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  :الملخص
سلفية ريمهنحل العسل في ثالث مديريات من محافظة  عينة من مربي ٣٩تم دراسة  ة، ال  ھي الجعفري

   .م٢٠٠٤في عام وبالد الطعام 
سبتھم نحل يقعوناللعمرية لمربي الفئة اغالبية  الدراسة أن أظھرتوقد   رة ون  في فئات العمر المتوسطة والكبي

  .  فقط على الرجلالتربيةوتقتصر  .%٨٤.٦إلىبلغت 
  .أفراد١٠عدد أفراد األسرة ھو متوسط و. ونب العينة أميين والباقي يقرءون ويكتأفرادمن % ٥١نالتعليم فإ أما

د  بداية تكوين المنحلأن بينت الدراسة :االقتصاديةالناحية من و ا تكون  ق ة ثالث خالي طبتربي ا   فق كم
ام الد الطع ة ب ا في منطق سلفية أم ة٩في منطقة ال ا و الجعفري ا١٠ خالي دخالي ا أ تضاعفت، وق داد الخالي ى ع  إل

ا .  لایر١٧٠٠٠ في السنةاإلنتاجمة قي ولایر٩٩٦٠ بـ  واحدةتربية خليةتكاليف  قد قدرت و. خمسة أضعاف وأم
ا ل في مصدرين ھم ة : مصادر غذاء النحل فتتمث ة والتغذي سكريةالمراعي الطبيعي م  ال  :أشجار المراعيوأھ

ب حالعل ة ،الطل سلم، البكاي ضبى، وال ا ، ال ذو وغيرھ دخن ال ة وال وب رة الرفيع ن محاصيل الحب سبة ، م وبالن
سكر  ة بال ستمر للتغذي د ت ي بعض ق ين ف ا ب اطق م سنة٩ -٦المن ن ال ة  و. أشھر م ي النحل غالبي ضلون مرب يف

  . في المنحل دون التنقل للرعياالستقرار
ة  ي المنطق ة النحل ف ه تربي ي تواج شاكل الت م الم ام بطرق التربي و أھ دم اإللم ي ع ل ف ة تتمث ة الحديث

ستخدمة بدائية حيث أن اال الطرقوتقتصر على  ةللخاليا الم ة  لتربي ة فخاري ا بلدي ا خالي ووجد . خشبية وأأغلبھ
راألغلب وھي األصابعالضغط باليد بين تتم بفرز العسل طريقة  كذلك أن شمسألشعة األقراصض  أو تع  . ال

  .)التطريد (طريقة على  غالباتعتمدالخاليا إكثار و
بل: مثلالحشرات ك اآلفاتانتشار  كذلكو ور ال شمع ححشرة دب ة(، ذئب النحل، دودة ال سم، )العث ، فراشة السم

  .الفاروا وھذه تنتشر بكثرة إلى باإلضافةومن الطيور طائر الوروار . النمل
  .الطنبو السدر أشجار مثل األشجارھروب النحل والتسمم بالمبيدات الكيماوية وقطع  إلى باإلضافة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة



 ٣

ى ا إل ود تاريخھ سان ويع ا اإلن ون سنه ٥٦ نحو تعتبر النحلة من أقدم الحشرات النافعة التي عرفھ  ملي
أن هللا  خصھا والنحلة .)م١٩٨٣الباشا، (.قبل اإلنسان  ات ب ا أوحىعن غيرھا من المخلوق الى إليھ ال تع ا ق  كم

ىوأوحى ربك ( ال بيإل ا يعرشون النحل أن اتخذي من الجب شجر ومم ا ومن ال ي من كل الثمرات* وت م كل  ث
ا .٦٨،٦٩  اآليةسورة النحل) ....فاسلكي سبل ربك ذلال  وقد دأب اإلنسان في تربيتھا والتعرف على نمط حياتھ
   .تربية النحلمجاالت ئد منھا، وقد تعددت ا الفوأقصىبھدف تدجينھا وجني 

  : وأھميتھا االقتصادية العسلتربية نحل
ددة  يعت د صحية متع ه فوائ ة ول بر العسل ھو المنتج الرئيسي لنحل العسل وھو يمتاز بقيمة غذائية عالي

ة )  فيه شفاء للناسألوانهيخرج من بطونھا شراب مختلف (ويؤكد ذلك قوله تعالى  د .٦٩سورة النحل اآلي وتؤك
ادة متنوعةاألبحاث ر من سبعين م ة أن العسل يحوي حوالي أكث ة  والمراجع العلمي ا الحيوي ا أھميتھ  لكل منھ
  ).يويرش (األمراض حيث يزود الجسم بالطاقة ويقيه من لإلنسان

