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 مشاكل مربي نحل العسل في محافظة نينوى وعالقتها ببعض العوامل

 محسن إبراهيم ةزيز             صالح الدين ةبد القادر صالح           النقاش بسام حارث ةزيز    
 قسم وقاية النبات              قسم وقاية النبات                     الزراةي اإلرشادقسم       
 مديرية زراةة نينوى           مديرية زراةة نينوى                  لزراةة والخاباتكلية ا     

 وزارة الزراةة / التراق      وزارة الزراةة / التراق               / التراق جامتة الموصل     
 

  الخالصة

ةيناة ملت وشا مشاكل مربي نحل التسل في محافظة نينوى وةالقتهاا بابتا التوامال دراسة أجريت
اسااتمارة  إةااداد% ماان مجتمااب البحااث الكلااي2 وقااد تاام 242234مربيااال للنحاال يم لااون نساابة  026البحااث ماان 

حجام  % مان المبحاو ين كاان352253ائج إن وقاد أوحاحت النتا استبيان استخدمت لجمب بيانات هذه الدراسة2
ج ةاادم وجااود تباااين فااي حجاام المشاااكل التااي يتااانون منهااا متوسااىة تمياال إلاا  اهنخ ااااا كمااا أظهاارت النتااائ

 وإنتاا  نحالال يا ةادد سانوات التمال بتربياة مشاكل مربي نحل التسل وفقال للتوامل اآلتياة  التحصايل الدراسا
 4245التسل ةند مساتوى متنوياة  النحل وإنتا   التسلا مستوى التترا لمصادر المتلومات الخاصة بتربية

النحال  تربياة فايلتمال لنحال وفقاال للت ارث المرباي لمشااكل الا بينما كش ت الدراسة ةن وجود تبااين فاي حجام 
  2    4240التسل ةند مستوى متنوية  وإنتا  

    

  المقدمة 

فااروا اهسااتخالل الزراةااي ويمكاان اةتباااره صااناةة  أهاامىوائ اام ماان  وإك ااارتربيااة نحاال التساال  إن
(2 2443ليلاة ا  أباوال وائاد ) ةظمبا مال كبيار وفاي ن ال الوقات يتاود ةلا  المرباي رأسا إل زراةية هتحتا  

ىوائااد ال وإنتااا التساال والشاامب  إنتااا تربيااة النحاال متتااددة وك ياارة فهااي ليساات مقتصاارة ةلاا   وأحااراا
مجموةاة كبيارة مان المحاصايل اهقتصاادية المهماة فاي  إلزهارالتلقيح الخلىي  همها هوأالملكات فحسب بل و

فاي هاذا   رشااد أكاد(2 كماا 0394% منام )النااجي ا 34ي حاوال بإتماامنحال التسال  اإلنسان حيث يسهمتخذية 
اهقتصادية لتربية نحل التسل تتجل  في إنتا  وبيب النحل والملكاات وإنتاا  الشامب وإنتاا   بان األهمية الجانب

وألهمياة وفوائاد  (2 0330سم النحل للتال  وإنتا  الخذاء الملكي فحالل ةن ةمليات التلقيح لإلزهار )رشااد ا 
تسل المذكورة مقدمال فيجب تقديم اإلرشادات الالزمة لتوةية مرباي نحال التسال مان خاالل ةقاد دورات نحل ال

تدريبية ب ساليب حدي ة وتوفير التالجات الالزمة لبتا األمراا وحل المشاكل التي تواجم المربين )القاالد 
وتزايااد أةااداد مربااي النحاال (2 ومااب تزايااد الىلااب ةلاا  النحاال ومنتجاتاام ومااب ظهااور الخاليااا الحدي ااة 2449ا 

وإةداد الخاليا وظهور تجارة النحل ومستلزماتم فكاان ةلا  وزارة الزراةاة أن تىاور هاذا القىااا مان خاالل 
 انتخاب سالهت جديدة من النحل تساهم في توفير ملكات ذات صا ات جيادة باده مان اهةتمااد ةلا  اهساتيراد

فاي الاوىن الترباي فاي مجاال النحال لايل ب فحال حاهتاما  إن نشاى اإلرشاد الزراةاي كما( 2 2404)خالد ا 
حيث تركزت الدورات التدريبية والوسائل اإلرشادية ةل  أساسيات تربية النحل مبتتادة ةان تقاديم مااهو جدياد 
فااي هااذا المجااال2 وهبااد ماان اإلشااارة هنااا إلاا  أن احلااب الوسااائل اإلرشااادية متشااابهة فااي محاامونها وهت ااي 

التلميااة والتمليااة2 وقااد أصاابح ماان الصااتب ةلاا  المرشاادين والباااح ين كسااب  قااة النحااالين بمتىلبااات النحااالين 
بسبب تقادم المتلومة المقدمة أو ةدم توفرها في الوقت الالزما ةلمال بان احلب اإلنتاا  اإلرشاادي يتركاز ةلا  

اإلرشااد الزراةاي (2 كماا يتتبار 0336التمل ال ردي ويبتتد ةن التمل الجماةي باين الادول التربياة )كارديا 
 الماوارد وحياابالمتتلق بتربية النحل شبم حائاب حالياا بسابب الانق  فاي ال نياين المتخصصاين بهاذا المجاال 

