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اإلطار النظري للبحث
المقدمة
تعد تربية النحل م ن اهم المهن الزراعية التي يمارسها اإلنسان في العالم لما تتطلبه من جهد وعناية حيث انتشرت هذه المهنذة
انتشارا ضخما في السنوات االخيرة وقد ساعد على ذلك ارتفاع سعر العسل وزيادة الطلب عليه في االسواق العالمية والمحلية مما جعل
تسويق هها المنتج امرا ميسورا  ,وان اغراض تربية النحل متعددة التقتصر على انتاج العسل والشمع وطوائف النحل والملكات فحسذب
بل اصبحت من اهم مهمذات تربيذة النحذل هذي اسذتخداح النحذل فذي التلقذي الخلطذي وزهذار مةموعذة مبيذرة مذن المحاصذيل االقتصذادية
المهمة في تغهية البشرية وتطويرها  ,فضال عن ذلك يعد النحل الحشرة الوحيدة في الوجود التي يستطيع االنسذان ان يذتحكم فيهذا بنةذا
لغرض التلقذي الخلطذي للمحاصذيل المختلفذة حيذث ان القيمذة االقتصذادية لهذه العمليذة تعذد امبذر بكديذر مذن المذردود االقتصذاد للعسذل
والشمع.
مشكلة البحث -:
تتمدل مشكلة البحث بالشكل االتي -:
(ميف تسهم العوامل الةغرافية في تشكيل صورة انتاج نحل العسل في قضاء الحلة؟).
فرضية البحث -:
تمدلت بالشكل اآلتي
( يتأثر انتاج نحل العسل في منطقة الدراسة تبعا ً للعوامل "الطبيعيذة والبشذرية " التذي لهذا دورا ً واضذحا ً فذي تشذكيل صذورة االنتذاج فذي
المنطقة).
هيكلية البحث-:
تضمن البحث ثالثة مباحث ،تناول المبحث اوول العوامذل الطبيعيذة المذةثرة فذي تربيذة نحذل العسذل فذي قضذاء الحلذة ،ما المبحذث
الداني فقد اختص بدراسة العوامل البشرية المةثرة في تربيذة نحذل العسذل،في حذين اهذتم المبحذث الدالذث بدراسذة التبذاين المكذاني لتربيذة
نحل العسل في قضاء الحلة.
منهجية البحث-:
اعتمدت دراسة البحث على المنهج اوصولي اله يرمز على تقييم العوامل الةغرافية التي تتحكم في تربية نحل العسل فذي منطقذة
الدراسة.
هدف البحث -:
يهدف البحث الى بيان االهمية المكانية للمناحل ومقارنتها بباقي انواع االنتاج الزراعي االخرى  ,مهلك قلة البحوث الةغرافية
التي تناولت دراسة موضوع االنتاج الحيواني في محافظة بابل السيما انتاج النحل.
حدود البحث -:
تشمل حدود منطقة الدراسة( قضاء الحلذة)التابع لمحافظذة بابذل  ,ويحذد القضذاء اداريذا مذن الشذمال ناحيذة السذدة ومذن الةنذو
محافظة النةف ومن ال شرق قضاء الهاشذمية (نذاحيتي المدحتيذة والقاسذم) ومذن الشذمال الشذرقي قضذاء المحاويذل امذا مذن الغذر فيحذد
قضاء الهندية .خريطة ( , )1ويحتذل القضذاء مسذاحة مذن محافظذة بابذل تبلذ ()878مذم 2مايعذادل ( )% 17,1مذن مسذاحة المحافظذة
البالغة ( )9115مم 2وتحتل ناحية الكفل ()925مم 2وناحية ابي غرق ()151مم 2بينما يحتل مرمز القضاء ()151مم.)1( 2
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
خريطة ( ) 1