ادة أوضحتكما  اج الدراسات أن لحشرة نحل العسل دور في زي ا من دور في إنت ا لھ ة لم  المحاصيل الزراعي
وازي جزء من عشرة أاألزھارالتلقيح بين  شمع ت و من خمسة  حيث أن عوائد النحل من محصول العسل وال

  ).م١٩٨٣ ،الباشا(عوائدھا في زيادة المحاصيل الزراعية في التلقيح عشر جزا من 
  :تربية النحل في اليمن

اريخ دم الت ة ق يمن قديم ى أالن)٤ (تربية النحل في ال ة إل ة النحل متوارث ة تربي از   وال زالت مھن وتمت
شج ذي ي ام من العسل اليمن بتنوع مناخاتھا وتنوع غطائھا النباتي الزھري ال اج الع ادة اإلنت ى التوجه لزي ع عل

سھا . األخرى خاصة دول الجوارنالذي له شھرته في البلدا وع تضاري ذلك بتن ز ك  ومنھا منطقة ريمه التي تتمي
ا صادية . ومناخھ ل االقت ة النح ب تربي ة جوان ة لمعرف ذه الدراس ل ھ ة مث ضروري إقام ن ال ان م د ك ذا فق ل

  .عية وكذلك المشاكل التي تواجه النحالين في المنطقة في ھذا المجالواالجتماعية ومراعيھا الطبي
شكل لوحظ تطور في) م٢٠٠٥(، )٢٠٠٠( الزراعي لعام اإلحصاءومن خالل كتاب  ة النحل وب  تربي

ة  م متزايد في معظم محافظات الجمھوري ادة ) ٢، ١(ومن خالل الجدولين رق ا مدى الزي دادفي يتضح لن  أع
ة خاليا النحل في الج ذلك كمي ة وك سنواتمھوري صادرات خالل ال  أعدادحيث كانت م ٢٠٠٥ -١٩٩٦من  ال

ام  ة نحل و ٩٤٣٤٨م ١٩٩٦الخاليا في ع صادرات خلي ة ال ام ١٤كمي  ١١٩٧٢٨١ )٢٠٠٥( طن وبلغت في ع
  . طن من العسل الطبيعي٤٨٤الصادرات كمية  وخلية

اج  وفي محافظة ريمه وحدھا  ة اإلنت ا وكمي داد الخالي الي كانت أع ة نحل ٧٧٦٠كالت كجم عسل / ٤٨٠٩ خلي
  .)م٢٠٠٥كتاب اإلحصاء الزراعي (

  بشكلمحافظة صنعاء  بشكل عام و الخاليا في الجمھورية اليمنيةأعداد طورت) ١(الجدول رقم 
  .م٢٠٠٠ - ١٩٩٦تزايد كميات الصادرات من العسل خالل الفترة وكذلك  خاص 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ).م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء الزراعي  (                                      
  
  
  
  
  

 في الجمھورية اليمنية بشكل عام ومحافظة )كجم (من العسل والصادرات  اإلنتاج  كميةو د الخالياتطور أعدا) ٢(الجدول رقم 
  .م٢٠٠٥ -٢٠٠١خالل الفترة خاص   بشكل وريمهصنعاء

    عدد الخاليا
  في الجمھورية  محافظة صنعاء  السنة

كمية الصادرات 
 في من العسل
  طن/ الجمھورية

١٤  ٩٤٣٤٨  ٦٥٩١  ١٩٩٦  
٢٨  ٩٦٢٥٧  ٦٧٢٣  ١٩٩٧  
٣٩  ٩٧٤٦٠  ٦٨٠٩  ١٩٩٨  
٥١  ١٠٤١٠٠  ٦٩٤٥  ١٩٩٩  
٥٩  ١٠٦٩١١  ٧١٩٨  ٢٠٠٠  