باان المشااكل التاي  خالاد  شااروقاد أ2 (2446امجهاول ) لتىاوير هاذا القىااا الالزمة التنظيمية واآللية المادّية
تي تواجم تربياة النحال فاي التاراق وتتم ال بااهتي  ارت ااا تواجم المربين في تربية النحل هي ذات المشاكل ال

تكل ااة اإلنتااا ا الظاارود المناخيااةا قلااة المراةااي الىبيتيااة وخاصااة حبااوب اللقاااحا األماارااا حااتد تنظاايم 
سااالهت النحاالا حااش منتجااات النحاال وسااوء إدارة المناحاال بساابب حااتد دور اإلرشاااد النحااالينا تاادهور 
بان هناك التديد مان التحاديات والصاتوبات التاي تواجام  وزارة الزراةة أكدت كما (24042الزراةي )خالد ا 

ا ةناد تربياة النحال المناسابو  ةادم المترفاة الدقيقاة للمساار التقناي تربية نحل التسال فاي التاالم الترباي وهاي
   2(2446)وزارة الزراةةا حياب متايير موحدة ومالئمةوحياب تنظيم هذا القىاا بشكل فتال ومتكامل 

 2400/ 3/  02وقبولم في       2404/ 5 /34تاريخ تسلم البحث   
المتوقااات التااي تواجاام النحالااة هااي  اسااتخدام وسااائل التربيااة  أهاامبااان ماان  وآخاارونوذكاار الشاارةبي 

 الموسام وحيار الموسام فاي مھمنتجاات أساتار  باات ةادم مان التسال منتجاو منام يشاتكي التساويقالقديماة وان 
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التاي تتااني منهاا الادول مان حولام في التراق فانم يتاني مان ن ال المشااكل  أما .(2449اوآخرون)الشرةبي 
حيث هيوجد مركز هبحاث النحل في التراق وةدم وجاود اهتماام مان قبال وزارة الزراةاة بهاذا القىااا ومان 

مرباوا  فاي الشاارا التراقاي حياث هيساتىيب األمانالنحال هاو ةادم اساتتباب  تربياة هنهياار اإلحافية األسباب
ياد مان التد حادوث تادهور كبيار فاي ىوائاد إلا  أدت جميب هذه األساباب األخرالنحل نقل خالياهم من مكان 
المتوقاات التاي يواجههاا مرباي النحال فاي  أهاموتتد مشكلة فقدان النحل من  كما 2مملكات نحل التسل التراقية

م الاادوائي والتااادي وال اااروا والتساام التلااوث الااورا ي فااي النحاال والنباتااات إلاا  األساابابالتااراق وقااد تتااود 
 اإلنتاجي الزراةاي فاي القىارميادين النشاى  ألحدلذلك فان تىوير هذا النشاى يتد تىويرال  (2 2449)التىارا

المرحلة الحالية ت ترا حرورة التمل الجاد لتىوير الزراةة التراقياة بجمياب مياادين نشااىها )الىاائي  إن إذ
  إنهاا إهنحل في التراق شهدت تىاورال واحاحال ولسانوات ىويلاة تربية ال إنتبين  ومما تقدم  (24492ا كميلةو

البااح ين القياام بدراساة  2 لذلك ارتا ىاتتيق تىوره ةدة مشاكلوجود نتيجة لبالتراجب والتدهور موخرال  أخذت
م فاي حال هاذه التاي  تساه نتاائج إلا التي يتاني منهاا هاذا القىااا المهام والحياوي ومحاولاة الوصاول  المشاكل
 مايلي   إل المستويات2  ويهدد البحث الحالي  أةل  إل بخية اهرتقاء بهذا القىاا  المشاكل
 التترد ةل  حجم المشاكل التي تواجم مربي نحل التسل من خالل  2 0

 تحديد حجم مشاكل مربي نحل التسل بشكل ةام2  2 أ
 النسبية للمبحو ين2  هميتهاأل وفقا المشاكل في كل مجال من مجاهت البحث ترتيب فقرات 2 ب

المبحااو ين  خصاائ  لابتا  فقاال مرباي نحال التسال )كتامال تااابب( و تحدياد التبااين فاي حجام مشاااكل2 2
 وإنتاا نحال التسالا الت ارث للتمال بتربياة  وإنتاا ةدد سنوات التمل بتربية    التحصيل الدراسيااآلتية

   نحل التسل2  وإنتا ربية نحل التسلا مستوى التترا لمصادر المتلومات الخاصة بت
 

 مواد البحث وطرائقه
اسااتخدم أساالوب المسااح الميااداني لتحديااد مشاااكل مربااي نحاال التساال2 إذ إن هااذا األساالوب يتااد مناساابا 

مرباي نحال  جمياب تكون مجتمب البحث منو إلجراء هذا النوا من الدراسات وهو يقب حمن المنهج الوص ي2
لدى مديرية زراةة نيناوى ونتيجاة لكبار  ينالمسجل للنحل مربي 524هم التسل في محافظة نينوى والبالج ةدد

