
فاتآلوا األمراض أهمة افحـمكفي  حالةالنودور  تربية نحل العسل

 في منطقة الزاويةبحث ميداني على النحالين 

 ــ كلية التربية لزاوية ــ جامعة الزاوية شكري عياد حليلةأ.إعداد: 

 ــ المعهد العالي للعلوم التقنية ــ الزهراء سالم المسالتيحسين د.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الملخص 

بينمم   .المماا وأربعممو  اثنمما  وعممددهممنطقممة الزاويممة مممن الدراسممة الممالين شمممل       

اظهمر البلم   .جنبميفقم  أباستثناء واحد ليبيو   وهمذكور من الجميعهم   أ   الدراسة

( 20)بعممر الما   أصمرركما   المبلموثين حيم بمين  األعمارفي ا كبير اهناك تفاوت  أ

ا   يضمماأ بينمم  الدراسممة .سممنة (46والمتوسمم  )( سممنة 60كبممرهم كمما  بعمممر )سممنة وأ

كاام   في الدولة ومنهم من يعممل للسمان افسمي حيم  ا  موظف يعملمنهم من  المبلوثين

  وأ أافسمهميعملمو  للسمان ( %27)بنسمبة موظفين في الدولة و هممن (%73)نسبة ال

كاام  لبمرتهم فمي تربيمة المل المدلل وزيماد  فمي للغلم  فمي األة تربية النلمل همي مهن

 إلم  تصمل منهم من كما  لمي لبمر  سمنة واحمد  وممنهم ممن كاام  لبرتمي متفاوتةالعسل 

 نسبةبمن يمتهن هذه المهنة كمهنة رئيسية  سنة. منهم 12.5سنة والمتوس  كا  ثالثين 

  .(%71)الذين كااوا يمتهنو  هذه المهنة كمهنة غير رئيسية واسبتهم  %( بينما29)

 اسمممبتهموكمممااوا يرحلمممو  لاليممماهم  غلمممبهمفمممي أالمبلممموثين  أ  النتمممائ  أظهمممر و      

لطوائف التي اعدد  اجمالي .(%15)لالياهم كاا  اسبتهم  يرحلو  ا والذين (85%)

 هم كا  يملكوأكثر  لليتين لكهم يمقلوكا  أ طائفة( 2226)  هيكل المبلوثين  يملكها

( 945679كمل المبلموثين كما  )المذي يجنيمي  العسمل كميمةمجممو  لليمة.  (200)عدد 

اسممبة   كجممم. أ (4860تلصممل علمم  ) هموأكثممر( كجممم 40) تلصممل علمم هممم قلوأ كجممم

  ما اسبتهم ألجل اللصو  عل  العسل وأ نللتربيتهم لل كاا  المبلوثين من (88%)

 ( كاامم %24.4) ممما اسممبتهم  وأ وائممفألجممل التجممار  فممي بيمم  الطكاامم   (53.7%)

  ألجل اللصو  عل  الرذاء الملكي وأ (%22)  ما اسبتهم   الملكا  وألللصو  عل

ممن  (%7.5) مما اسمبتهمون اللقما  وا  ألجل اللصو  عل  حبم (%19.5)ما اسبتهم 

 فراد العينة ألجل اللصو  عل  البروبوليس.أ
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( قرصما  شممعيا  ويمتم 16721عدد األقراص الشمعية التي يتم تخزينها سنويا همي )     

المرك  الكيميائي البرادكس، واسبة الذين يسمتخدمو   إضافةتخزيني بعد  طرق أهمها 

%( 8%( واسبة )20الفريز( بنسبة )طريقة التجميد ) ( تليها%71هذه الطريقة كاا  )

ممماد  البنممزين أو الممديز  وغيرهمما مممن المممواد الكيميائيممة  إضمماقةمنهمما  كاامم  بعممد  طممرق

وكذلك طرق ألرى.

تسممب  عثممة الشممم   آفممة أ  إلمم  (%56)والممذين كاامم  اسممبتهم  المبلمموثيناشممار      

علمم   المموروارلطممور  طممائر  علمم  اأكممدومممنهم  (%78)  كبيممر  للنلممل وأ أضممرارا

  حشمر  النممل تشمكل أ إلم  أشاروا% 54 كاا  اسبتهم والتي  المبلوثين أما .حلهمامن

 . لطور  عل  لالياهم

: المقدمة

كثير من األممراض واففما  ال إل العسل كريره من الكائنا  اللية  يتعرض الل     

فمي هم بشمكل كبيمر تسمو فمي حيما  الطائفمة وتقلمل ممن إاتاجيتمي هم  بشمكل سملبيالتي تسمو

 G. mellonellaدود  عثة الشم  الكبرى آفةعل  عدد كبير من الطوائف منها القضاء 

L.  التابعمممة لرتبمممة حرشمممفية األجنلمممة فصممميلة بيراليمممدي)Pyralidae)  حيممم  تشمممير ،

الدود  تقدر بماليين المدوارا   من اإلصابة بهذه الدراسا  ااقتصادية للخسائر الناجمة