المبحث اوول  -:العوامل الطبيعية المةثرة في تربية نحل العسل في قضاء الحلة .
اوال  -:الموقع
يعد الموقع احد العوامل المهمة في تحديد ممية العسل ونوعيته  ،ويراعى عند اختيار موقع النحل توفير مصادر حبو اللقذا
والرحيق خالل مواسم السنة المختلفة ،1الفصول االربعة ( الربيع – الصذيف – الخريذف – وقلذيال فذي الشذتاء ) مدذل ازهذار الخيذار ,
الطماطة  ،الرقي  ،البطيخ  ،الةزر  ،الةت  ،البرسيم  ،الهر  ،عباد الشمس  ،السذدر  ،اليومذالبتو ، ،الحمضذيات  ،الفةيلذة  ،االدغذال
البريذذة والنباتذذات المزهذذرة مدذذل الةعفذذر وعذذين البقذذرة وفرشذذاة البصذذل  ،ومذذهلك يةذذب ان تكذذون ارضذذية المنحذذل خاليذذة مذذن االدغذذال
واوعشا والشةيرات وجل حماية الخاليا من خطر الحريق خاصة في فصل الصيف  ،مما يرعى ان تكون المسافة بذين منحذل ورخذر
من ()5-3مم وان تكون اعداد الخاليا في المنحل بين ( )200-90خلية في السنة ،وان ترتب على هيئة صفوف عديذدة تتذراو بذين (-2
 )4صفوف طويلة بين مل خلية و خرى مسافة ()1- 0,9ح )2مع مراعاة عدح انشاء المنحل بالقر من الشذوارع المكتضذة بالسذكان وان
يكون في مناطق بعيد عن حظائر الحيوانات والمناطق السكنية وعدح انشائه بالقر من خطوط سكك الحديذد او ضذفاف االنهذار تالفيذا