 34وبتادها تام اساتبتاد مربياال  056حجم المجتمب فقد تم جمب البيانات مان ةيناة ةشاوائية بسايىة تكونات مان 
مربياال للنحال يم لاون  026مربيال شملوا بقيال  باات اهساتمارة الخاصاة بالبحاث ولاذا اقتصارت الدراساة ةلا  

 أوبتا استمارات اهستبيان لتدم اكتمال متلوماتها  إهمال% من مجتمب البحث الكلي كما تم  242234ة نسب
اساتمارة اساتبيان اشاتملت  إةادادتتذر اهتصال ببتا المبحو ين2 ولخرا جمب البياناات الخاصاة بالبحاث تام 

للمبحاو ين وهاي   ي ياةوالوظ تحمن مجموةة متخيرات لقيال الخصائ  الشخصاية األولةل  جزأين الجزء 
ا دبلااوما إةداديااةابتدائيااةا متوسااىةا ويكتاابا  رأا يقااأماايالمؤهاال الدراسااي حيااث خصاا  لاام المسااتويات  

ةادد سانوات  ةلا  التاوالي2 9ا 5ا 6ا 5ا 4ا 3ا 2ا 0  اآلتياةالرقمياة  رماوزبكالوريولا شهادة ةليا وفاق ال
 نحالالتادل ةلا  ةادد سانوات ةمال المبحاوث بتربياة  التسل وتم حسابها بقيم رقمية إنتا و نحلالتربية بالتمل 
فتارة  يننحال التسال لحا وإنتاا التسل وقد خصصت درجة واحدة لكل سنة ةمال بهاا المبحاوث بتربياة  وإنتا 

التسال حياث خصصات لام المساتويات  مت ارث بشاكل  وإنتاا  نحالالجمب البيانات2 الت رث للتمل بمجال تربياة 
ةلاا  التااوالي2 مسااتوى التتاارا لمصااادر  2ا  0  اآلتيااةالرقميااة  مااوزركاماالا مت اارث بشااكل جزئااي وفااق ال

ناادرال وفقاال للقايم  أحياناال التسال حياث خصصات لهاا المساتويات دائماالا  وإنتا  نحلالالمتلومات الخاصة بتربية 
الجاازء ال اااني ماان اسااتمارة اهسااتبيان فتحاامن  ااالث مجاااهت لدراسااة مشاااكل  أمااا2 0ا 2ا 3  اآلتيااةالرقميااة 

الزراةاي فاي مجاال  اإلرشاادالتسالا مشااكل متتلقاة بادور  وإنتاا  نحالالمربين وهي  مشاكل متتلقة بتربية ال
وحاددت مجموةاة فقارات لكال مجاال مان هاذه المجااهت وهاي  التسلا مشاكل اقتصادية2  وإنتا  نحلالتربية 
ليلااة  أبااور م اال  موزةااة ةلاا  التااوالي لمجاااهت البحااث2 وقااد تاام اهسااتتانة باابتا المصاااد 04 و02 و26
ودراساااة حسااان وةااازة  (2449دراساااة الىاااائي وكميلاااة )(ا 2449دراساااة الشااارةبي وآخااارون )(ا 2443)
 األوزانلهاا  وأةىيتال قرات ذات درجة تحقق  كبيرةا متوسىةا قليلة  مأما2 وقد حددت  الث بدائل (2443)

م المشااكل التاي تواجام الماربين ةل  التاوالي2 ويادل مجماوا درجاات هاذه ال قارات ةلا  حجا 0ا 2ا 3  اآلتية
2 وتام التحقاق مان الدراساةالالزماة لهاذه  اإلحصاائيةالتحلايالت  إلجاراءحيث استخدمت هذه الادرجات ك ساال 
الزراةاي للتتارد ةلا  مادى  اإلرشاادمتخصصين في  4البحث ةل   أداةالصدق الظاهري من خالل ةرا 

ةن ال قارات  اإلجابةمدى وحوحها ودقة قياسها وكي ية كتابتها و وأسلوبظاهريال كنوا التبارات  األداةصدق 
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كرونباا   أل ااالقياال بىريقاة  أداةحيث حذفت بتا ال قرات لتادم مالئمتهاا لمقياال البحاث2 وتام قياال  باات 
Alpha Gronbach   موزةااة ةلاا  التااوالي وفقااال  42944 و42350 و42590حيااث بلخاات متااامالت ال بااات

الزراةاي فاي مجاال  اإلرشاادالتسلا مشاكل متتلقة بادور  وإنتا  نحلالة بتربية   مشاكل متتلقاآلتيةللمجاهت 
 التاي اساتخدمت فاي البحاث هاي  اإلحصاائيةالوساائل  أهام أماا التسالا مشااكل اقتصاادية2 وإنتاا  نحالالتربية 

 التبااين فاي حجام إليجااد   Kruskal – Wallisوالال  –الاوزن المئاويا اختباار كروساكال  النساب المئوياةا

التسالا  وإنتا ةدد سنوات التمل بتربية النحل   التحصيل الدراسيا اآلتيةالمشاكل وكال من التوامل المستقلة 
-Mannوتناي  –ا واختباار ماان التسال وإنتاا مستوى التتارا لمصاادر المتلوماات الخاصاة بتربياة النحال 