) النوزيميما ( وممرض تعفمن اللضمنة األمريكمي  سنويا وطفيل الفاروا ومرض اإلسمها 

واألوروبي ومرض تلجر ) تكيس( اللضنة وقمل النلل إضافة إل  الطيور والضفاد  

 .(3,2,1)والفئرا  والزواحف 

دوا  مممن حيمم  اسممتخدام األ بمسممتوى عمما  فممي تربيممة الممل العسممل ا تتميممزليبيمم      

األاظممة  ذا المراعمي الطبيعيمة المختلفمة  العديد ممن وجودوصناديق النلل اللديثة و

جمممود أاممموا  والراباويمممة والرعويمممة، وهمممي تنمممت  أ لاصمممة الزراعيمممة المختلفمممة البيئيممة

بلغ عدد  إذا  المردود ااقتصادي الكبير. األعسا  والشم  وحبون اللقا  والطرود ذ

، م1999فمي السمنة  (125362)عدد الطوائف  كا و الاا   (9078) في ليبيا نالنلالي

ا من العسمل، ويعمزى طن   139أاتج   (12909)عدد الطوائف م بلغ 1995بينما سنة 

زيماد   إلم من جهة، و لهذه الصناعة مة الظروف البيئية بالدرجة األول مالء إل ذلك 

ممن ااحيمة الترذيمة  جهمة ألمرى ولاصمة العسمل سمواءعل  منتجا  النلل من  اإلقبا 

فمي المدلل الزيماد  والتنمو   العسمل ألجملتربيمة المل  ،والعالجيمة الناحية الطبيةأومن 

 .(4)م  قلة التكلفة الل العسل ومنها للهواية وسهولة تربية 
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ولاصمة  مكلفمة وبشمكل مللموظتربية الل العسل  اصبل   مهنة األلير  افواةفي  

 ةتريممرا  الظممروف المناليمم .يسممتخدمها النلمما  التمميدويممة فممي األدوا  والمممواد واأل

ولاصة فمي  هذه المهنة زاد  وصعب قد  األمنيةوالظروف  المراعيم  قلة وتقلباتها 

 .الطوائفترحيل 

كمم  45تقمدر بلموالي  بمسمافةس الرمرن ممن منطقمة طمرابل إلم تق  منطقة الزاويمة   

الزراعيمة تعتبر هذه المنطقة من المناطق (. 5اسمة ) 191514عدد السكا  قرابة يبلغ 

( 118035( والنخيمل )433232ممن الزيتمو  )ة إذ تتنو  فيها األشجار المثممر  المهم

( ، 12743والتممين )( 23670والعنمم  )( 23670) ( واللمضمميا 6754واللوزيمما  )

 (.6( شجر  )2392وباقي األشجار األلرى )

 ملمم، 267ء ممطر وصيف جاف حي  يبلغ متوس  هطمو  المطمرمناخ المنطقة شتا 

 اليموم بليم  تمزر  الملاصميل ملمم 7.21ر، وشد  المطما  يوم 37وعدد األيام الممطر  

 (.7قبل حلو  فصل الصيف مثل القمح والشعير والفو  ) التي يتم اضوجها

، ومئمما  مممن تتممفلف طائفممة النلممل مممن ملكممة واحممد ، ومممن عممد  آاف مممن الشممراا  

عيمممو  سداسمممية متراصمممة  المممذكور، ومجموعمممة ممممن األقمممراص الشممممعية المكوامممة ممممن

فيها الملكة البيض، وترب  بهما اللضمنة ويخمز  فيهما  والتي تض  ،بعضهابومتالصقة 

 العسل وحبون اللقا .

يمكممن تمييممز ملكممة الممل العسممل بسممهولة عممن كممل الشممراا  والممذكور، فهممي أكبممر مممن  

قصر من طمو  بطنهما بعكمس الشمرالة والمذكر. وأطو  من الذكر كما أجنلتها أالة الشر

كما أ  لها آلة لس  منلنية تستخدم فق  ضد الملكا  المنافسة لها وذلك بعكس الشمرالة، 

يبلمغ عمدد الفمرو  المبيضمية فمي مبيضميها الكبيمرين ممن والملكة أاث  كاملمة الخصموبة 

 (.8فر  مبيضي ) 400 إل  250

معظم الناس يعرفو  أ  العسل الذي يصنعي النلل هو ماد  غذائيمة أساسمية، ومهممة  

لجسم اإلاسا ، ولكن هناك القليل من النماس المذين يعرفمو  المميمزا  ااسمتثنائية لهمذه 

اللشر  التي تقوم بصن  هذه الماد  المهمة، والماد  األساسية للنلل هي رحيق األزهار 

  مما يجمعمي النلمل لبا في فصل شتاء ، ولهذا السب  فم غا الذي ا يمكن اللصو  عليي

من رحيق األزهار وبمساعد  إازيم لاص دالل جسمها يستطي  النلمل تلويمل رحيمق 

 العسل، ويقوم النلل بتخزينها. إل األزهار 

 : لعسل هناك عد  شروط وه ولنجا  تربية الل ا

فمي المنلمل سمواء كما   ااستعداد الشخصي والميل الطبيعي في من سميقوم بالعممل -1

 أو من سيوكل إليي العمل. صاحبي
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القيمام بالتممدري  العملمي لمممد  كافيمة فممي إحمدى مناحممل المراكمز البلثيممة أو األهليممة  -2

وف  موسم اشاط النلل لإللمام بمختلف عمليا  النلالة األساسية، وكل ما همو حمدي  

 في مجا  تربية النلل ومقاومة اففا  وأمراض النلل.