1

لؤي كريم الناجي  ،تربية النحل ودودة الحرير  ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي  ،بغداد،بدون تاريخ ،ص. 135
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تربية نحل العسل في قضاء الحلة
لطير النحل  ,ومن العوامل االخرى التي تحدد اختيار موقع المنحل هو ان يكون بعيدا عن خطر المبيدات والنباتات السامة  ،فضذال عذن
()1
حمايته من الحيوانات المفترسة والمواشي ماوبقار
ماب النسبة لمنطقة الدراسة(قضاء الحلة) اله يعد مرمز محافظة بابل إحدى المحافظات التي تقع في الةزء اووسط من العراق ،
إذ يقع القضاء على جانبي شط الحلة،احد فروع نهر الفرات في موقع جغرافي يتقاطع عند دائرة عذرض (  )32 25-شذماالً وخذط طذول
( ، )44 25-يحد هه المنطقة مذن الشذمال ناحيذة السذدة (قضذاء المسذيب) ،ومذن الةنذو قضذاء الكوفذة (محافظذة النةذف) ومذن الشذرق
قضاء  ،يحدها من الشمال ناحية السدة ومن الةنو محافظة النةف ومن الشرق قضاء الهاشمية(ناحيتي المدحتية والقاسم) ومن الشمال
الشرقي قضاء المحاويل اما من الغر فيحدها قضاء الهندية (محافظة مربالء ) خريطة (.)1
ما مساحة منطقة الدراسة فتبل ( )878مم 2وتشكل نسبة ( )% 17,1من اجمالي مساحة المحافظة والبالغة ( )2()9115مم 2وفيمذا
يتعلق بمساحة ونوع عائدية االرض المقاح عليهذا المنحذل فذان الغالبيذة العظمذى مذن مناحذل منطقذة الدراسذة والتذي شذكلت نسذبة ()%52
تتراو مساحة ارضها من ( )9-1دونم  ،اما النسبة المتبقية فهي قليلة جذدا بلغذت ( )%8وتتذراو مسذاحة ارضذها مذن ( )20- 19دونذم
اما نوع عائدية االرض فان نسبة ( )% 93.8من اصحا المناحذل اليمتلكذون اراضذي انمذا يمارسذون العمذل مقابذل اجذور فذي حذين ان
()3
نسبة ( )% 45.2منهم يمتلكون عائدية االرض
ثانيا  :السطح-:
ان ارض النحل هي تلك االرض المدالية لمعيشة نحل العسذل التذي تكدذر فيهذا النباتذات المزهذرة مذن اشذةار ومحاصذيل حقليذة
وخضرية التي يتوفر فيها مصادر الرحيق وحبو اللقا خالل الفصول االربعة فيكذون الرحيذق متذوافر فذي الربيذع وقلذيال فذي الصذيف
وجيد في الخريف وقليال في الشتاء  ،وهنالك بعض النباتات لها مواسم تزهير طويلة تكون زراعتها في اشهر عديدة في السنة مدل عبذاد
الشمس او نباتات الزينة والةت واليومالبتو. ،
هها يعني ان اليوضع المنحل في مساحة فارغة غير مزروعة ماحولها بمسافة ( 900متر) حيث ان هه المسذافة غيذر مالئمذة
()4
لطيران النحل صيفا (لحرارة الةو) وشتاء ( لبرودة الةو وتيارات الريا ) وهها يةثر على سرو النحل .
اما بالنسبة لمستوى انحدار ارض المنحل يةب ان تكون مستوية بحيث تكذون الخاليذا بمسذتوى واحذد فذال تكذون مقدمذة الخليذة
اعلى من مةخرتها مع مراعاة وضع انحدار بسيط في الخلية نحو المقدمة لكي التتةمذع ميذا االمطذار علذى سذطحها وعذادة تكذون نهايذة
الخلية اعلى من مقدمتها بنصف انج على االقل  ,فضال عن ذلك ان تكذون االرض ذات تصذريف جيذد لكذي التتذرامم فيهذا ميذا االمطذار
ويفضل ان تكون مرتفعه قليال عن المناطق المةاورة وعن مستوى ميا السقي (.)5