Withney 2(2445القرشيا) التسل2 وإنتا  والت رث للتمل في تربية النحل التباين في حجم المشاكل إليجاد 

 
 النتائج والمناقشة

( 2449) وآخاروندراساة الشارةبي   بتربياة النحال ومنهاا المتخصصةالتديد من الدراسات  أظهرت
وفيماا يلاي  مرباي نحال التسال ومنتجياما أهمية دراسة المشاكل التاي تواجاما (2449ودراسة الىائي وكميلة )

    دادلألهتبتا  الحالية نتائج الدراسة
  مربي نحل العسل من خالل: تواجه: التعرف على حجم المشاكل التي أولا 
 إذ االث فئاات  إلا تم تصنيد مشاكل مربي نحل التسل   م مشاكل مربي نحل العسل بشكل عام:تحديد حج -أ

انياال  م ىرح اهنحراد المتياري من المتوساى الحساابي   أوهل جمب اهنحراد المتياري مب المتوسى الحسابي 
درجاةا فاي  030-35والتي تراوحات ماابين  ذات حجم المشاكل المتوسىة للحصول ةل  حدود ال ئة الوسى 

تحااددت ال ئااة ذات الحجاام  بينمااا درجااةا  36-49المشاااكل المنخ حااة مااابين  حجاام حااين تحااددت ال ئااة ذات
 ين كانات المشااكل % من المبحو52042 إن( 0جدول )الويتحح من درجةا  043-032المشاكل الكبيرة بين 

 إن% ماان المبحااو ين كااان حجاام مشاااكلهم متوسااىةا فااي حااين 992435 إنالتااي يواجهونهااا منخ حااةا كمااا 
 % منهم كانوا ذوي مشاكل مرت تة2 42563

 
 (  حجم مشاكل مربي نحل التسل بشكل ةام2 0جدول )ال              

 النسبة المئوية التدد فئات حجم المشكالت

 %52042 3 اكل منخ حةمش( حجم 49-36)

 %992435 000 مشاكل متوسىة( حجم 35-030)

 %42563 6 مشاكل مرت تة( حجم 032-043)

 %044 026 المجموا
 

( ترتيااب فقاارات مجااال 2جاادول )اليوحااح    النسبببية للمبحببو ين  ألهميتهبباوفقبباا  المشبباكل فقببرا ترتيببب  -ب
المشاكلة التاي جااءت  أنالنسبية للمبحو ين وقد تبين  ألهميتها التسل وفقال  وإنتا  نحلال تربيةبالمشاكل المتتلقة 

هااي  ةادم وجاود مراكااز بح ياة متخصصاة بتىااوير مشااريب تربياة النحاال وتحساين سااالهتم2  األولا بالمرتباة 
قلاة اهتماام  إلا % ا وقاد يتاود سابب ذلاك 302533ووزن مئوي قدره درجة  22552  بمتوسى حسابي قدره 
هذه المراكز2 بينماا جااءت مشاكلة   إنشاءةدم  إل الذي يؤدي  األمراةة بمشاريب النحل الوزارة ومديرية الزر

بمتوسى حسابي قادره  األخيرةبالمرتبة  التسل بدهل من المراةي الىبيتيةلنحل  ةاهةتماد ةل  التخذية الصناةي
ةلاا   ونيتتماادحالبيااة النحااالين  إن إلاا % ا وقااد يتااود ساابب ذلااك 632333ووزن مئااوي قاادره درجااة  0234

    ةسل ذو مواص ات جيدة2 إلنتا التخذية الىبيتية 

 وإنتاا  نحالال( ترتياب فقارات مجاال المشااكل المتتلقاة بادور اإلرشااد الزراةاي فاي تربياة 3جدول )اليوحح 
التسل وقد تبين إن المشكلة التي احتلت المرتبة األول  هي  اهفتقار إلا  فار  التادريب لمرباي نحال التسال2 

يادل ذلاك ةلا  إن المبحاو ين ذوي قاد % و952966ووزن مئاوي قادره درجاة  22636حسابي قادره  بمتوسى
أو  نحال التسال وإنتاا  المتاارد الحدي اة فاي مجاال تربياة لكي يكتسابوارحبة ةالية لاللتحاق بدورات تدريبية 

دين ب همياة إنتاا  بينماا جااءت مشاكلة  قلاة شاتور المرشا2 ةدم وجود اإلمكانيات المادية للتدريب خار  القىر
% ا 6324درجاة ووزن مئاوي قادره  22492وتربية نحل التسل2 في المرتبة األخيارة بمتوساى حساابي قادره 

وقد يتود سبب ذلك إل  انخ اا إةداد المرشادين الازراةيين المتخصصاين بمجاال إنتاا  وتربياة نحال التسال 
 األمر الذي يؤدي إل  ةدم شتورهم ب همية هذا القىاا الحيوي2
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 العسل.  إنتاجو تربية نحلب(: يوضح ترتيب فقرات المشاكل المتعلقة 2جدول)ال

المتوسى  الرتبة المشاكل ت
 الحسابي*

الوزن 
 المئوي

ةاادم وجااود مراكااز بح يااة متخصصااة بتىااوير مشاااريب تربيااة النحاال  02
 وتحسين سالهتها2