طائفة في السنة  10-5 يتراو  بينيبدأ النلا  بتربية عدد ملدود من الطوائف  أ  -3

األول  وذلك ليضمن سير العمل بنجا ، وليكتس  لبر  وتجربة تمكني من التوس  

عدد الطوائف بتقسيمها في الوق  المناس . أما إذا توافر  الخبر   تدريجيا وزياد 

فر باقي اإلمكاايا  فيمكن البدء بتربية العدد المرغون م  تو بتربية النلل والمعرفة

 من الطوائف.فيي 

فعليي أ  يشرك معي في العملإذا رغ  شخص غير ذي لبر  في إاشاء منلل  -4

عل  أ  يمنلي أجرا مجزيا، ويستلسن أ  يكو  أجرا عينيا ا يقل عن متمر   الا 

يج  أ  يشترك صاح   ثل  أو رب  إاتاج المنلل من عسل وشم  وطرود الل، كما

في كل العملية النللية حت  يسهل عليي بعد التدري  الكافي أ   المنلل م  هذا النلا  

(.9يقوم بنفسي بكل العمليا  )

تبممين مممن هممذا البلمم  أ  أغلمم  الخاليمما المسممتخدمة فممي هممذه المنمماطق هممي مممن اممو   

هي أقراص اللضنة خدمة أ  األقراص الشمعية المست ا وحي  احظ الباحث  ، دادا 

غيان أقراص العاسلة )الصرير ( سواء كاا  فمي صمندوق التربيمة  اواحظ الكبير ()

 أو في صندوق العاسلة.

مجموعة ممن األممراض، تسمببها  إل يتعرض الل العسل مثل باقي الكائنا  اللية    

ا  أاموا  مختلفممة ممن الكائنمما  المجهريمة، كممما يتطفممل علم  النلممل العديمد مممن الطفيليمم

الخارجيممة والدالليممة، ويتعممرض لالفتممراس مممن بعممض اللشممرا  وأامموا  مختلفممة مممن 

جسميمة  ا  مختلفة للنلل بين أضرار  الليوااا . وهذه األمراض واففا  تسب  أضرار

سائر غير وألرى لفيفة، وف  جمي  األحوا  تسب  لسائر مباشر  لمرب  النلل، ول

مباشر  لالقتصاد الوطني.

مرب  النلل في منطقة الزاوية وبشكل مللوظ في افواة األلير ، ازداد عدد  

مة الظروف البيئية بالدرجة األول  لهذه الصناعة من جهة، مالء إل ذلك  ويعزى

عل  منتجا  النلل من جهة ألرى ولاصة العسل سواء من  زياد  اإلقبا  إل و

لدلل والهواية ولسهولة ااحية الترذية أومن النواحي الصلية، وللزياد  والتنو  في ا

التربية وقلة التكلفة.
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 :البحث أهداف

 : وهي العديد من النقاط المهمة إل يهدف البل  

 .وأهميتيالتعريف بنلل العسل  .1

وطرق  الزاويةطقة التي تصي  الل العسل في من األمراض بعض معرفة .2

 مكافلتها.

 وطرق مكافلتها. تصي  الل العسل في منطقة الدراسة. التيفا  اف بعض معرفة .3

 تبا اتواجي مربي النلل وحتهم عل   والعراقيل التي المعوقا  أهمالتعرف عل   .4

 في تربية الل العسل.ثة اللديالعلمية والطرق 

امتلكها المبلوثو  حديثا وسابقا  التيعدد الخاليا مجمو  فرق في ال معرفة هل .5

 فرق معنوي ذو دالة احصائية أم ا ؟.

 المواد وطرق البحث

جم  الماد  العلمية التي  أسالي  أهميعتبر المنه  المسلي اليوم واحدا من     

  صليفة ، حي  يستخدم الباحثو همتخصصاتها الباحثو  في مختلف يستخدم

 الذين لهم عالقة بالبل .    المبلوثينااستبيا  توز  عل  

 واألمراضما يتعلق بتربية الل العسل كل  ايوضح فيه ااستبيا صليفة  إجراءتم  

تواجي مربي الل العسل  التيالتي تصيبي وكذلك المعوقا  والعراقيل    فا  واف

 النلالين. وتوزيعي عل 

منطقمة الدراسمة ب ( الماا  42صمليفة اسمتبيا  علم  النلمالين وكما  عمددهم ) توزي تم 

 م.2017سنة ( الزاوية)

ي ( فStatistical Package for Social Sciences ) SPP تم استخدام براام  

 ااستبيااا .من صليفة  عليها البيااا  المتلصلتلليل 

 النتائج والمناقشة

من ذه الدراسة تم اللصو  عل  العديد  من لال  النتائ  المتلصل عليها من ه 

 : يجازها في العديد من النقاطتم إ والتيالبيااا  المهمة 

سنة وأ   (60)سنة و  (26)ما بين  يتراو من لال  التلليل تبين ا  اعمار العينة  -1

لية وهو قيمة عا(  7.76 ) سنة وكا  ااالراف المعياري (46)عمار كا  متوس  األ

(  50)  إل (  40) ما بينعمارهم كاا  الذين أعمار المبلوثين يوضح التباين    في أ

 إل  (30)عمارهم تتراو  بين كاا  أ يلي ذلك هم الذين ( %50 )كثر اسبة سنة هم أ

 (50)اعمارهم ما بين  تراوح  التييليهم افراد العينة  (%25)سنة واسبتهم  (40)
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 (20)عمارهم تراوح  بين هم الذين أقل اسبة أما أ( % 22.5)سنة بنسبة  (60) إل 