ما بالنسبة لسط منطقة الدراسة فيعد جزءا من السهل الرسوبي وهها يعني ان صفة االنبساط واضحه في اراضيه ,شذانه فذي ذلذك
شذأن بقيذة جهذات السذذهل الرسذوبي ذات االنحذدار البطذذيء باتةذا الةنذو  .وعنذد دراسذذة سذط المنطقذه يظهذذر خذط منتذور ()32ح فذذوق
مستوى سط البحر في اقصى الشمال الغربي في (ابي غرق) فذي حذين يقذع خذط منتذور(20ح) فذوق مسذتوى سذط البحذر فذي الةنذو
الشرقي للمنطقه في( الكفل) خريطة( ،)2ومن ابرز االختالفات في االرتفاعات مايو جد بين متوف االنهارالتي تظهر علذى شذكل نطذاق
طويل من اقصى الشمال الغربي للمحافظة الى جنوبها على جانبي نهذر الفذرات وفرعيذه (شذطي الحلذه والهنديذة )،ويعذود سذبب تكوينهذا
الى ترسيب ميا االنهار مميات من المواد الغرينيه والةير التي يحملها النهذر المنذاطق القريبذة ويصذل ارتفذاع هذه المنطقذه الذى حذوالي
(مترين فقط)(, )6وتعد هه المنطقه من ابرز اقسذاح السذط مالئمذة لإلنتذاج الزراعذي ,ممذا ان مسذتوى الميذا الةوفيذه فذي منطقذة متذوف
االنهار يتراو بين ()3-2ح عن مستوى اراضي االحواض المةاور لها  ,ويرتفع ويهبط هها المستوى تبعذا لتهبذه ميذا النهذر لذها فذان
تربتها تكون اقل تعرضا لمشذامل الزراعذه والسذيما مشذكلة التغذدق والملوحذة ومنطقذة الكتذوف هذه تبذدو واضذحه فذي االقسذاح الشذماليه
والشرقية والوسطى من قضاء الحله بينما يقل وضوحا في اوقساح الةنوبية منها ,ويعود ذلك الى تناقص مميات المواد التي تحملهذا ميذا
النهر ,تتميز هه المنطقه بالتصريف السطحي الةيد وتربتها ذات النسيج الخشن واالنخفاض النسبي لمستوى الماء الةوفي.
ويالحظ من الخريطة الكنتوريه ان ناحيتي ابي غذرق والكفذل تحتويذان علذى انخفاضذات محليذه فذي شذمالها ووسذطها وجنوبهذا فذي
حين يالحظ عدح وجود هه الظاهر في مرمز القضاء بل ان االجزاء الممتد مع شط الحله تكون اعلى ارتفاعذا مذن االراضذي الواقعذه
في االمتداد االفقي نفسه وبهلك يكون االنحدار المحلي لمرمز القضاء هو من منطقة امتاف النهر (شط الحله) وباتةا الشرق والغر
امذا منطقذذة احذذواض االنهذذار تعذذد منطقذذه واطئذذه نسذذبيا التذذي تمدذل المسذذاحه المحصذذورة بذذين شذذطي الحلذذه والهنديذذة زيذذادة علذذى
المساحة الممتدة الى الشرق مذن شذط الح لذه ويعذود سذبب تكذوين هذه المنخفضذات الذى انهذا تسذتلم نسذبة قليلذه مذن الرواسذب لبعذدها عذن
النهرين ,ويعود اصل هه االحواض الى مستنقعات واهوار جف معظمها فذي الوقذت الحاضذر ومذن اهذم هذه االهذوار هذو هذور الشذو
الوسطاني ,وهور االماح ,وهور ابن نةم الى جانب تلك المناطق التي تنتشر داخل الحوض تمتد علذى شذكل تذالل طويلذة مرتفعذه اليزيذد
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
ارتفاعها عن()5-9ح ( , )1وان هه المنطقه يقل فيها االستعمال الزراعي الرتفاع نسبة الملوحة فيهذا لضذعف عمليذة التصذريف وارتفذاع
مستوى الميا الةوفية فقد استغلت لتصريف ميا الر الزائدة عن حاجة النبات.