0 22552 302533% 

 %342466 22542 2 النحل2ت  ير تلوث الهواء سلبيال ةل  مستوى إنتاجية  22

 %992033 22644 3 ت  ير المبيدات المستخدمة في الزراةة ةل  نشاى نحل التسل2 32

 %9523 22603 4 انتشار أةداء النحل كالدبور وقمل النحل ودودة الشمب وحيرها2  42

 %932466 22544 525 ةدم وجود اهتمام من وزارة الزراةة بمربي نحل التسل2 52

 %932466 22544 525 متابتة التىورات الحدي ة في تربية النحل2ةدم  62

 %9029 22454 5 222الخ2تشار األمراا التي تصيب النحل كتت ن الححنة وتكيسهاان 52

 %9425 22420 9 قلة المراةي الىبيتية لنحل التسل2 92

 %532966 22336 3 ةدم وجود متامل مختصة بتتليب التسل2 32

 %532433 22350 04 دخول بتا أمراا نحل التسل نتيجة هستيراد الخاليا2 042

 %592266 22349 00 قلة وجود سالهت النحل ذات اإلنتا  التالي2 002

 %562566 22235 02 الالزمة حد األمراا والى يليات2 تةدم اتخاذ اهحتياىا 022

 %5423 22245 03 قلة مقاومة بتا السالهت للظرود البيئية2 032

 %5225 22090 04 صتوبة تربية ملكات نحل التسل2 042

 %5023 22055 0525 ةدم توفر الشروى التلمية ةند إنشاء المناحل2 052

 %5023 22055 0525 صتوبة نقل الخاليا من مكان ألخر2 062

صاااتوبة الحصاااول ةلااا  شااامب النحااال الصاااناةي الاااذي يساااتخدم فاااي  052
 األساسات الشمتية2

05 22049 5026% 

 %362366 22433 09 ةدم مىابقة خاليا النحل للمواص ات القياسية2 092

 %632666 22434 03 استخدام أساليب بدائية في تربية نحل التسل2 032

 %6522 22406 2425 إصابة خاليا النحل باألمراا ةند الشراء2 242

 %6522 22406 2425 صتوبة تخزين ةسل النحل ل ترة ىويلة2 202

 %6620 02393 22 قلة مترفة مربي نحل التسل بالمواةيد الدقيقة ل ح  الىوائد2 222

ةدم قيام مربي نحل التسل بمراةاة الخىاوات الصاحيحة ةناد فحا   232
 الخاليا2

23 02366 652533% 

 %65 02354 2425 صتوبة إجراء ةملية تقسيم الخاليا2 242

التسااال باااده مااان المراةاااي اهةتمااااد ةلااا  التخذياااة الصاااناةية لنحااال  252
 الىبيتية2

26 0234 632333% 

 3* الدرجة الكلية= 

 
 

 التسل2 وإنتا  نحلالفي مجال تربية  الزراةي اإلرشاد(  يوحح ترتيب فقرات المشاكل المتتلقة بدور 3جدول )ال
المتوسى  الرتبة اكلالمش ت

 الحسابي*
الوزن 
 المئوي

 %952966 22636 0 2تسلاهفتقار إل  فر  تدريب مربي نحل ال 02
 %9526 22629 2 2ةدم تخص  المرشدين الزراةيين في مجال تربية نحل التسل 22
 %942266 22529 3 2حياب البرامج التل زيونية لتوةية مربي نحل التسل 32
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ةدم التجاوب السريب من قبل الجهات اإلرشادية ةند حدوث أمراا  42
 2وبائية للنحل

4 22524 94% 

بالجهاز  التسل وجود أخصائيين في تربية وإنتا  نحلةدم  52
 2اإلرشادي

5 22502 932533% 

ةدم وجود تنسيق فتال بين أنشىة اإلرشاد الزراةي ومربي نحل  62
 2التسل بالمنىقة

6 22450 922366% 

 قلة أةداد المرشدين الزراةيين بالمنىقة لتقديم الخدمات اإلرشادية 52
 للمربين2

5 22462 922466% 

دية تزيد من وةي مربي نحل ةدم توفر مجالت أو نشرات إرشا 92
 التسل2

9 22454 9029% 

 %532966 22336 3 2حياب البرامج اإلذاةية  لتوةية مربي نحل التسل 32
ةند  من قبل المربين ةدم تقدير الجهات اإلرشادية للجهد المبذول 042

 2تربية نحل التسل
04 22394 532333% 

 %542633 22233 00 2دد مربي نحل التسل الذين يىلبون من المرشد التتامل متهمك رة ة 002
 %6324 22492 02 2قلة شتور المرشدين ب همية إنتا  وتربية نحل التسل 022
 3الدرجة الكلية=*

المشاكلة  إنوقاد تباين  لمرباي النحال ( ترتياب فقارات مجاال المشااكل اهقتصاادية4جدول )الويوحح 
المادية لمربي نحل التسل لشاراء ىوائاد جديادة2 بمتوساى  اإلمكانياتهي  حتد  األول لمرتبة التي احتلت ا
حالبياة المبحاو ين مان صاخار الماربين  إن% ا ويادل ذلاك 32ووزن مئاوي قادره  درجة 22564حسابي قدره 
نهاياة الموسام  محدودة نتيجة لقلة دةم الدولة لهم2 في حين جاءت مشكلة تدهور المنتاو  إمكانياتيكونوا ذوي 