 (.%2.5)سنة واسبتهم  (30) إل 

من الرجا ، وأ  مهنة تربية الل العسل لم  االمبلوثين كااوبين  الدراسة أ  كل  -2

جد المرأ  لها دور كبير ومهم تعد حكرا عل  الرجا  بل هناك العديد من الدو  ا

األعباء المادية ن هم بشكل جيد  في تربية الل العسل واجد أيضا با  النساء يخففوتس

تربية الل العسل. اص  عليي من  الذي  يتلصلنعل  عائالتهن من لال  المدلو  

من الالئلة التنظيمية للجمعية العربية لتربية الل  الفقر  الخامسة من الماد  الثالثة

براز دورها في واألسر الريفية في تربية الل العسل وإ المرأ عل  تفعيل عمل  العسل

عل  دعم المرأ  وتدريبها في عد   ( وقام  العديد من الدو 10) تطوير هذه المهنة

كما في المملكة السعودية  العسل  وإاتاجمجاا  ومنها مجا  تربية الل العسل 

العديد  الريفية  للمرأ  دولة سلطنة عما  أقام لرى. غيرها من الدو  األواليمن و

أسر   50عل   ا  طرد 150وكذلك تم توزي   ،الدورا  الخاصة بتربية الل العسلمن 

قام  دائر  التنمية الزراعية بملافظة الظاهر  أوكذلك  سر أطرود لكل  3 بواق 

بعبري عل  مدى يومين ورشة عمل تدريبية للمرأ  الريفية حو  تربية الل العسل 

من قرى واية  امرأ ن ل العسل وذلك بمشاركة عدد اثنين وعشريلاللديثة إلكثار ا

و  من مشرو  تربية لاليا الل العسل مك إقامةتم  ردايةفي المملكة اا .(11) عبري

عل  تربية الل  إمرأ  65 بني حميد  وكذلك تدري  للية تابعة لنادي سيدا  35

 (.12كل متدربة للية الل واحد  بالمجا  )  وإعطاءالعسل 

وعمممددهم واحمممد  همممم مواطنمممو  ليبيمممو  غلممم  المبلممموثينأ  أوضمممل  الدراسمممة أ -3

جنبممي ) مصممري %( أ2.4ومبلمموو واحممد واسممبتي ) %( 97.6واسممبتهم ) ربعممو وأ

كيلو  (400) هيلصل عليها ت للية و كمية العسل التي  لمسين  يملكالجنسية( وهو 

جاام  لمما لهما ممن فوائمد ة تربية الل العسل تجذن حت  األ  مهنوهذا مؤشر بف جرام

 عل  النلا  في الزياد  والتنو  في دللي.

  في الدولة وعددهم واحد وثالثو  والمبلوثين منهم موظف  أوضل  الدراسة أ -4

ما للهواية او لررض الزياد  في %( يمتهنو  هذه المهنة إ74) بتهمواس ا  مبلوث

أافسهم أي فراد يشترلو  للسان غير موظفين في الدولة هم أ مستوى دللهم ومنهم

 ا  عشر مبلوث لذلك يمتهنو  هذه المهنة وعددهم احدى عما  لاصة إضافة  لهم أأ

 %(.26واسبتهم )
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 عشر اثناوعددهم  ساسيةأكمهنة  هذه المهنةيمتهنو  المبلوثين   بين  الدراسة أ -5

من ومنهم هذه المهنة لوحدها غير مجزية   وهذا مؤشر عل  أ %(29واسبتهم )

 .%(71واسبتهم )  ثالثو  الاا  وعددهم  ساسيةأغير  يمتهنها كمهنة

منهم من لي سنة واحد  لبر  ومنهم من  النلل متفاوتةالمبلوثين في تربية لبر   -6

( 7.64ااالراف المعياري )و( سنة 12.5متوس  الخبر  )و لبر  سنة لي ثالثو 

وضل  أفي سنوا  الخبر  بين النلالين وكذلك  ا    هناك تفاوتبف ا  وهذا يعطي مؤشر

كثر أسنوا  هم  عشر إل سنة ما بين  الذين لبراتهم كاا  المبلوثين أ الدراسة 

كاا  هناك مبلوثين  وأ ( %48)اسبتهم كاا  و ا  ن مبلوثوكا  عددهم عشري الفئة

 واسبتهم ا  مبلوث عشرين سنة عددهم سبعة عشر إل تراوح  ما بين عشر لبراتهم 

 سنة نثالثي إل  عشرين ما بينتراوح  لبراتهم الذين  المبلوثين وأ ( 41%)