2

يتض مما تقدح إن سط منطقذة الدراسذة يتميذز بانبسذاطه وقلذة انحذدار فهذو يعذد عذامال ايةابيذا فذي إقامذة مشذاريع المناحذل بشذكل غيذر
مباشر من حيث سهولة زراعة المحاصيل الزراعية.
1

 -كوردن هستد  ،االسس الطبيعية لجغ ار ية العراق  ,ترجمة جاسم الخلف  ,المطبعة العربية  ،بغداد ، 1548،ص. 45
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تربية نحل العسل في قضاء الحلة
ثالثا المناخ-:
-1اإلشعاع الشمسي -:يعد االشعاع ال شمسي من العوامل المهمة والمةثرة على نشاط نحل العسل,اذ تعود اهميتذه الذى ان ضذوء الشذمس
يوقظ النحل صباحا ويحرضه على بدء الةني بامرا,وفيما يتعلق بأثر االشعاع الشمسي فان تعرض الخاليذا الذى اشذعة الشذمس المباشذرة
يرفع من حرارتها في الداخل لتصب خانقه ,فبدال من طيران النحل لةلب الغهاء يتفرغ لتهوية الخليه اذ انه ال يتحمذل نقذص االومسذةين
وهها يةد الى موتها  ,لها عند ارتفاع درجات الحرارة يخرج النحل خذارج الخليذة للتخفيذف مذن االزدحذاح اذ يتةمذع النحذل علذى جذدار
الخليه االمامي او يطير في الهواء ( ، )1يتض من جدول ( )1ان المعدل السنو لساعات السطوع الفعلية بل ( )8.5ساعة/يوح ويسذةل
اعلى سطوع شمسي فعلي في شهر حزيران وتموز( )11.4,11.5ساعة /يذوح لكذل منهمذا علذى الترتيذب ,و دنذا خذالل شذهر مذانون
االول ومانون الداني ( )9.8,9.5ساعة /يوح لكل منهما على التوالي ,يتبذين ممذا تقذدح ان منطقذة الدراسذة تتمتذع بسذاعات سذطوع شمسذي
طويل لها يةب اختيار مكان يذةمن الظذل للخاليذا خاصذة فتذرة بعذد الظهذر لذهلك ينصذ بزراعذة اشذةار متسذاقطة االوراق فذي المنحذل
لوضع الخاليا تحتها ونها توفر الظل صيفا وتسم وشعة الشمس المرور خالل فصل الشتاء
جدول ()1
المعدل الشهر والسنو لساعات السطوع الشمسي الفعلية لمحطة الحلة للمدة
( ) 2005 -1550
ساعات السطوع
الشهر
ساعات السطوع الفعلية
الشهر
الفعلية( ساعة/يوم)
(ساعة/يوم)
11.4
تموز
9.8
مانون الداني
11.2
ا
7.0
شباط
5.5
ايلول
7.7
اذار
8.0
تشرين االول
8.3
نيسان
5.5
تشرين الداني
5.9
مايس
9.5
مانون االول
11.5
حزيران
المعدل السنو ()8.5
المصدر :وزارة النقل والمواصالت  ,االنواء الةوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ ,بيانات غير منشورة2014.،
:1درجة ألحرارة :تعد درجة الحذرارة مذن اهذم العوامذل التذي تذةثر علذى نشذاط العسذل مذن حيذث اسذتهال الغذهاء وطذول عمذر الشذغالة
ونشاط الطيران وتأثيراته الفسيولوجية وتربية الحضنة  ,فعندما تنخفض درجة الحرارة شتاءا فان النحل يتةمع على شذكل عنقذود داخذل
الخليه ويحر جسمه لتحرير الطاقة إلبقاء التةمع ( العنقود) دافئا بحيث ترتفع درجة الحرارة الى (ْ )39ح داخل العنقود  ,وإذا اصبحت
درجة الح رارة داخل الخلية عالية فان النحل يبد بالتهوية بتحريك االجنحة بزاوية معينة وخاصة في با الخليذة ويقذوح النحذل بذالخروج
من الخلية وتكوين عناقيد في با الخلية ويخرج معظم النحل من الخلية وجزاء من الدقيقة لغرض التهوية ثم يطير ثم يرجذع الذى داخذل
الخلية ويقوح بةلب الماء ليزيد من التبخر اله يبرد الخلية ( )2الن استمرار ارتفاع الحرارة يةد الى زيادة الحاجة الى الغهاء الموجود
داخل الخلية لها وجب على المربي ان يقوح ببعض االجراءات للحفاظ على حيذاة منحلذة وخاصذة فذي مةذال التدفئذة ( ,)3امذا فذي الصذيف
فيةب ان يوفر الظالل المناسبة إل قامة العرائش التي توفر الظل للخاليا وان يوفر المرعى االوفر ازهذارا وقذد يحتذاج النحذال فذي فصذل
()4
يتض من جدول ( )2ان درجات الحرارة في منطقة الدراسذة
الصيف الى رش الميا حول المنحل وبين الخاليا لتلطيف الةو
تأخه باالرتفاع ابتداء من شهر مايس اله يبل معدل درجة حرارتذه الشذهرية (ْ )25.3ح وتسذتمر فذي االرتفذاع فذي االشذهر التاليذة حتذى
تأخه ذروتها في شهر تموز ور ليصل معدل درجة الحرارة فيها الى (ْ )34.5, 34.5ح على التوالي  ,في حذين تبذد درجذات الحذرارة
باالنخفاض المحسو ،ابتداء من شهر تشرين الداني ليصل معدله الشذهر الذى (ْ )18ح ويصذل ادنذى معذدل لهذا فذي شذهر مذانون الدذاني
(ْ )10.7ح.
ومما يلحظ ايضا ارتفاع معدل درجة الحرارة العظمى ابتداء من شهر مايس (ْ )37.2ح لتصل اعلى معدالتها في شذهر تمذوز
ور (ْ )43.3, 42.7ح علذى الترتيذب وبذذهلك يكذون المعذذدل السذنو لدرجذة الحذذرارة العظمذى (ْ )31ح فذذي حذين يبلذ ادنذذى معذدل لدرجذذة
الحرارة العظمى في شهر مانون الداني (ْ )15.9ح,امذا بالنسذبة لدرجذة الحذرارة الصذغرى فيبلذ معذدلها السذنو (ْ )15.4ح وسذةل اقذل
معدل لها في شهر مانون الداني (ْ )9ح واعلى معدل (ْ )25.9ح في شهر تموز وا .