وقاد يتاود سابب ذلاك % ا 552533ووزن مئاوي قادره درجة  22252بمتوسى حسابي قدره  األخيرةبالمرتبة 
 فاي التسل لما لام مان فوائاد اقتصاادية يتاود للمرباي إنتا المبحو ين لهم خبرة جيدة في المحافظة ةل   إن إل 

 نهاية الموسم2 
 
 2  لمربي النحل بالجانب اهقتصادي (  ترتيب فقرات المشاكل المتتلقة4جدول)ال

المتوسى  الرتبة لكاالمش ت
 الحسابي*

 الوزن المئوي

حتد اإلمكانيات المادية لمربي نحل التسل لشراء  02
 2جديدة الخشبية خالياال

0 22564 32% 

قلة الدةم المقدم لمربي نحل التسل لتشجيتهم ةل   22
 2اهستمرار بهذه المشاريب

2 22525 3423% 

 %9924 22652 325 2منافسة اإلنتا  المستورد لإلنتا  المحلي 32

 %9924 22652 325 2ارت اا ظاهرة حش التسل مما يقلل أستاره 42

 %952366 22560 5 راء ىوائد نحل التسل2ارت اا أستار ش 52

 %932066 22435 6 2ارت اا تكاليد النقل والمواصالت لنقل الخاليا 62

ات التمل بالمنحل م ل   ارت اا أستار أدو 52
 2المدخناالتتلةاإبرة التىتيمابدلة222222وحيرها

5 22453 922633% 

 %53233 22394 9 2ةدم تخىية التائد للن قات التي تم صرفها 92

 %532433 22350 3 2قلة إنتاجية الخلية من ةسل النحل 32

 %552533 22252 04 2نتيجة لسوء ح ظم تدهور المنتو  نهاية الموسم 042
  3الدرجة الكلية=*

حياث ظهارت  لام تارد فاي اهساتبيانا  أخارىكما تم ىرح سؤال م توح ةلا  المبحاو ين حاول مشااكل         
 (52جدول )الرتبت حسب ةدد استجابات المبحو ين لها كما هو موحح في  إحافيةهناك  ال ة مشاكل 

 
 (  المشاكل التي تم ذكرها من قبل المبحو ين2 5جدول )ال

ةدد  المشاكل ت
 المبحو ين

الوزن 
 المئوي

 %042305 03 انتشار مرا ال اروا في خاليا نحل التسل2 02
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قلة توفر التالجات ال تالة للقحاء ةل  األمراا التي تصيب نحال  22
 التسل2

9 62343% 

 %32369 5 ةدم تخصي  أراحي للمبحو ين لخرا إنشاء المناحل2 32
  

   :حجببم مشبباكل مربببي نحببل العسببل عكعامببل تببابخص وفقبباا لبببعض خ ببائ  المبحببو ين  انيبباا: تحديببد التببباين فببي
ويمكاان  ( التباااين فااي حجاام مشاااكل مربااي نحاال التساال وفقااال لاابتا خصااائ  المبحااو ين6جاادول )اليوحااح 
ا ولتحدياد حجام (2449قليلة وهي نتيجاة تتتاارا ماب دراساة الشارةبي وآخارون ) األمييننسبة  إنمالحظة 

وبلخات  Kruskal-Wallisساتخدام اختباار ا تامحل التسل وفقاال للتحصايل الدراساي للمبحاو ين مشاكل مربي ن
ويدل ذلاك ةلا  ةادم وجاود  4245مستوى متنوية  وهي اقل من القيمة الجدولية ةند 3222المحسوبة  Hقيمة 

 إن لاا إتباااين فااي حجاام مشاااكل مربااي نحاال التساال وفقااال للتحصاايل الدراسااي للمبحااو ين وقااد يتااود ساابب ذلااك 
اكتساااابوا الخباااارة ةاااان ىريااااق  ألنهاااامخباااارات بتااااا المبحااااو ين كبياااارة بااااالرحم ماااان انخ اااااا تتلاااايمهم 

ذوي مدة ىويلة من التمل وهاي تتتاارا ماب  اكانواقل ةدد من المبحو ين  إنونالحظ من الجدول 2الممارسة
التمال  اتلتدد سانو ولتحديد حجم مشاكل مربي نحل التسل وفقال  ا(2449جاءت بم دراسة الىائي وكميلة ) ما

وهاي اقال  4256المحساوبة  Hوبلخت قيمة  Kruskal-Wallisستخدام اختبار ا التسل تم وإنتا  نحلالبتربية 

ويدل ذلك ةل  ةدم وجاود تبااين فاي حجام مشااكل مرباي نحال  4245من القيمة الجدولية ةند مستوى متنوية 
المبحاو ين ذوي المادة  إن إلا وقاد يتاود سابب ذلاك نحال التسال  وإنتاا التسل وفقال لتدد سنوات التمل بتربياة 