 %(.12)اسبتهم  و مبلوثينعددهم لمسة 

 إذنلالين للجدا  مهم وتربيتي الل العسلالمختصة بعلوم  الكت  والمراج توفر  -7

الطرق الصليلة  أهم ستخداما كيفية م  الالزمة والمهار  بالخبر  والمعرفة تزودهم

ليس هم  %(28و اسبتهم ) عشر ااثنيعدد المبلوثين  أ بين  الدراسة . واللديثة

مة لتمكنهم والمهار  الالزتنقصهم المعرفة والخبر  هم وبالتالي  و مراج لهم كت  أ

  (%62ن واسبتهم )والعشري ة  عدد المبلوثين الستوأ وجي، أكملمن العمل عل  

%( 5اسبتهم )ن و ي  هناك مبلوثوأ كت ،لمسة  إل واحد  كتان بين يملكو  ما

%( 5) وبنسبة  ألرا  مبلوثايضا هناك   وأكت  عشر إل  لمسة ما بين  يملكا

ثالثو  عددهم    مجمو  المبلوثين الذين لديهم كت . إكت   كثر من عشريملكا  أ

 %(.72)واسبتهم  ا  مبلوث

واء كا  دالل ليبيا أو ا  حضور المؤتمرا  والندوا  العلمية من قبل النلالين س -8

في زياد  المعرفة العلمية ومعرفة كل ما هو جديد وكذلك  فعاا   اسهاما  هم لارجها يس

ممكن وأقل جهد ووق  وأقل  إكسابهم لبرا  جديد  تساعدهم في تلقيق اكبر عائد

مؤتمرا  داللية  الم يلضرو ا  ن مبلوثوثالثي اثنينأ  عدد  اسةتكلفة. بين  الدر

%( وعدد المبلوثين الذين حضرو مؤتمرا  علمية متخصصة بمهنة 76واسبتهم )

%(، وأ  عدد المبلوثين الذين 24تربية النلل عددهم عشر  مبلوثين واسبتهم )

م لمسة مبلوثين واسبتهم مؤتمرا  علمية لارجية بهذا الخصوص عدده احضرو

 رغم أهميتها الكبير . ور المؤتمرا وهذا يعكس عزوف النلالين عن حض%( 12)
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بمممي ملكمممة وشمممراا ، وقمممراص شممممعية ئفمممة النلمممل يعنمممي صمممندوق الخليمممة بمممي أطا -9

 مممن الخاليمماعممدد كبممر وأ  أ لليتممينيملممك كمما   مبلممووقممل   أأ الدراسممة أوضممل و

يملكهمما كممل  التمميخاليمما ال عممدد جممماليإ  وأ ( لليممة200هممو )حممد المبلمموثين يمتلكهمما أ

وا  ،  لليمة (54) هموعدد الخاليا لمتوس  الة وللي (2276) هيم  بعض المبلوثين 

وهي قيمة عالية توضمح  التبماين فمي عمدد الخاليما بمين  (57.31)ااالراف المعياري 

مجممو  عمدد طوائمف النلمل لكمل في السابق وصمل  ا الجدير ذكره  ومن المبلوثين.

احد  الخالياوصل عدد و  لليتا مبلوو  كا  لدييقل وأ  أ للية( 4481)المبلوثين 

ن  ـوبي .ةــ( للي107)  الخاليا هو ـــ، ومتوس( للية400) إل  في السابق المبلوثين

وهمذا يعنمي  0.000تساوي  sig (tailed-2 )   ةــ  قيمأ يـحصائاإل لـة التلليــاتيج

 .  سابقا  وحديثا  أمتلكها المبلوثو التيبين عدد الخاليا  ا  معنوي ا  ك فرق  هناأ

و المتنقلة من أ و  من مارس النلالة المترحلةأ  القدماء هم يعتبر المصريو -10

  الرطاء النباتي وذلك أل ؛زياد  في ملصو  جني العسللر وذلك للآ إل  مرع 

بلي   لرابا  وآلر وكذلك يختلف موسم التزهير بين آ إل  يختلف من موق 

من لال   .العام الواحدكثر من موسم في من اللصو  عل  أ  مكنيت ويسترلها النلا  

، عدد المبلوثين الذين كااوا يرحلو  لالياهمغل  المبلوثين ن  أ  أالدراسة بي

ذ يقومو  بترحيل إ(، %86واسبتهم )  ا  هو ستة وثالثو  مبلوثيرحلو  لالياهم 

المد   إل  الترحيل ولزاوية المختلفة أدالل مناطق ا ماإلر آ إل من منلل  لالياهم

الزهراء، براك الشاطئ، ، الخمس، الزاتا ، ترهواة،  أهمها غريا ، مسالتةلرى األ

،  ، زليتنةنة، األصابعوباري، سبها، ككلة، وادي اللي، بني وليد، الريايالنقاز ، أ

في العام   كثر من موسماللصو  عل  أ بولي بلي  يمكنيه و القر، تاغمة  يفر 

عسل الربيعي الاوا  العسل المختلفة مثل او  من أمن  كثروكذلك اللصو  عل  أ

منية للظروف األ واظرا   وعسل البرتقا  وعسل السدر  وعسل الزعتر وعسل الطرفة

 (.13) ذا كا  الترحيل لارج المدينةولاصة إقل الترحيل    السيئة 

و لزياد  ررض الهواية أما لإالنلا  يقوم بتربية الل العسل   أفي العموم  -11

%( 48وعددهم عشرو  واسبتهم )  المبلوثين وبين  الدراسة أ معا  هما يكلو الدلل أ

%( 36  المبلوثين الخمسة عشر واسبتهم ) زياد  في الدلل وأال ألجل   التربيةكاا

كا  للهواية وزياد   %(16ليرين واسبتهم ) المبلوثين األ ةالهواية وأ  السبع ألجل

غير  وأالعسلية  ءلصو  عل  منتجاتي سواألجل الالدلل معا. تربية النلل عموما 

 الشم ، حبون اللقا  ،طوائفالمثل الرذاء الملكي ،سم النلل، الملكا ، العسلية 
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ألجل اللصو  عل   هنو  هذه المهنةتالمبلوثين يم  وبين  الدراسة أ ،والبروبوليس