 ٤

    في الجمھورية  محافظة صنعاء  محافظة ريمه
عدد   السنة

  الخاليا
عدد   اإلنتاج

  الخاليا
  اإلنتاج  عدد الخاليا  اإلنتاج

  
 من العسل كمية الصادرات

  طن / في الجمھورية

٣٢٦  ٧٢٠٩٩٣  ١٠٩٧٦٥  ٥٨٧٨٥  ٧٢٦٦  ٠  ٠  ٢٠٠١  

٣٢١  ٧٣٥٩٩٨  ٩٩٦٠٤٢  ١٧٠١٦  ٣١٤٢٠  ٠  ٠  ٢٠٠٢  

٣٥٠  ٧٥١٩٩٧  ١٠٠١٢٥  ١٨٣٥٣  ٣١٩٨٥  ٠  ٠  ٢٠٠٣  

٢٧٩  ٧٥٨٩٩٢  ١١٩٦٥٠٣  ٥٥٧٠  ١١٧٥٣  ٤٨٠٩  ٧٧٦٠  ٢٠٠٤  

٤٨٤  ٨٠٦٩٣٠  ١١٩٧٢٨١  ٥٥٧٥  ١١٧٧٠  ٤٨١٥  ٧٧٩٠  ٢٠٠٥  
  .م٢٠٠٥ ،اإلحصاء الزراعيكتاب            

  
  :أھداف الدراسة

  .مسح ألنواع المراعي الطبيعية وطرق التربية المتبعة وأنواع الخاليا المستخدمة في تربية النحل -
ة اآلفات أنواعدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه مربي النحل ومنھا  - ى كمي  في المنطقة وأثرھا عل

  .لنحل اآلفات والمردود االقتصادي اإلنتاج
  : تنفيذ الدراسةأسلوب

ديريات من  هنفذت الدراسة في ثالث م ام وھي الجعفريم الد الطع سلفية وب ة، ال ل.ري ى لتمث  األول
  . ارتفاعا والثالثة المناطق المنخفضة والودياناألقلمناطق المرتفعات والثانية المناطق 

 :األتي  البيانات عن طريقجمعت -
  . لذلكأعدت لمربين استبيان من قبل ااستمارات  تعبئة -
 .موقع ومكونات المنحل وطرق التربية المتبعةالتعرف على  -
ى  الخاليا المستخدمة في التربية من خعأنواالتعرف على  - شاھدة وفحص الطوائف للتعرف عل الل الم

 . وجدتإن اآلفات
  . المراعي المتوفرة في المنطقةأنواعالتعرف على  -

  :النتائج والمناقشة
  :األتيربي النحل في منطقة الدراسة تميزت في  لماألسريةالحياة  -
ا دور في األعمالتنحصر في االھتمام بشئون البيت والمشاركة في : أعمال المرأة - ١ يس لھ ة ول  الزراعي

  .تربية النحل
ى األمر لزم إذاالرجل احتكر مھنة النحالة والتنقل بھا :  الرجلأعمال - ٢ ه إل ال جانب اھتمام  أخرى بأعم

 .رةكالزراعة أو التجا
  :المظاھر االجتماعية واالقتصادية لمربي النحل في المنطقة -

تمارات  ل اس م تحلي تبيت أة اناالس ات المعب ع البيان ذلك تجمي الين وك ل النح ن قب رى م ة األخ اء المجمع  أثن
  .الدراسة للتعرف على الظروف االجتماعية واالقتصادية للنحالين و معرفة المشاكل التي يواجھونھا

  : االجتماعيةالجوانب: أوال
  :األسرةمتوسط عدد أفراد  -١

ين أسرھميبلغ عدد أفراد في عينة الدراسة  المربين ثلثأن أكثر من إلى  الدراسة تشير راد ١٠ و٦ ب  أف
ذا حال المجتمعات ) ٣( كما في الجدول رقم  أفراد١٠كما بلغ متوسط حجم العائلة ويعتبر ھذا الحجم عاليا وھك

    . المختلفةاألعمالللمساھمة في  لحاجتھم لألوالدالريفية 
  
  
  
  

  .تبعا لحجم العائلةتوزيع أفراد العينة ) ٣(جدول رقم 



 ٥

  %    العدد  الفئة
  ٢٨  ١١   أفراد٥ -١
  ٣٦  ١٤   أفراد١٠ -٦

 <٣٦  ١٤  ١١  
  ١٠٠  ٣٩  المجموع

  
  :العمر -٢

ات العمر العينةأفرادأظھرت الدراسة أن غالبية  رة  المدروسة للمربين يقعون في فئ  المتوسطة والكبي
ة صناع  )٤(والنسبة المتبقية تقع في فئات العمر الصغيرة كما يوضح الجدول رقم  وھذا يدل على أن غالبي

رار ھم في االعتبار عذالقرار من مربي النحل ھم من متوسطي العمر والمسنين حيث يتطلب أخ اذ ق د اتخ ن
  .يتعلق بتطوير مھاراتھم و تنميتھا