الشهر
مانون الداني
شباط
1
2

جدول ()2
المعدل الشهر والسنو لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في محطة الحلة للمدة
()2005 – 1550
المعدل الشهر ( ْح)
درجة الحرارة الصغرى
درجة الحرارة العظمى
( ْح)
( ْح)
10.7
9
15.9
13.1
5.4
15.5

 الديمير كروكا ير ،موسوعة النحل  ،ترجمة منتجب يونس  ،ط 1دار عالء الدين  ,دمالق  , 2005 ،ص,53 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر سابق ،ص.144

3

 -حسين رحال  ،موسوعة تربية النحل  ،دار اليوسف  ،بيروت  ،بدون تاريخ ،ص.122

4

 -المصدر نفسو . 131 ,
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10.7
15.3
21.9
24.5
25.9
25.9
22.8
18.4
11.4
5.5

17.8
23.9
25.3
33
34.5
34.5
31.2
25.1
18
12.9

29
اذار
30.8
نيسان
37.2
مايس
41.4
حزيران
42.7
تموز
43.3
ا
35.7
ايلول
33.8
تشرين االول
24.7
تشرين الداني
18.1
مانون االول
23.7
15.4
31
المعدل السنو
المصدر  :وزارة النقل والمواصالت  ،االنواء الةوية والرصد الزلزالي ،قسم المناخ  ،بيانات غير منشورة. 2014،
 _3الرطوبة النسبية  :تةثر الرطوبة في النحل تاثيرا ً قاتال اذا مانت نسبتها في الخلية امدر من الحد المسذمو بذه )1(،لذها فذان المحافظذة
على الرطوبة النسبية داخل الخلية المر ضرور خالل اشهر السنة حيث ان الرطوبة النسبية االعتيادية في داخل الخلية تتراو بـيـــن
( . )2( )% 90- 40فزيذذادة الرطوبذذة فذذي الخليذذة صذذيفا او شذذتاء فذذوق هذذه النسذذبة تذذةد الذذى حذذدوث االمذذراض مدذذل مذذرض الميكذذوز
والنوزيموز ونمو الفطريات وعرقلة العمل داخل الخلية ( ،)3فعند ارتفاع درجات الحرارة صيفا يتم تبريد الخلية عذن طريذق جلذب المذاء
ووضعه ف ي العيون السداسية وتبخير بواسطة التهوية رفرفة االجنحة  ،وبهلك تقل درجات الحرارة ( ،)4اما في فصل الشذتاء عنذدما
يكون النحل في حالة سبات فتتم التهوية عن طريق تبديل الهواء الرطب بهواء جاف من الخارج (.)5
تشير بيانات جدول ( )3الى ان معدل السنو للرطوبة النسبية في منطقة الدراسذة يصذل الذى ( )%90وان هذها المعذدل يرتفذع
خالل الفصل البارد من السنة نتيةة النخفاض درجات الحرارة وزيادة االمطار فذي هذها الفصذل اذ سذةل اعلذى معذدل لهذا ( )%55.8و
( )%73.5خالل شهر مانون االول والداني على التوالي  ،في حين تنخفض معدالت الرطوبة النسذبية خذالل الفصذل الحذار مذن السذنة
لتصل ادنى حد لها (,32.4و )%32.7خالل شهر حزيران وتموز على التوالي.
جدول ()1
المعدل الشهري والسنوي للرطوبة النسبية لمحطة الحلة للمدة (.)1119 – 1991
الرطوبة النسبية %
االشهر
الرطوبة النسبية%
االشهر
32.7
تموز
73.5
مانون الداني
39.2
ا
54.1
شباط
35.5
ايلول
94.2
اذار
45.4
تشرين االول
48.3
نيسان
54.0
تشرين الداني
37.2
مايس
55.8
مانون االول
32.4
حزيران
المعدل السنو % 90
المصدر  :وزارة النقل والمواصالت  ،االنواء الةوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ  ،بيانات غير منشورة.2014،
يتض مما تقدح بان نسبة الرطوبة فذي منطقذة الدراسذة مرتفعذه شذتاء لذهلك يةذب الحفذاظ علذى الخاليذا عذن طريذق رفعهذا عذن
االرض وختيار مكان صحي وجاف مع االخه بنظر االعتبار نوع وطذول النباتذات المحيطذة بالخاليذا محمايذة الخاليذا مذن الرطوبذة فيذتم
وضعها تحت المضالت وبشكل مائل نحو االماح .

_1الرياح -:
تعد الريا من العناصذر المناخيذة المذةثرة علذى نشذاط نحذل العسذل اذا ان الريذا تسذبب ببذرودة عنقذود النحذل المتشذكل داخذل
الخليذة ممذذا يذذةد الذى مذذوت النحذذل او اصذابة الطائفذذة بذذاالمراض  ،فذالطوائف التذذي تتعذذرض باسذتمرار لريذذا قويذذة تعذاني مذذن ظذذاهرة
()6
االنحراف .

1
2

الديمير كروكا ير ،المصدر السابق  ،ص .145
 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق  ،ص .149

3

 -تمام العابد  ،تربية النحل ودودة القز  ،منالورات جامعة البعث ,كلية الهندسة الزارعية  ، 2007 ،ص.129