من  كا      الشديد عليي سواء إلقبا ل ة اظرا  بلمرتجار  وهي  والتجار  فييالعسل 

 سبتهم وا الوثو الرذائية وعددهم سبعة وثالثو  مبأ والطبية الناحية العالجية

بي  طوائف النلل عددهم  ألجلوعدد المبلوثين الذين يمارسو  هذه المهنة (. 88%)

ما عدد المبلوثين الذين يمارسو  هذه المهنة (. أ%55) وعشرو  واسبتهمثالثة 

عدد  %(.24) والتجار  فيها عددهم عشر  واسبتهم ألجل اللصو  عل  الملكا 

عددهم تسعة  الرذاء الملكي اللصو  عل  ألجلهذه المهنة  يمارسو المبلوثين الذين 

ألجل اللصو  عل  هذه المهنة     الذين يمارسو   المبلوثو ما أ %(21واسبتهم )

ما الذين يمارسو  هذه أ  (.%19)اسبتهم  ثمااية مبلوثين و عددهم حبون اللقا 

 % (.7) واسبتهم  عددهم ثالثة مبلوثينالبروبوليس ماد  اللصو  عل   ألجلالمهنة 

أ  توصل  إل ستخدم النلالو  الخاليا البدائية مثل الخاليا الطينية في السابق إ -12

تصميم الخلية اللديثة ذا   إل م 1850سنة  LANGSTROUTHااجستروو  

التي يتركها النلل  المسافةالنللية وهي  فةاالمس األجزاء المتلركة، واكتشف أيضا  

، ويقوم النلل بقفلها ا  مليمتر 95-63بين األقراص الشمعية لللركة وهي تقدر بنلو 

اء ذلك فيقوم النلل ببن عل عن ذلك بماد  البروبوليس، أما إذا زاد   المسافةإذا قل  

النللية تصميم لاليا حديثة تعمل عل   المسافةساعد إكتشاف  قرص شمعي فيي.

تطوير تربية النلل بكفاء  عالية وأصبح هناك لاليا حديثة منها ما يعرف بخلية 

ااجستروو وللية دادا  ، أظهر  النتائ  أ  كل المبلوثين يستخدمو  لاليا حديثة 

يستخدمو  لاليا  الذين المبلوثين فق  من او  ااجستروو ودادا  وأ  أغل 

الذين  وعدد المبلوثين %(، 81  مبلوثا واسبتهم )ااجستروو عددهم أربعة وثالثو

 وثالثة مبلوثين%( 12مبلوثين واسبتهم ) ةيستخدمو  صناديق دادا  لمس

 (.14 النوعين)يستخدمو  كال%( 7واسبتهم )

إ  غالبية المبلوثين يقومو  بالفلص الدوري للخاليا وهذا مؤشر جيد يؤكد  -13

وسالمة الخاليا من األمراض واففا  والتقلبا   إهتمامهم بالملافظة عل  قو 

ن مبلوثا  يقومو  أ  لمسة وعشريالمنالية التي ربما تضر بالنلل ، وتظهر النتائ  

%( مبلوثا 36مسة عشر واسبتهم )%(، وأ  ل59بالفلص الدوري ويشكلو  اسبة )

%( يقومو  5  واسبتهم )مبلوثويقومو  بالفلص حس  اللاجة بينما هناك 

 لهم الفرصة. أتيل بالفلص كلما 
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مراض لرى يصان بالعديد من األاللية األالل العسل كريره من الكائنا   -14

ى تسب  لرة أهناك كائنا  حيلرى واألمراض وغيرها من األ والبكتيرية الفيروسية

 مفترسا و دود  عثة الشم  أ آفة قراص الشمعية مثللهم الضرر سواء بتخري  األ

  بين  الدراسة أ .والعديد من الليوااا  االرى النملووار، طائر الورمثل الدبابير، 

عثة  آفةب لإلصابة لالياهمتعرض  %( 41واسبتهم ) المبلوثين عشر منسبعة 

بينما الخاليا بمرض الفاروا،  إصابة%( 71واسبتهم ) ا  شار ثالثو  مبلوثالشم ، وا

صابتها أ   لالياهم تم بف %24والتي اسبتهم كاا   العشر   المبلوثو وضح أ

 إصابة أوضلوا%( 21مبلوثين واسبتهم ) ةتسعوهناك بمرض تعفن اللضنة. 

