ما فائدته للنحل ؟ما فائدته للنحل ؟

ما فائدته لإلنسان ؟ما فائدته لإلنسان ؟

   (   )   (   )الال (   ) (   )نعمنعمھل تعرف المنتجات األخرى للنحل غير العسل ؟ھل تعرف المنتجات األخرى للنحل غير العسل ؟١١
(   ) (   ) سم النحل سم النحل (   )      (   )      حبوب اللقاح حبوب اللقاح  (   )      (   )     البروبلسالبروبلس(   ) (   ) الغذاء الملكي الغذاء الملكي 

البيانات المطلوبةالبيانات المطلوبةمم



النتائج والمناقشة النتائج والمناقشة 



يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين )  )  ١١((جدولجدول
سان ومتى يتم انتاجةسان ومتى يتم انتاجةوالمستھلكين للغذاء الملكى من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنوالمستھلكين للغذاء الملكى من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلن

  فائدتةفائدتة
لإلنسانلإلنسان

٥٦.١٥٦.١ %  % ٤٣.٩٤٣.٩ %  % ٢٩.٦٢٩.٦ %  % ٧٠.٤٧٠.٤ %  % ٢.١٢.١ %  % ٩٧.٩٩٧.٩ %  % 

متى يتم متى يتم 
انتاجةانتاجة

 مستورد مستورد % %٧٣.٧٧٣.٧
 يعرفوا طريقة  يعرفوا طريقة %%٣٣

االنتاجاالنتاج

٦٥.٧٦٥.٧ %  % ٢٣.٣٢٣.٣% %   
مستوردمستورد

 يعرفوا  يعرفوا %%١١
طريقة االنتاجطريقة االنتاج

٢٢.٦٢٢.٦ %  % ٣٣.٣٣٣.٣  %  %
مستوردمستورد

يعرفوا يعرفوا % % ١١
طريقة االنتاجطريقة االنتاج

٧٦.٥٧٦.٥ %  % 

 %  % ٦٧.٤٦٧.٤ %  % ٣٢.٦٣٢.٦ %  % ٣٧.٥٣٧.٥ %  % ٦٢.٥٦٢.٥ %  % ٢٦.٧٢٦.٧ %  % ٧٣.٣٧٣.٣ للنحل للنحلفائدتةفائدتة

 %  % ٥٣.٣٥٣.٣ %  % ٤٦.٤٤٦.٤ %  % ٤٣.٣٤٣.٣ %   %  ٥٦.٧٥٦.٧  %  %١٦.٣٩١٦.٣٩%  %  ٨٣.٦٨٣.٦شكله ولونهشكله ولونه

ال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرف
الغذاء الغذاء 
الملكيالملكي

المستھلكينالمستھلكينالمربين المربين اصحاب محالت بيع العسلاصحاب محالت بيع العسل



يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين ) ) ٢٢((جدولجدول
كيف يتم انتاجه كيف يتم انتاجه والمستھلكين للبروبلس من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسان ووالمستھلكين للبروبلس من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسان و

كيف يتم كيف يتم 
جمعة جمعة 

٨٦.٥٨٦.٥%%١٣.٧١٣.٧ %  % ٣٠.٤٣٠.٤ %  % ٦٩.٧٦٩.٧ %  % ٣٦.٧٣٦.٧ %  % ٦٣.٣٦٣.٣ %  % 

فائدة فائدة 
لإلنسانلإلنسان

٨٢.٨٨٢.٨ %  % ١٧.٤١٧.٤ %  % ٢٧.٦٢٧.٦ %  % ٧٢.٤٧٢.٤ %  % ١٤.٦١٤.٦ %  % ٨٥.٤٨٥.٤ %  % 

  %  %٨٦.٢٠٨٦.٢٠ %  % ١٣.٨١٣.٨ %  % ١٥.٤١٥.٤ %  % ٨٤.٦٨٤.٦ %  % ٢٥.٨٢٥.٨ %  % ٧٤.٢٧٤.٢فائدة للنحلفائدة للنحل

 %  % ٨١.٩٨١.٩  %  %١٨.٠٣١٨.٠٣  %  %٣٢.١٤٣٢.١٤ %   %  ٦٧.٩٦٧.٩ %  % ١٦.٠١٦.٠%  %  ٨٤٨٤شكله ولونهشكله ولونه

ال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرف

المستھلكينالمستھلكينالمربين المربين اصحاب محالت بيع العسلاصحاب محالت بيع العسلالبروبلسالبروبلس



تھلكين تھلكين يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين والمسيوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين والمس) ) ٣٣((جدولجدول
جمعة جمعة لحبوب اللقاح من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسان ومتى يتم لحبوب اللقاح من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسان ومتى يتم 

متى يتم متى يتم 
انتاجةانتاجة

٩٢.٣١٩٢.٣١ %   %  
مستوردمستورد

٨٣.٦٨٣.٦%%١٦.٣٦١٦.٣٦ %  % ١٦.٧١٦.٧ %  % ٨٣.٣٨٣.٣  %  %٤٦.١٥٤٦.١٥ %  % 

فائدة فائدة 
لإلنسانلإلنسان

٧١.٢٧١.٢ %  % ٢٨.٨٢٨.٨ %  % ٧١.٤٧١.٤ %  % ٢٨.٥٢٨.٥ %  % ١٢.٥١٢.٥ %  % ٨٧.٥٨٧.٥ %  % 