4

 -عبد الباقي محمد العلي  ,المصدر السابق  .ص .149

5

 -الديمير كروكا ير  ،مصدر سابق ،ص .147

6

-تمام العابد  ،المصدر السابق  ،ص.129
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لهلك يةب مراعاة وجود مصدات طبيعية للريا ماالشةار او االسيةة التي تصنع من الصفائ الخشبية او المعدنيذة او وضذع
شةيرات مابين اسال االسيةة الخارجية للمنحذل ( , )1اضذافة لذهلك يةذب اختيذار اتةذا مناسذب للخليذة فذي الصذيف وذلذك بتوجيذه فتحذة
الخلية باتةا الشمال لتقليل من اثر الحر  ,اما في الخف يةب تغير االتةا تدريةيا باتةا الةنو (.)2
يتض من جدول ( )4ان المعدل السنو لسرعة الريا في منطقة الدراسة يصل الى ( )1.5ح/ 3ثا وتزداد سذرعة الريذا فذي
االشهر التي ترتفع فيه درجة الحرارة تصل الى ( 2.2و 2.9ح/ 3ثا ) في شهر حزيران وتموز على التوالي.
جدول ()1
المعدل الشهري والسنوي لسرعة الرياح السائدة في محطة الحلة للمدة
(.)1119- 1991
سرعة الريا ح/ 3ثا
االشهر
سرعة الريا ح/3ثا
االشهر
2.9
تموز
1.2
مانون الداني
1.8
ا
1.7
شباط
1.4
ايول
2.1
اذار
1.0
تشرين االول
1.5
نيسان
1.0
تشرين الداني
1.5
مايس
1.1
مانون االول
2.2
حزيران
المعدل السنو 1.5
المصدر :وزارة النقل والمواصالت  ،االنواء الةوية والرصد الزلزالي ،قسم المناخ ,بيانات غير منشورة.2014،
رابعاً:الموارد المائية :
إن االحتياجات المائية تعتمد بالدرجة الرئيسية على درجة حرارة الةو ومعدالت الرطوبة فهلك يةثر علذى معذدالت الفقذد مذن جسذم
الحشرة عن طريق الفتحات التنفسية والماء ضرور لنحل العسل النه مهيب لالمذال والمكونذات العضذوية وضذرور لعمليذة التمديذل
في خاليا الةسم ومصدر اما من الرحيق او مما يةمعه النحل بصورة مباشرة خالل الةوالت التي يقوح بها لهها الغرض(. )3
اذ يستعمل نحل العسل نحل الماء لتخفيف العسل لغرض تغهيذة االفذراد او تغهيذة الخليذة او الذابذة العسذل المتبلذور  ،ويسذتطيع
النحل تامين حاجته من الماء عبر استهال العسل واله يحتو على ( )% 20- 18من وزنه ماء(.)4
وقد اليحتاج النحل الماء في الةو المعتدل لكنه يصب ضرور في الةو الحار الن قلته تةثر على النحل ويفقد عدد مذن افذراد
البال وتموت الحضنة ايضا(.)5
ولكون الموارد المائية احد العوامل الموقعية فقد شكلت نسبة ( )%75من اسبا اختيار مواقع المناحل في المنطقة مما يتضذ
من عينة الدراسة ان نسبة ( )%93.8من اصحا المناحل يعتمدون في سذقاية النحذل علذى ميذا االسذالة  .فذي حذين ان ( )%38.9مذنهم
يعتمدون على ميا االنهار ونسبة ( )%7.7مان اعتمادهم على السيارات الحوضية في تةهيذز المناحذل بالميذا ويكذون التةهيذز اسذبوعيا
()6
اذ تبل ملفة التةهيز بالميا ( )10.000دينار للمرة الواحدة

المبحث الداني :
1

 -لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص .135 – 138

2

 -الديمير كروكا ير  ،المصدر السابق .141 ,

3

 -م دزاحم ايددوب عبددد

 ،تدداثير التغويددة بددبعل الم دواد الغنيددة بددالبروتين علددي نالدداط نحددل العسددل  ،رسددالة ماجسددتير