النلل  إصابة%( 21تس  مبلوثين واسبتهم ) شاروأ اليرقا ،لالياهم بمرض تلجر 

النلل هو التي تصي   األمراض قضاء عل   السبيل في ال. أاإلسها بمرض 

  أوضل  الدراسة أذ لمناس  إاللصو  عل  العالج والدواء المناس  وفي الوق  ا

صعوبة في اللصو  عل  العالج  %( وجدوا52واسبتهم ) ا  ن مبلوثثنين وعشريأ

 تصي  مناحلهم. التيمراض عالج األ المناس  فيوالدواء 

         ي النلل بيضي المكا  الذي يض  في ألاي ؛ نللالشمعية مهمة  لل تعتبر األقراص -15

حشر  كاملة وكذلك المكا  الذي  إل م تتلو  يرقة ومن ث إل الذي يتلو  بداللي 

قراص الشمعية التي يتم . من لال  البل  بين أ  مجمو  األهغذاء  خز  فيي النلل ي

  وأ ا  شمعي ا  قرص (17438)هو  ناإلثنين وااربعي تخزينها من قبل كل المبلوثين

 (2000حد المبلوثين يخز  )ي في حين اجد أشمع ( قرص20)مبلوو يخز  قل أ

قرص شمعي و  (415)هو  المخزاةقراص الشمعية عدد األ قرص شمعي ومتوس 

قراص. في عدد األ وهي قيمة عالية توضح التباين (59.71)المعياري هو  ااالراف

أهمها  قراصاأل عد  طرق لتخزين  المبلوثين يستخدمو  الدراسة أأوضل  

 (.عدد المبلوثينParadichlorbenzole=PDBستعما  الماد  الكيميائية النفثالين )إ

في  (PDB)%( يستخدمو  ماد  النقثالين 74واسبتهم ) الموجود الواحد والثالثو 

          طريقة التجميديستخدمو  %( 21واسبتهم ) مبلوثين ةقراص، وتسعحفظ األ

 لرى  طرق أيستخدما( %5) بنسبةو   قراص وهناك مبلوثاحفظ األ يف الفريزر()

مواد  إضاقةوكذلك ماد  الديز  ماد  البنزين ،  إستخداممثل  قراصفي حفظ األ

 لرى.أ كيميائية

عثة الشم  ولاصة في عملية تخزين  آفةالمواد الكيميائية في مكافلة  إستخدام -16

ثار المتبقيا  ولاصة في العسل والشم  والسمية للنلل آقراص الشمعية لها األ
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 باستخدامي( الذي لم يعد ينصح Paradichlorbenzole=PDBالنفثالين ) كاستعما 

تعدى حدود تمنتجا  النلل كالعسل والشم  وحبون اللقا  التي  وا تقبل أو تتداو 

® B401تم تطوير مبيد ميكروبي  .م   كجم 0.01األما  بمتبقيا  النفثالين عن 

   النتائ  ظهروأالسيرتا  التجاري وهو يستخدم في مكافلة دود  عثة الشم  الكبرى 

من للنلل آوهو عثة الشم  دود   آفةب اإلصابةمن  قراص الشمعية ظ األفي حف تيكفاء

هذا المبيد   %( يعرفو14مبلوثين واسبتهم ) ة  ستولإلاسا ، إذ أوضل  الدراسة أ

  وبين  الدراسة أ ،ا يعرفواي%( 86)واسبتهم  مبلوثا والثالثو  ةما الستالليوي أ

تي  رغم كفاءالسيرتا  ® B401الميكروبي  مبيدال هذا  يستخدموا كل المبلوثين لم

 .16,15)البيئة )واإلاسا   و نلللغير ضار ل في المكافلة و

        شم  مستورد و الصن  ملليشم   هوالموجود  شم  ال  بين  الدراسة أ -17

  وثالثو ةست هموعدد المستوردالمبلوثين يستخدمو  الشم  غل  أ  وأجنبي( ) أ

شم  التخدمو  سي%( 10ربعة مبلوثين واسبتهم )عدد أو (%86)اسبتهم و ا  مبلوث

 ظهر . أالنوعين ااا كاليستخدم %( 5) ان واسبتهممبلوث ي إل  إضافة ملليال

 شم  من جمعية مربي النللال  عل  يتلصال %(5)بنسبةو ينالمبلوث    الدراسة أ

عل   و تلصلي( %86)اسبتهم و  مبلوثا وثالثو  ةهناك ستذ إوهي اسبة بسيطة، 

وبين  الدراسة  ،النلا  لوازمالعسل ون الملال  التجارية الخاصة ببي  مشم  ال

 مربي النلل  عل  جمعية و%( يتردد10ربعة مبلوثين واسبتهم )هناك أ  أيضا أ

 .النلالين وحاجيا  ا تلبي طلبا فقير    الجمعية أ وهي اسبة قليلة تعطي دالة عل 

قراص الشمعية ولاصة التي تستخدم في اللضنة األ ستخداما  م  الوق  وكثر -18

اساللها يقل قطر اليرقة واجود الرواس  الناتجة من تصبح قاتمة اللو  بسب  و

حجما صرر المساحة ينجم عنها لروج حشرا   أ وبالتالي تقلالعين السداسية 

القديمة الشمعية إزالة األقراص  إل النلا  الماهر وبالتالي يلجف  كفاء قل وبالتالي أ