  .ع أفراد العينة حسب فئات العمر المختلفةتوزي) ٤(جدول رقم 
  %    العدد  الفئة

  ١٥.٤  ٦  سنة٣٠حتى 
  ٥٦.٤  ٢٢   سنة٥٥ - ٣١من 

  ٢٨.٢  ١١   سنة٥٥> 
  ١٠٠  ٣٩  المجموع

  
  :التعليم -٣   

ين وأن % ٥١ أن إلى الدراسة تشير) ٥(في الجدول رقم  ة أمي راد % ٤٩من أفراد العين  األسرةمن أف
ا تعتبر مرتفعة وقد يرجع األميينبالتالي فإن نسبة القراءة والكتابة والعينة ملمين ب ة إليھ دني طرق التربي  ت
  . ذكرھا الحقاسيأتيالمتبعة التي 

  .تبعا لقدرتھم على القراءة والكتابةتوزيع أفراد العينة ) ٥(جدول رقم 
  %    العدد  الفئة

  ٤٩  ١٩  ملم بالقراءة والكتابة
  ٥١  ٢٠  أمي
  ١٠٠  ٣٩  عالمجمو

       
  :المتبعةالنحل تربية  وطرق الجوانب االقتصادية: ثانيا 
  : الخاليا المستخدمة في التربية-١

 :أعداد الخاليا  - أ
 إن الدراسة وجد مناطقمن خالل الزيارة الميدانية والمقابالت الشخصية مع مربي النحل في 

د  سبة تزاي دادھاعدد الخاليا التي يمتلكھا النحال ون ة  تختلأع ا يتضح من .ألخرىف من منطق كم
  ).٦(الجدول 

  
  . مناطق المسح وعدد الخاليا في بداية التربية ووقت الزيارةيعدد أفراد العينة ف) ٦(جدول رقم 

  
  المنطقة

  
  عدد أفراد العينة

عدد الخاليا في   
  بداية التربية

عدد الخاليا أثناء 
  المسح

  ٤٣  ١٠  ١٠  الجعفرية
  ١٥  ٣  ١٣  السلفية

  ٤٥  ٩  ١٦  بالد الطعام
  



 ٦

وبلغ صافي لایر ١٧٠٠٠ اإلنتاج قيمة وإجماليلایر ٩٩٦٠ تكاليف تربية الخلية الواحدة إجماليوقد بلغت 
  .)٩، ٨، ٧ (اولكما يتضح من الجد% ٧١ قدرھا مئويةبنسبة لایر ٧٠٤٠العائد االقتصادي من خلية واحدة 

  .إجمالي تكاليف تربية خلية واحدة) ٧(جدول رقم 
 السعر بالريال   المواد  م

  ٦٠٠٠  تكلفة شراء خلية مع الطائفة  ١

 أشھر ٨تكلفة التغذية بالسكر لمدة   ٢
  كجم٣٦بمعدل 

٢١٦٠  

 -سكين(نحاله  أدواتشراء   ٣
  )وعاء التغذية -مدخن

١٥٠٠  

  ٣٠٠  تكلفة العمالة للخلية في الشھر   ٤
  ٩٩٦٠  اإلجمالي

  
  .خلية واحدة السنة عة منإجمالي قيمة اإلنتاج المتوق) ٨(جدول رقم 

  السعر بالريال  الكمية  م
  ١١٠٠٠   قطفات٣ كجم عسل من ٦  ١
  ٦٠٠٠  بيع خلية متكاملة  ٢

  ١٧٠٠٠  اإلجمالي
  

  .  وصافي العائد ونسبته المئوية لخلية واحدة بالريالواإلنتاج التكاليف إجمالي) ٩(جدول رقم 
  

  %معدل العائد   صافي العائد  التكاليف   اإلنتاجقيمة 
٧١  ٧٠٤٠  ٩٩٦٠  ١٧٠٠٠  

  
  : أنواع الخاليا -                              ب

ل  • ة مث ا البلدي ة  -١الخالي ا فخاري طوانية -٢خالي شبية اس جار( خ ذوع لألش شبية -٣) ج ناديق خ  ص
ا. مستطيلة ضيقة وطويلة تتفاوت مقاساتھا من مكان ألخر ة النخف واع البلدي ربين األن  ضويفضل الم

  .يز الذي تشغله اثنا التنقل سواء في السيارات أو في المنحلثمنھا والح
 .مكون البحوث فقطو  الزراعي اإلرشادو مصدرھانادرا ما توجد الخاليا الكينية  •