 %  % ٧٣.٣٧٣.٣ %  % ٢٦.٧٢٦.٧ %  % ٤.٥٤.٥ %  % ٩٥.٦٩٥.٦ %  % ٥١.٦٥١.٦ %  % ٤٨.٤٤٨.٤فائدة لنحلفائدة لنحل

 %  % ٥٨.٣٥٨.٣ %  % ٤١.٧٤١.٧  %  %١٢.١٢١٢.١٢ %   %  ٨٤.٨٨٤.٨ %  % ٢.٠٤٢.٠٤%  %  ٩٧.٩٩٧.٩شكله ولونهشكله ولونه

ال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرف

حبوب حبوب 
اللقاحاللقاح

المستھلكينالمستھلكينالمربين المربين اصحاب محالت بيع العسلاصحاب محالت بيع العسل



يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة اصحاب محالت بيع العسل و المربين ) ) ٤٤((جدولجدول
والمستھلكين لسم النحل من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسانوالمستھلكين لسم النحل من حيث شكله وفوائده لطائفة النحل واإلنسان

فائدة فائدة 
لإلنسانلإلنسان

٦٤.٨٦٤.٨  %  %٢١.١٢٢١.١٢ %  % ٤٣.٣٤٣.٣ %  % ٣٠.٦٣٠.٦ %  % ٧٠.٨٧٠.٨ %  % ٢٩.٢٢٩.٢ %  % 

  %  %٨٢.١٤٨٢.١٤ %  % ١٧.٨١٧.٨ %  % ٧٦.٥٧٦.٥ %  % ٢٣.٥٢٣.٥ %  % ٤٢.٤٤٢.٤ %  % ٥٧.٦٥٧.٦فائدة لنحلفائدة لنحل

 %  % ٨٣.١٨٣.١ %  % ١٦.٩١٦.٩ %  % ٦١.٦٦١.٦ %   %  ٣٨.٥٣٨.٥ %  % ٧٩.١٧٩.١%  %  ٢٠.٩٢٠.٩شكله ولونهشكله ولونه

ال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرف

سم سم 
النحلالنحل

المستھلكينالمستھلكينالمربين المربين اصحاب محالت بيع العسلاصحاب محالت بيع العسل



الجين الجين يوضح نسبة معرفة وعدم معرفة المنتجات المختلفة غير العسل لفئة المعيوضح نسبة معرفة وعدم معرفة المنتجات المختلفة غير العسل لفئة المع)  )  ٥٥((جدولجدول
ةةمن حيث شكلھا والحاالت التي يمكن استخدامھا في العالج وطرق المعالجمن حيث شكلھا والحاالت التي يمكن استخدامھا في العالج وطرق المعالج
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ال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرفال يعرفال يعرفيعرفيعرف

المعالجين المعالجين 
االطباء االطباء 
والصيدلةوالصيدلة

سم النحلسم النحلحبوب اللقاححبوب اللقاحالبروبلسالبروبلسالغذاء الملكيالغذاء الملكي



المنتجات النحلية الغير عسلية المنتجات النحلية الغير عسلية 

حبوب اللقاححبوب اللقاح



المنتجات النحلية الغير عسلية المنتجات النحلية الغير عسلية 

الغذاء الملكيالغذاء الملكي







المنتجات النحلية الغير عسليةالمنتجات النحلية الغير عسلية

البروبلسالبروبلس



        



المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل 
مستحضرات دوائيةمستحضرات دوائية

البروبلس على شكل قطر وكريمات البروبلس على شكل قطر وكريمات 



المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل 
مستحضرات دوائيةمستحضرات دوائية

الغداء الملكي على شكل كبسوالتالغداء الملكي على شكل كبسوالت



المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل 
مستحضرات دوائيةمستحضرات دوائية

البروبلس على صورة معجون اسنان البروبلس على صورة معجون اسنان 



المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل المنتجات النحلية الغير عسلية على شكل 
مستحضرات دوائيةمستحضرات دوائية

..مستحضرات مختلفة يدخل فيھا المنتجات النحلية الغير عسلية مستحضرات مختلفة يدخل فيھا المنتجات النحلية الغير عسلية 



التوصياتالتوصيات

اقامت دورات تدريبية لمربي النحل في الطرق المختلفة إلنتاج اقامت دورات تدريبية لمربي النحل في الطرق المختلفة إلنتاج 
..منتجات النحل الغير عسلية وتصنيع مستلزمات اإلنتاج منتجات النحل الغير عسلية وتصنيع مستلزمات اإلنتاج 
. . الحد من استيراد منتجات النحل لتشجيع انتاجھا محليا الحد من استيراد منتجات النحل لتشجيع انتاجھا محليا 

تشجيع الشركات المحلية المنتجة لألدوية لتتبنى صناعة االدوية تشجيع الشركات المحلية المنتجة لألدوية لتتبنى صناعة االدوية 
ومستحضرات التجميل التي تدخل فيھا منتجات النحل المختلفة ومستحضرات التجميل التي تدخل فيھا منتجات النحل المختلفة 

. . كمواد طبيعية غير ضارة بالصحة العامة لإلنسان كمواد طبيعية غير ضارة بالصحة العامة لإلنسان 