حين يتم وض  األقراص الشمعية القديمة في  يضابفقراص جديد  وأ واستبدالها

 جودتي. تي وبالتالي تقلتقلل من اقاو صندوق العاسلة يكو  العسل بي شوائ  كثير  

القديمة بعد  طرق قراص الشمعية األمن   المبلوثين يتخلصو  أوضل  الدراسة أ

منهم بطريقة قراص الشمعية القديمة فراد العينة يتخلصو  من األوبين  الدراسة أ  أ

عل   يتركواهافراد العينة % من أ38% باللرق وبنسبة 48سبتهم اللرق وكاا  ا

 والتيعثة الشم   آفةب لإلصابةتصبح عرضة  ألاها ؛غير سليمة رض وهي طريقةاأل

 التيو األقراص الشمعية األلرى سواء المخزاة أ إل  اإلصابةحتما سوف تنقل 

300



م  األقراص  يبقواها% من أفراد العينة 14وأ  ما اسبتهم موجود  في طوائف النلل 

 لرى.األ

عثة الشم  ولاصة الكبرى أضرار كبير  للنلالين حي  بين   آفةتسب   -19

عثة الشم  الكبرى عل  األقراص الشمعية  آفةالتي تسببها  األضرارالدراسة أ  

% 48% والمتوسطة بنسبة 21الموجود  في طوائف النلل تراوح  بين الكبير  بنسبة 

عثة الشم  الكبرى  آفةبها بين أفراد العينة أما األضرار التي تسب %38 والبسيطة بنسبة

% ومتوسطة بنسبة 24عل  األقراص الشمعية المخزاة فتراوح  بين الكبير  وبنسبة 

عثة  آفة% بين أفراد العينة، وأ  األقراص الشمعية المصابة ب45% وبسيطة بنسبة 31

الشم  الكبرى حي  أوضل  الدراسة هناك  من يتخلص منها عن طريق اللرق 

% من أفراد العينة يقومو  بتنظيف القرص وقتل 31وأ  % 41وكاا  اسبتهم 

رض وهي طريقة غير سليمة األ% من العينة يلقواها عل  19اليرقا  وأ  ما اسبتهم 

 بذفنها في% من العينة يقومو  9  ما اسبتهم أفي حين  فةهم في ااتشار هذه افتس

التران. بين  العديد من الدراسا  أ  األضرار الناجمة عن إصابة األقراص الشمعية 

عثة الشم  الكبرى قدر  في الوايا  المتلد   آفةالمخزاة والتي موجود  في المناحل ب

 (.(17م بلوالي ثمااية مليو  دوار أمريكي 1980سنة  األمريكية 

   حي  يمتص رحيق األزهار ليلولي عل  النبا ا  ليك ا  اعتماديعتمد الل العسل  -20

وبالتالي وفر  الرطاء النباتي  الشمعية قراصعسل يخزاي في األ إل في عملية معقد  

اتاج كلما كا  إ ا  والتنو  النباتي كبير وتنوعي مهم جدا للنلل وبالتالي كلما كا  الرطاء

ممتاز واسبتهم  باتي  الرطاء النا بف  ستة الالين ذكروالعسل أكبر، بين  الدراسة أ

( ، 33بتهم )  الرطاء النباتي جيد واسأ إل  ا  ربعة عشر مبلوث%( بينما أشار أ14)

 ، في حين أكد%(49  الرطاء النباتي كا  مقبو  واسبتهم ) أ ا  ذكر تسعة عشر مبلوث

 %(.7واسبتهم)  ا    الرطاء النباتي كا  سيئأ عل  ثالثة مبلوثين

 التوصيات:

 الندوا  وورش العمل بخصوص تربية الل العسل. إقامة .1

 قامة الدورا  التدريبية بالخصوص.وإ النلالةفي ممارسة مهنة  المرأ  ودعم تشجي  .2

مراكز المللية والدولية المتخصصة   مركز لاص بعلوم الل العسل وربطي بال إاشاء .3

 في علوم تربية الل العسل.

لي من فوائد عل  البيئة والزراعة وزياد  فراد عل  تربية الل العسل لما تشجي  األ .4

 الدلل للفرد وااهتمام الجيد بمربي النلل م  توفير المستلزما  وبفسعار مناسبة.
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عسلية مثل سم الغير عل  ااستفاد  من منتجا  النلل م هتشجي  مربي النلل وحث .5

  النلل 

 مكافلةفي  افمنة (المبيدا  الليوية)، جيةطرق المكافلة البيولو ستخداماتشجي   .6

 أمراض 

 كمشرو  وطني.بي  وااهتمامتشجي  والتسويق الجيد لمنتجا  الل العسل الوطنية ال .7

فا  التي تصي  الل العسل وطرق واف األمراض بفهمتعريف مربي النلل  .8

 مكافلتها.

 الطرق اللديثة والعلمية في القضاء عل  طير الوروار. إستخدام .9

في  المنطقة واإلسرا فا  التي تصي  الل العسل في واف األمراضتوثيق  .10

 مكافلتها.

 بعلوم الل العسل.تهتم اصف سنوية لاصة  أومجلة سنوية  إصدار .11

بالمنلل م  الفلص الدوري عل   والعناية ااهتماممربي النلل عل   ح  .12

 .الطوائف
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