  : عليھا ومنھااوقد أفاد المربين الذين أعطيت لھم ھذه الخاليا بااليجابيات التي تحصلو
  .سھولة الكشف عن الخلية -
 .إنتاجھا للعسل أكثر من البلدية -
 . موسم قطف العسلءأثناعدم العبث بالحظنة  -
  :طوائفإكثار ال -٢
 :طريقة التطريد الطبيعي -
سيم  طريقة التطريد الطبيعي الل البيانات المتحصل عليھا تبينمن خ      سائدة في التق د ھي الطريقة ال وق

   .لواحد إلى ثالث طروديصل عدد الطرود الناتجة من خلية واحدة في الموسم ا
  :مواسم التطريد               

سم العلب، موسم الضبى وموسم وم:  يوجد في المنطقة موسمين إلى ثالثة ھي بالنسبة لمواسم التطريد      
  .  حسب إفادة النحالةالبكاية والمحاصيل األخرى

  :إكثار الطوائف صناعيا -
ة ةعينة الدراسة وجد في منطقيكاد ينعدم ولم يوجد إال فرد واحد من أفراد  وم بوصل خلي ة يق  الجعفري
ة ،جديدة بالخلية المراد تقسيمھا من الباب الخلفي  فيقوم النحل بالتوسعة في الصندوق الجديد المتصل بالخلي
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األم وبعد أيام يفصل الخليتين كل واحدة عن األخرى بما تحويه من أقراص ونحل ويدعمھا كذلك بقليل من 
  .تكون لديه خليتينفي باليتم فتربي ملكة جديدة تشعر الطائفة التي ال يوجد لديھا ملكة النحل وبعدھا
  :ھروب النحل

ذه الظاھرة موجودة  ا وھ ادرة المنحل تمام ة ومغ ه من الخلي امال مع ملكت ه خروج النحل ك ويقصد ب
  :بشكل واسع لدى اغلب المربين وقد ترجع األسباب إلى

  .مرعىعدم الرعاية الكافية وقلة ال  - أ
 .وجود روائح كريھة بجوار المناحل كمخلفات الحيوانات أو بالليع أو غيرھا  - ب
 .المسكن قد يكون غير مريح للنحل  - ت
 .انتشار اآلفات التي تھاجم الخلية  - ث
 .عدم قدرة المربي على التغذية السكرية أيام الجفاف  - ج
  :مصادر غذاء النحل - ٣
 :المراعي الطبيعية  -  أ

ذاء الن  سي لغ ر المصدر الرئي ة حل وتعتب ي المنطق د ف د وج ربين وق سلفية م ة ال ي مديري ستخدم ف ال ي
ة المراعي الطبيعيةعلى طوال العام أي يعتمد فقط ) بالسكر(التغذية الصناعية  ا طبيعي ة الخالي  و كانت حال

 .بت غير متنقل وھي حاالت قليلةبالرغم من أن لدية منحل ثامن حيث كمية النحل وكمية العسل 
  : عسلالمراعي وأنواع ال

ديريات  هم ة ريم ة المنتج اطق اليمني م المن ن أھ دة م ارجي  واح ي أو الخ تھالك المحل واء لالس سل س للع
شاط ضمن  ذا الن ربين ھ ارس الم شطةويم بعض أن املي وال ام مزرعي تك ي نظ دة ف ة عدي ر مزرعي  األخ

شاط  ه كن دخلأساسييمارس ادة ال شرية ف إذ . لزي ة والب ل البيئي ن العوام د م اعدت العدي ة س شار تربي ي انت
  : المراعي السائدةأنواع أھمومن  .النحل من أھمھا وفرة المراعي الطبيعية

 :  Zizphus Spina Christiالسدر -١        
ة  العسل إلنتاجعي الطبيعية للنحل ا المرأھممن  ويعتبر ىويحتل عسل السدر المرتب  من األول

شھرة  ة وال سدر وأشجارحيث النوعي رة قت ال ي فت در زھر ف ـ صيرة تق ا حيث ٤٥ -٤٠ب دأيوم  يب
الرغم ألھميةونظرا .  حتى منتصف نوفمبرأكتوبر فيھا من بداية اإلزھار  ھذا المورد الحراجي وب