 القادرة ةلا هيمتلكاون  ألنهامالىويلة في التمل بهذا المجاال قاد يواجهاون بتاا المشااكل التاي يصاتب حلهاا 
نحاال  وإنتااا 2 ولتحديااد حجاام مشااكل مربااي نحاال التساال وفقااال للت ارث بالتماال فااي تربيااة مواجهاة هااذه المشاااكل

ماان القيماااة  أةلاا وهااي  - 9294المحسااوبة  Zوبلخاات قيمااة  Mann-Whitneyسااتخدام اختبااارا التساال تاام

 ويادل ذلاك ةلا  وجاود تبااين فاي حجام مشااكل مرباي نحال التسال وفقااال  4240الجدولياة ةناد مساتوى متنوياة 
المبحاو ين المت ارحين بشاكل كامال  إن إلا وقاد يتاود سابب ذلاك  نحال التسال وإنتاا للت رث بالتمل فاي تربياة 

المشاكل التي تصاادفهم بشاكل اكبار مقارناة ماب المبحاو ين المت ارحين بشاكل جزئاي نظارال ة يستىيتون مواجه
ولتحديااد حجاام مشاااكل مربااي نحاال التساال وفقااال لمسااتوى  2لتمااتتهم بالوقاات الكااافي للبحااث ةاان حلااول المشاااكل

-Kruskalساتخدام اختبااار ا التسال تام وإنتاا  نحالالتتارا المبحاو ين لمصاادر المتلوماات الخاصاة بتربيااة 

Wallis  وبلخت قيمةH  ويادل ذلاك  4245وهي اقل من القيمة الجدولية ةند مستوى متنوياة  4253المحسوبة

ةل  ةدم وجود تباين في حجم مشاكل مربي نحل التسل وفقال لمستوى تترا المبحو ين لمصاادر المتلوماات 
التىاورات  أخارةلا   بشاكل كبيار يىلتاون هالمبحاو ين  إن إلا ويدل ذلاك نحل التسل  وإنتا الخاصة بتربية 

 2ك اءتهم بالتمل قلة إل والمستجدات في هذا المجال مما يؤدي 
 مما سبق نستنتج          
 إن احلب المبحو ين ذوي مشاكل متوسىة2 02
ةدم وجود مراكز بح ية متخصصة لتىوير قىاا نحل التسلا وقلة وجود فار  تدريبياة للمبحاو ين  22

 حالين مما أدى إل  حتد إمكانياتهم المادية2 فحالل ةن ةدم دةم الدولة للن

وإنتاا  التسال  نحالالأن المبحو ين يتميزون بالخبرة الميدانية التمليةا وان ةدد سنوات التمال بتربياة  32
تلتب دورال سلبيا في مواجهة المبحو ين للمشاكلا إحافة إلا  إن المبحاو ين المت ارحين بشاكل كامال ذوي 

كل التي تصادفهم مقارنة بالمبحو ين حير المت رحينا كما انم كلماا تتارا قدرة أةل  ةل  مواجهة المشا
  المبحوث لمصادر متلومات أك ر في مجال التمل أدى ذلك إل  زيادة قدرتهم ةل  حل المشاكل2 

 
 (  التباين في حجم مشاكل مربي نحل التسل وفقال لخصائ  المبحو ين2  6جدول )ال 

 أو( Zقيمة ) الوسيى النسبة المئوية التدد ال ئات خصائ  المبحو ين
(H )

 المحسوبة
 
 
 
 

  2 التحصيل الدراسي0

  006 %22453 3 أمي
 
 
 Hقيمة 
3222 

 006 %52555 5 يقرأ ويكتب

 005 %052953 24 ابتدائية

 005 %242634 26 متوسىة
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 حير متنوية 043 %232405 23 إةدادية

 000 %32523 02 دبلوم

 003 %242634 26 بكالوريول

 044 %22394 3 شهادة ةليا

 ات التمل2 ةدد سنو2
بتربية النحل وإنتا  

  التسل

 Hقيمة  004 %622639 53 (مدة قصيرة0-02)
4256 

 00525 %292550 36 (مدة متوسىة24-03) حير متنوية

 002 %92534 00 (مدة ىويلة25-36)

2 الت رث للتمل بتربية  3
 تسلال وإنتا  نحلال

 Zقيمة  003 %232635 35 مت رث بشكل كامل
9294-** 

 005 %542634 93 مت رث بشكل جزئي

 
2 مساااااااتوى التتااااااارا 4

لمصااااادر المتلومااااات 
الخاصة بتربية وإنتا  

 نحل التسل2   

( مستوى تترا 9-02)
 واىئ

50 442456% 004  
 Hقيمة 
4253 

 حير متنوية
 

  

( مستوى 03-05)
 تترا متوسى

65 532054% 005 

( مستوى 09-22)
 تترا ةالي

9 62343% 003 

    4240** القيمة متنوية ةند مستوى 
 

 وةليم نوصي باهتي   
مان خاالل ت تيال دور الجهااز مساةدة المبحو ين ذوي القادرة الحاتي ة ةلا  مواجهاة مشااكل ةملهام  02

