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ًوأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن ”
صدق هللا العظيم “الشجر ومما يعرشون
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التقييم الريفي التشاركي عنوان يعطى لألسرة النامية من حيث منھجية 
وطرق المشاركة التي تعزز المعرفة المحلية وتشجع عامة الناس في 
تنفيذ التقييم والتحليل والتخطيط باالعتماد على قدراتھم الذاتية
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::مواد وطرق البحثمواد وطرق البحث
 (PRA) (PRA)نفذت عملية التقييم الريفي التشاركي نفذت عملية التقييم الريفي التشاركي   

::خالل فترتينخالل فترتين
م م ٢٠٠١٢٠٠١أغسطس إلى أكتوبر عام أغسطس إلى أكتوبر عام : : األولىاألولى
  مم٢٠٠٧٢٠٠٧أغسطس إلى أكتوبر عام أغسطس إلى أكتوبر عام : : الثانيةالثانية

بين نحالي سھل تھامة بمحافظة الحديدة، بين نحالي سھل تھامة بمحافظة الحديدة، ١.١.
خالل مواسم اإلزھار للمراعي النحليةخالل مواسم اإلزھار للمراعي النحلية

المجاورة لسھل تھامة المجاورة لسھل تھامة المحافظات المحافظات مناطق مناطق وفي وفي ٢.٢.
وھي مديرية ملحان بالمحويت ومنطقتي حرض وھي مديرية ملحان بالمحويت ومنطقتي حرض 

وعبس التابعتين لمحافظة حجة بھدف معرفة وعبس التابعتين لمحافظة حجة بھدف معرفة 
في نمو المعرفة بين في نمو المعرفة بين النحالين النحالين تأثير ھجرات تأثير ھجرات 

النحالين لسھل تھامة وتلك المحافظاتالنحالين لسھل تھامة وتلك المحافظات
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 أعدت استمارة استبيان   أعدت استمارة استبيان  ••
Questionnaire Questionnaire     

جرى تفريغ بيانات استمارات االستبيان جرى تفريغ بيانات استمارات االستبيان 
 استمارة  استمارة ١٢٠١٢٠للفترتين والتي بلغ عددھا للفترتين والتي بلغ عددھا 

إلى جداول إحصائية في الحاسب اآللي إلى جداول إحصائية في الحاسب اآللي 
لتحليلھا ودراستھا وكذا ترتيبھا في جداول لتحليلھا ودراستھا وكذا ترتيبھا في جداول 
نھائية، مع العمل على استبعاد المعلومات نھائية، مع العمل على استبعاد المعلومات 

..المتشابھة أو الغريبةالمتشابھة أو الغريبة
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--::إضافة الىإضافة الى

إشراك مجتمع النحالين في وضع التصور األولي للحلول إشراك مجتمع النحالين في وضع التصور األولي للحلول 
المستقبلية لمشاكل اآلفات النحلية والمراعي النحلية وذلك المستقبلية لمشاكل اآلفات النحلية والمراعي النحلية وذلك 

من خالل عدة جلسات نقاش مع جماعات النحالين  من خالل عدة جلسات نقاش مع جماعات النحالين  
لالستماع إلى أطروحاتھم وتدوين مالحظاتھم عن النظام لالستماع إلى أطروحاتھم وتدوين مالحظاتھم عن النظام 

وخبرتھم العملية وخبرتھم العملية ) ) AgroAgro--ecological systemecological system((البيئي الزراعي البيئي الزراعي 
في الطرق التقليدية المتبعة لمكافحة آفات النحل والمراعي في الطرق التقليدية المتبعة لمكافحة آفات النحل والمراعي 

  النحلية والرفع من إنتاجية العسل كماً ونوعاًالنحلية والرفع من إنتاجية العسل كماً ونوعاً
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  النتائج والمناقشةالنتائج والمناقشة
: : أن النحل في سھل تھامة يعاني من سبع آفات ھيأن النحل في سھل تھامة يعاني من سبع آفات ھي..

للفترتين من للفترتين من % % ٨١.١٤٨١.١٤وبنسبة بلغت وبنسبة بلغت ) ) الحوقلالحوقل((طائر الوروار طائر الوروار ١.١.
ً نحاال◌ً،ً نحاال◌ً،١٢٠١٢٠إجمالي النحالين الذين شملھم التقييم عددھم إجمالي النحالين الذين شملھم التقييم عددھم 

، ، %)%)٧٩.٧٤٧٩.٧٤((ديدان الشمع ديدان الشمع ٢.٢.

، ، %)%)٦٧.٥٥٦٧.٥٥((ذئب النحل ذئب النحل ٣.٣.

، ، %)%)٦٤.٢١٦٤.٢١ ( (FormicidaeFormicidaeالنملالنمل٤.٤.

، ، %)%)٤٨.٤٢٤٨.٤٢((الدبور األصفر الدبور األصفر ٥.٥.

%) %) ٣٠.٥٣٣٠.٥٣((حلم الفاروا حلم الفاروا ٦.٦.

%).  %).  ٢٦.٩٣٢٦.٩٣((وفراشة أوراق السمسم وفراشة أوراق السمسم ٧.٧.