ةمن  ى أشجار أھمي ة النحل عل ي تغذي سدر ف اره ال ه أزھ د يتعرض  فان ة الدراسة للعدي ي منطق ف
 لألشجارثل في الجفاف ، القطع الجائر  تتموالتيالضغوطات البيئية والبشرية التي تھدد بانحساره 

اج شاب إلنت ات أخ ي للحيوان ود ومراع اء، حطب للوق اعز ( البن امالم ذ ) واألغن ا تؤخ هكم  أوراق
  .  بعض المربين في مديرية بالد الطعامإفادةعمليات التجميل حسب ستخدم في توتجفف ل

 : Acaia Ehrenbergianaالسالم  -٢         
ر وھي  يمتاز ھذا النوع ب ا وتكون في فصل الصيف٦٠ -٣٠طول فترة التزھي ر . يوم وتعتب

 . العسلإنتاج المھمة في األنواعمن 
 :Acaia Melliferaالضبى  -٣

 األولى  بتعدد فترات التزھير حيث يزھر مرتين في العام وتبدأاألشجار ويمتاز ھذا النوع من 
 . يوما١٥ -١٠تتراوح من ور قصيرة  أن فترات التزھيإالفي بداية الربيع والثانية في الصيف، 

 :Cordia Africanaالطنب  -٤     
املي  زراعي نظامفي  وتدخل األغراض النباتية متعددة األنواع أھممن  ر تك حراجي مع كثي

بن وھي ذات  ل ال ة مث ارمن المحاصيل الزراعي ضاءأزھ از عن . بي واع وتمت سابقة بطول األن  ال
دأأشھر  ٧-٦فترة التزھير التي تمتد بين  وتب رة .  في يوني شرية كبي ذلك لضغوطات ب ويتعرض ك

 . البناء وأحطاب للوقود واعالف للحيواناتأعمال في ألھميتهنتيجة 
   Lanshicum Damastcum  الدنيا االستوائية أشجار -٥

ا األشجاروقد وجدت في منطقة الجعفرية وھذه  از بأنھ واع مراعي النحل وتمت  تعد من أھم أن
د مرعى ال تعد من أشجار الفاكھة إذ وبأنھا ثنائية الغرض .لعامتزھر طوال ا لذيذة الطعم وكذلك تع

 .ثنائية الجنس ثنائية المسكن أي تحتاج إلى ملقحات كالنحلجيد للنحل ومع ھذا كله فھي 
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ا توج واعد كم اتيأن دة من الغطاء النب ل   عدي يا مث ، شوحط  Acacia sp) القرض(االكاس
Grewia sp  ،رث راء Euphorbia Cactus االك افة، Aerva Javanica، ال ى باإلض  إل

شر ديستفي محاصيل الحبوب كالدخن والذرة والتي أزھار اح وتنت وب اللق ا النحل في جمع حب  منھ
  .زھرية في المنطقةنباتات كذلك 

 :التغذية الصناعية  -  ب
ةوجد أن معظم  ة النحال سبب قل ة النحل ب سكر لتغذي دمون ال ستمر و اإلمطار يق ة لات سكريةتغذي د ال رة ق  فت

  .أشھر من السنة٩ -٦ مابين إلىتصل في بعض المناطق 
  ):ةالمتنقل غير الثابتةالمناحل (استقرار المربي في منطقة 

  .من أفراد العينة فقط% ١٥مربي النحل وجد أن نسبة المتنقلين لغرض الرعي من خالل مقابلة 
  :العسلواستخالص طرق فرز 

  :سل في مناطق الدراسة وھماتوجد طريقتان لفرز الع
  .)بالضغط باليدين على األقراص(الفرز اليدوي   - أ
م تعريضه األقراصبوضع وذلك  : الشمسألشعة  الشمعيةاألقراصفرز العسل بتعريض   - ب  في وعاء ث

  .الطريقة محدودة االنتشار بين المربين الوعاء وأسفل الشمس فيسيح العسل ألشعة
  :عيوبھا كالتاليوالطريقتين السابقتين لكل واحده 

  ):اليدوية (األولىالطريقة 
وث  ال - ١ ن التل ة م ذه الطريق و ھ األمراضتخل ن الجو واألوساخ ب ا أو م ائمين بھ د الق ى ي ة عل  العالق

 .المحيط أثنا الفرز
  . وقت كبيرإلىھذه الطريقة مجھدة وتحتاج  - ٢

  :الطريقة الشمسية
  .تقتضيهالوقت الطويل الذي  - ١
ضيه  - ٢ ذي تقت ع ال ان الواس ستكمال المك ة م ار والرطوب ن الغب ا م ال وخالي ون مقف ذي يجب أن يك وال