 2 ةل  مستوى المحافظةالمرشدين  أةدادوزيادة  اإلرشادي
وتحساين كمياات اإلنتاا  بىارق  متىورة يقب ةلا  ةاتقهاا تىاوير ساالهت النحالة مراكز بح ي إنشاء 22

 نلمواكبااة التىااور ماا وذلااك هساايما خااار  القىاار وإقامااة دورات تدريبيااة لمربااي النحاالا ةلميااة صااحيحة
ماانح الدولااة قااروا ماليااة للنحااالين  إلاا  إحااافةوالمهااارات الالزمااة لتملهااما  بالمتاااردتزوياادهم خااالل 

 2  إنتاجهم من التسلوزيادة  يتهملتوسيب مشار
اهساات ادة ماان المبحااو ين ذوي الخباارة الميدانيااة الجياادة لتاادريب صااخار ةلاا  مديريااة زراةااة نينااوى  32

 وإنتاا  نحالالونوصي المبحو ين بحارورة الت ارث التاام ةناد التمال فاي مجاال تربياة  مربي نحل التسلا
اهةتمااد ةلا  دي اة فاي مجاال ةملهام مان خاالل التىورات التلمية الح أخرالتسلا واىالا المربين ةل  

         المتلومات الزراةية2  هكتسابمن مصدر  أك ر
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       This study focusing Nineveh province beekeepers problems and its relationship 
to some factors. The research sample consisted  of the 126 responders reoresenting 
the ratio of the bee 24.230% of the overall research population. The data were 
collected through questionnaires. Result included that the problems which 95.273% 
of the educators were forcing problems that they were suffering medium tend to 
decline, while there is no difference in the problems which forcing beekeepers 
according to the following factors:  Academic achievement , Experts years numbers 
in beekeeping, exposure level to the sources of information of beekeeping was to 
the level 0.05. While the study revealed that there were deference between problems 
beekeepers according to the full-time work in beekeeping in the level 0.01 . 

 
 الم ادر

ا اإلدارة المركزياة لإلرشااد 532نشارة إرشاادية رقام  2(2 تربياة النحال2443أبو ليلةا ستد مصاى   محماد )
 الزراةيا مركز البحوث الزراةيةا وزارة الزراةة واستصالح األراحيا جمهورية مصر التربية2

ل الموقاد التنافساي لتسال النحال المصاريا اإلدارة (2 دراسة حو2443حسنا صباح مصى  ا ةزة جمال )
المركزياااة لبحاااوث التساااويق والدراساااات السااالتيةا اإلدارة التاماااة للسااالب اهسااات ماريةا وزارة التجاااارة 

 والصناةةا مصر2 
لنحاالينا التراقياة ل (ا جمتياة6زراةياة رقام ) إرشاادية(2 تربية نحل التسل في التراقا نشرة 2404خالدا   )

  التراق2 
(2 تربيااة النحاالا ىبااب بمىااابب جامتااة القاااهرةا كليااة الزراةااةا جامتااة القاااهرةا 0330رشااادا صااالح الاادين )

 جمهورية مصر التربية2
(2 دراساة اقتصاادية 2449الشرةبيا رفيق قاسم ةبدها ةبد الرب ةباد الوهاابا نجياب ةلاي ساتيد الصاخير )

الهيئاة  2تي تواجم تربية النحل في مديريات ريمةواجتماةية لنحل التسل ومراةيها الىبيتية والمشاكل ال
   الجمهورية اليمنية2الزراةيا وزارة الزراةة والريا  واإلرشادمة للبحوث االت

 2(2 الحاجات التدريبياة لمرباي النحال ومشاكالتهم فاي التاراق2449خحيرا كميلة ورد شاهر) الىائيا حسين
 االتراق2 094-053  (2) 3مجلة الزراةة التراقيةا 

 التراق2  ا44-0  (2) االسنة األول  تشرين األول 2(2 مجلة النحل التراقية2449التىارا محمد ستيد )
 وزارة الزراةة وال روة الحيوانيةا الكويت2 2(2 المناحل وتىورها2449القالدا ةبد األمير )

 2اإلحصاائيةباارات (2 الىرائق المتلمياة والىرائاق الالمتلمياة فاي اهخت2445كاظم شريد ) إحسانالقرشيا 
 واهقتصادا جامتة المستنصريةا التراق2  اإلدارةمىبتة الديوانيا كلية  0ى

 424رقام  إرشااديةنشارة  2والحشرات التي تصيبم واألمراا –(2 نحل التسل تربيتم 0336كرديا راحب )
لتربيااة الزراةاايا الجمهوريااة ا واإلصااالحالزراةاايا وزارة الزراةااة  اإلرشااادا مديريااة اإلةااالمقساام 

 السورية2
(2 موجز دراسات سالهت اإلنتا  النباتي والحيوانيا مديرياة الدراساات والتنسايقا مشاروا 2446ا)مجهول 

 الجمهورية اللبنانية2  اوزارة الزراةة  اإلحصاء الزراةيا ال اوا
متاااة مديرياااة دار الكتاااب للىباةاااة والنشااارا جا 2(2 تربياااة النحااال ودودة الحريااار0394النااااجيا لاااؤي كاااريم)

 الموصلا التراق2 