إضافة إلى تواجد آفات أخرى بدرجات متفاوتة مثل قمل النحلإضافة إلى تواجد آفات أخرى بدرجات متفاوتة مثل قمل النحل٨.٨.
وغيرھاوغيرھا) ) حلم القصباتحلم القصبات((ودبور البلح األحمر ومرض األكارين ودبور البلح األحمر ومرض األكارين 
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الغرض من عملية التقييم الريفي التشاركي ھو تمكين 
أخصائي التنمية والمسئولين الحكوميين وعامة الناس 

 ًللعمل معا في تصميم وتخطيط  أنجح البرامج 
: الغطاء النباتي

أو البناء / اإلھمال أو القطع الجائر ألغراض الوقود و-
، حشرات المن .Loranthus sp تصاب بآفات عديدة مثل حشيشة الصالب -

. والذبابة البيضاء على أشجار السدر في وادي زبيد ورماع
إلنتاج العسل والذرة الرفيعة والدخن والعلقة ) الضباية( السدر والسلم والضبيان -

لتربية الحضنة
ات  معدل نمو المعرفة السنوي للنحالين في سھل تھامة وفي أوديتھا عن آفأن

 لكل منھا على ٠.٠٥ و ٠.٠٢ًالنحل والمراعي النحلية منخفضا وال يتجاوز 
 لكل من نحالي مديرية ملحان بمحافظة ٠.٠٦ و ٠.٠٢التوالي مقارنة بـ 

المحويت ومديريات حرض وعبس بمحافظة حجه

 الريفي التشاركي اشتقت من  التقييم التقيم
الريفي السريع وھي  مجموعة من 

األساليب غير الرسمية للعمل بھا في 
المناطق الريفية لغرض جمع وتحليل 

البيانات
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عدم وجود دور فعال عدم وجود دور فعال 
لإلرشاد الزراعي في لإلرشاد الزراعي في 

المنطقة، إذ وصلت المنطقة، إذ وصلت 
نسبة النحالين الذين ال نسبة النحالين الذين ال 

يتلقون التوصيات يتلقون التوصيات 
العلمية عبر خدمة العلمية عبر خدمة 

اإلرشاد الزراعي فيما اإلرشاد الزراعي فيما 
يتعلق بحماية وإدارة يتعلق بحماية وإدارة 
المراعي النحلية أو المراعي النحلية أو 

نحل العسل إلى نحل العسل إلى 
% % ٩٣.٣٣٩٣.٣٣و و % % ٩٤.٧٤٩٤.٧٤

للفترتين األولى للفترتين األولى 
والثانية على التوالي والثانية على التوالي 
ممن شملھم التقييمممن شملھم التقييم
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وبالنسبة لطرق المكافحة فقد وجد من نتائج التحليـلوبالنسبة لطرق المكافحة فقد وجد من نتائج التحليـل
أن نسبة النحالين الذين يستخدمون الطرق التقليديـةأن نسبة النحالين الذين يستخدمون الطرق التقليديـة
ــعف ــوالي ض ــل ح ــات النح ــة آف ــاً لمكافح ــة بيئي ــعفاآلمن ــوالي ض ــل ح ــات النح ــة آف ــاً لمكافح ــة بيئي اآلمن
النحالين الذين يكافحون نفس اآلفـات باالعتمـاد علـىالنحالين الذين يكافحون نفس اآلفـات باالعتمـاد علـى

الطرق الكيماوية أو المضادات الحيويةالطرق الكيماوية أو المضادات الحيوية

في عملية التقييم الريفي في عملية التقييم الريفي 
التشاركي يتم جمع البيانات التشاركي يتم جمع البيانات 
والتحليل بواسطة العامة والتحليل بواسطة العامة 

بمساعدة بمساعدة ) ) النحالينالنحالين((
خارجية وليس تحكم كامل خارجية وليس تحكم كامل 

من االختصاصيينمن االختصاصيين
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وأخيرا وجد أن ھناك وأخيرا وجد أن ھناك 

بعض السلبيات منھـا رمـي بعض السلبيات منھـا رمـي 
أقراص الـشمع بـالقرب مـن أقراص الـشمع بـالقرب مـن 
الخاليــــا بعــــد اســــتخالص الخاليــــا بعــــد اســــتخالص 
العـــسل منھـــا أو تقـــديمھا العـــسل منھـــا أو تقـــديمھا 
ـــة  ـــار للتغذي ـــام واألبق ـــة لألغن ـــار للتغذي ـــام واألبق لألغن

عدم تـرك مـسافات عدم تـرك مـسافات   ..عليھا،عليھا،
  كافية بين خاليا النحلكافية بين خاليا النحل

وإھمال تنظيف الخاليا بعد ھالك النحل عند انتھاء وإھمال تنظيف الخاليا بعد ھالك النحل عند انتھاء 
الموسم وھي عوامل تزيد فرص اإلصابة باآلفات الموسم وھي عوامل تزيد فرص اإلصابة باآلفات 

بشكل مباشر أو غير مباشربشكل مباشر أو غير مباشر
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عملية التقييم الريفي  التشاركيوبحكم أن 

وضع أسس وحلول مستقبلية فھي مناسبة ساعد في ت
لالنطالق نحو تصميم وتنفيذ برنامج استراتيجية 

ًاالدارة المتكاملة آلفات النحل والمراعي النحلية وأيضا 
تنمية وتطوير نحل العسل اليمني كما ورد في البحث
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الواقع اليمني

 ھذه الدراسة الثانية لي في مجال
 تنفيذ عملية التقييم الريفي التشاركي
 بعد أن تم تنفيذھا بين مزارعي

 في منطقة بني حشيش العنب  
شكرًا لحسن استماعكم

احمد مهدي حسن سليمان/ الدكتور

عملية التقييم الريفي التشاركي تعد منھجية لتبادل 
النحالين (أو مشاركة المعلومات بين عامة الناس 

 والجھات المعنية)  أو المزارعين