 .األخرى والحشراتوالنمل خاليا من الذباب والصراصير  و.شروط النظافة
 . الشمعيةاألقراصبقاء بعض العسل في  - ٣
  . وسكرياتإنزيماتر على محتويات العسل من ؤث الشمس تإن إلى باإلضافة - ٤

  .شمع الناتج بعد فرز العسل يقدم للمواشيأجمع المربين بأن ال -:تصريف الشمع
  

  : والحشرات التي تھاجم النحلاآلفاتأھم 
ة،     ة جرثومي سببھا عوامل مختلف ة جائحة ت أمراض وبائي ات ب ره من المخلوق يصاب نحل العسل كغي

دات طفيلية، )فيروسية (حموية رة بالمبي ساتين مرشوشة أو معف  وتسممات مختلفة مرة نتيجة السروح في ب
سلية أخرىمرة و دوة الع ى الن ذيھا عل رازات( نتيجة لتغ سكريإف ة مصادر الرحيق أو نتيجة )  المن ال لقل

  .التغذية على حبوب طلع متعفنة من نباتات تالفة
  :وتتمثل بما يليكما قد تھاجمه كائنات مختلفة خارج الخاليا وداخلھا 

بعض  - ا ك ارج الخالي ات خ واعالمفترس شل أن شرات فت ور والح ل  الطي ه وتعط هفاعليت ه أعمال  وتجعل
  . النشاط داخل خليتهنحبسم

ذلك أيضا - سحالي وك ران وال ضفادع والفئ ات والزواحف كال اه بعض الحيوان ات تھاجمه داخل خالي  آف
 . كالنمل والدبور وديدن الشمع وفراشة السمسم وغيرھاأخرى

دام أو تسبب منفرة اآلفاتوھذه  ا مجتمعة ضعف النحل وانع ا وب النحل أو ھر إنتاجھ ا وربم قضت عليھ
  .أحيانا الخسارة أو إنتاجه للنحال وانخفاض في مستوى جمة ما تسببه من متاعب إلى باإلضافةنھائيا 
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  : في المنطقة ما يليةالمنتشر اآلفاتومن 
شكل  : Vespa Orientalis األحمردبور البلح  -١ اجم النحل وت رة الحجم مفترسة تھ وھي حشرة كبي

  . ويشتد ھجوم ھذه الحشرة على المناحل في فصل الخريفالنحلى علكبيرا خطرا 
  :المكافحة

  .أعشاشھا في بإحراقھا أو الدبابير وقتلھا بمبيد كيماوي أعشاشبمھاجمة  -
 .استعمال مصايد الدبابير -
 . الخاليا خاصة الضعيفةإلىتضييق مدخل الخلية حتى ال تتمكن الدبابير من الدخول  -
اوھ  Bee Wolf:ذئب النحل -٢ سنة م دار ال ى م اجم النحل عل امعدى  ذه تھ ا األمطار أي ل مھاجمتھ  تق

  .  وتنشر بشكل كبير في مناطق الوديان بسبب تكاثرھا في الرمل. للخاليا
  .إما عن طريق الشباك أو عن طريق المصايد :المكافحة

شمع -٣ ة( دودة ال شمع الكبWax Mots or Etto ): العث ات دودة ال وعين فراش ى ن د عل رة توج ي
Galleria Mellonella صغيرة شمع ال ة دودة ال ن Achrocia Grisella وفراش ر م رة اخط  والكبي

ذه  صغيرة وھ ةال ضعيفة اآلف ا ال اجم الخالي ا  تھ ى بقاي د عل ا تتواج راص شمع فارغة كم ى أق ة عل المحتوي
  .الشمع المرمي في المنحل حول الخاليا

  :المكافحة
  .قوقاستخدام خاليا خشبية ال تحتوي على ش -
 .الخاليا دوريافحص   -
 . في التراب جيداالخاليا ومن المنحل ودفنھامن  وكنسعدم ترك بقايا الشمع في المنحل وتجميعھا  -
 .تقوية الخاليا الضعيفة -
     SO2تعقيم الصناديق ومحتوياتھا قبل االستخدام بغاز  -
  . ھروب الطائفة للنحل وقد تسببإزعاجوھذه تسبب  .Acherontia Atropos:  فراشة السمسم-٤

  :المكافحة
  . صيد الفراشة بالشباك -
 .تضييق مدخل الخلية -
رة في م   Varoa Jacobsoniالفاروا  -٥ عتنتشر بكث ةواق اطق الدراسة مختلف سبب خسائر  من من  وت

اإذفادحة  ا المصابة  . تضعف الخالي ن الخالي ل م ين النحل حيث تنتق سرقة ب و ال شارھا ھ ىوطرق انت  إل
  . عن طريق الذكور في موسم التطريدوكذلك. السليمة
  :المكافحة

  .تقوية الخاليا الضعيفة -
 . مثل المايفرك أو غيرهباآلفةاستخدام المبيدات الخاصة  -
. ينتشر بكثرة في المناطق القريبة من السواحل والواحات Lee Eater or Merops:  طائر الوروار-٦

  .الطيران أثناءويھاجم النحل .  والوديانالسھولينتشر في ريمه وفي 
  :المكافحة

  .باستخدام شباك الصيد -
 .الصيد بالرصاص -
ود بطول (لحجارة في منطقة الدراسة يستخدم في مكافحته غالبا ما يسمى بالوظف باستخدام او ل المعق الحب
 ).متر وفي وسطه يوضع حجر للرمي١.٥-١
  .لوءة بالعسل الشمعية الفارغة أو المماألقراصتھاجم الخاليا وتتلف  Ants : النمل-٧

  . غيرهأوبوضع الخاليا على حوامل قواعدھا مغمورة في ماء أو زيت حارق  :المكافحة
  . على المحاصيل الزراعيةاآلفاتبسبب رش بعض المزارعين لمبيدات  : التسمم بالمبيدات-٩
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  : التاليإلىمنطقة النحل في ال في تربية ة تلخيص أھم المشاكل والمعوقات التي تواجه النحالتمقد و
ي  - ١ ة ف ة والمتمثل ة القديم ائل التربي تخدام وس ستخدم(اس ة الم ا البلدي دوي ةالخالي رز الي ة، الف ي التربي  ف

 ).التربية الحديثةوعدم اإللمام بطرق 
اليب المكافحة - ٢ ربين في أس رة الم ا النحل مع عدم خب ا بخالي ذلك .انتشار اآلفات والحشرات وفتكھ  وك

  التسمم بالمبيدات
 . وبالتالي تأثر المراعي وعدم قدرة بعض المربين على استخدام البدائل في التغذيةراإلمطاقلة  - ٣
ع  - ٤ جارقط ف أش واء كعل سدر س ام ال ذ أو لألغن ا أخ ات أوراقھ ناعة المنظف ي ص تخدامھا ف  أو الس

 .مما يؤثر على تغذية النحلمع فترة اإلزھار  األوراق إزالة أوع ل وتزامن ھذا القأخرىاستعماالت 
  . منتجاتھم في الموسم وغير الموسمأسعارجو العسل من عدم ثبات ت يشتكي منقالتسوي - ٥

  
  :التوصيات

  
ر أو الكينية ) النجستروث(إدخال ونشر الخاليا الحديثة  - ١ ة غي ا مناحل ثابت خاصة إلى المناطق التي فيھ

  . تتميز بكثرة الغطاء النباتيمتنقلة والتي
ة  - ٢ الي منطق ات لنح شكيل جمعي هت ل ريم ولى ح ة  تت ات تربي وفر متطلب شاكلھم وت لم سويق النح  وت

 . المنتجات
 .اآللي تقنية فرز العسل إدخال - ٣
اد - ٤ ة  إرش زارعين وتوعي اورين الم ة للمناحلالمج ةأو الثابت ى المتنقل دات  إل تخدام المبي ة اس ى ل عاآلمن

 . المزروعاتآفات عند رش النحل
ة الملكات طرق التربية الحديثة وأساليبھا بما على لنحالين تدريب ا - ٥ سيم وتربي في ذلك طرق الضم والتق

 .وطرق مكافحة اآلفات
ذية النحل ونظرا لتعرض  المختلفة بما فيھا تغالمزرية األنشطةفي والطنب ِ السدر أشجار ألھميةنظرا  - ٦

في الوديان والجبال  بشكل واسع  نشرھااإلرشادار لذلك فعلى  لعملية القطع والقلع باستمرھذه األشجار
  . كل نوع بالمكان المناسب لزراعتهمدرجات والتوعية بالمحافظة عليھا الوأطراف

شر  - ٧ ار ون جارإكث ب أش سدر، الطن جارو ال توائية أش دنيا االس ى ال افة إل افور باإلض جار الك  أش
Emcalyplus spكمراعي للنحل .  
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