الزراعة  ,جامعة الموصل  ، 1588 ،ص .18
4

 -الديمير كروكا ير  ،المصدر السابق  ،ص .77

5

 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر سابق  ،ص .370

6

 -الدراسة المبدئية  ،استثمار االستبيان  ,المحور الثاني.
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العوامل البشرية المةثرة في تربية نحل العسل في قضاء الحلة:
اوال  :االيد العاملة
تعد االيد العاملة من العوامل المهمة جدا بالنسبة لالنتاج الزراعي بشكل عاح وانتذاج نحذل العسذل بشذكل خذا الن االنسذان
يعد رمنا اساسيا من ارمان العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني  ,فهو المحر االساسي لهه العملية بةوانبها االداريذة واالنتاجيذة
وخدمتها المختلفة(.)1
تشير بيانات جدول ( )9الى ان اجمذالي اعذداد السذكان فذي منطقذة الدراسذة تبلذ ( )288133نسذمة عذاح  2007اذ جذاء مرمذز
قضاء الحلة بالمرتبة االولى من حيث نمو السكان البال ( )124270نسمة وبنسبة ( )%43.1مذن مةمذوع سذكان القضذاء  ،فيمذا جذاءت
ناحية الكفل بالمرتبة الدانية وبواقع ( )57571نسمة بنسبة ( )%34خالل العاح نفسه وجاءت ناحية ابي غرق بالمرتبة الدالدة اذ بلذ نمذو
السكان فيها ( )59852نسمة وبنسبة (. )%22.5
جدول ()1
نسبة نمو السكان في قضاء الحلة حسب الوحدات االدارية لعام 1117
عدد السكان لعاح  2007نسمة /مم 2اوهمية النسبية%
الوحدة االدارية
43.1
124270
مرمز القضاء
34
57571
ناحية الكفل
22.5
59852
ناحية ابي غرق
100
288133
المةموع
المصدر:وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  ،الةهاز المرمز لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ,قسم االحصاء السكاني  ،بيانات غير
منشورة .2014 ,
امذا بالنسذبة للتوزيذع الكدذافي لسذكان منطقذة الدراسذة فتقسذم الذى مدافذة عامذة ومدافذة زراعيذة اذ يتضذ مذن الةذدول ( )5ان الكدافذذة
الزراعية تتباين بين الوحدات االدارية في منطقة الدراسة عاح  2007فاعلى معدل لها مان فذي مرمذز القضذاء الذه بلذ ( )1103نسذمة
/مم 2في حين سةلت الكدافة الزراعية في ناحية ابي غرق المرمز الداني البال ( )453.5نسمة /مذم 2فذي حذين بلذ ادنذى معذدل لهذا فذي
ناحية الكفل التي شكلت ( )324.5نسمة /مم. 2
جدول ()1
الكثافة الزراعية لقضاء الحلة لعام 1117
عذذدد السذذكان لعذذاح  2007المسذذذذذذذذذذذاحة الصذذذذذذذذذذذالحة الكدافذذذذة الزراعيذذذذة نسذذذذمة
الوحدة االدارية
/مم2
للزراعة (مم)2
نسمة /مم2
1103
112.55
124270
مرمز قضاءالحلة
324.5
301.80
57571
ناحية الكفل
453.5
133.4
59852
ناحية ابي غرق
540.9
947.85
288133
المةموع
المصدر  :وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  ،الةهاز المرمز لالحصاء وتكنولوجيذا المعلومات,قسذم االحصذاء السذكاني،بيانات غيذر
منشورة .2014،
يتبين مما تقدح ان عدد االسر الريفية الزراعية في منطقة ا لدارسة متوافرة من حيذث العذدد اذ يتضذ مذن الدراسذة الميدانيذة ان
( )%93.8من االيد العاملة في هها النشاط هم عمال دائميين و ( )%45.2هم عمال مةقتين(.)2
اما بالنسبة للخبرة فهي تقسم الى :
خبرة اصحا المناحل  -:فتصنف الى خبرة علمية وخبرة متراممة اذ تشكل الخبرة العلميذة نسذبة ( )%19.4مذن مةمذوع الخبذرة فذيعينة الدراسة في حين تكون الخبرة المتراممة بنسبة ( )%84.5من مةموع الخبرة معظمهم من الهمور وتتراو اعمارهم مذابين (-29
 )59سنة وقد تباينت سنوات الخبرة في هذها المةذال اذ شذكلت ( )%30.75بالنسذبة للمذربين الذهين يمارسذون تربيذة النحذل مذن ()10-1
سنوات في حين وصلت النسبة الى ( )%45.19لمذن تتذراو خبذرتهم مذن ( )20-10سذنة بينمذا انخفضذت النسذبة الذى ( )%19.4للمذدة
مابين ( )30-20سنة من العمل  ،اما بالنسبة لمدة الخبرة التي تتراو بين ( )40-30سنة فهي تشكل (.)%7.55
وفيما يتعلق بزراعة المحاصيل فان اغل ب المربين يقومون بزراعذة المحاصذيل الحقليذة بذالقر مذن المنحذل اذ شذكلت نسذبتهم
( ) %93.84فيمذذذا شذذذكل المربذذذون الذذذهين يقومذذذون بزارعذذذة محاصذذذيل علفيذذذة واخذذذرين يزرعذذذون محاصذذذيل علفيذذذة وحقليذذذة نسذذذبة
( )%19.38لكل منهما ومانت نسبة الهين اليمارسون الزراعة (.)3()% 19.4
 خبرة العاملين  -:فهي تشكل ( )%38.45بالنسبة لحملة الشهادة االبتدائية والدانوية  ،امذا الذهين يحملذون شذهادة ابتدائيذة فقذطتصل نسبتهم ( )%30.75فيما سذةلت اقذل نسذبة لحملذة الشذهادة الدانويذة والةامعيذة وبنسذبة ( )%19.4و ( )%19.38لكذل
منهما على التوالي  ،وهها ما يدل على تفوق الخبرة المتراممة في سنوات العمل على الخبرة العلمية في هها النشاط.

1

 -عباس ا ل السعدي  ،االمن الغوائي ي العدراق الواقدو والطمدو , ,مطدابو دار الحكمدة للطباعدة والنالدر  ,بغدداد ، 1550 ،ص
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2

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور الثالث.

3

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور االول.
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اما بالنسبة للترميب النوعي لأليد العاملة فقد ثبت من خالل الدراسة الميدانية ان الهمور يشكلون الغالبية العظمذى مذن العذاملين
وبنسبة ( )%84.5اما االناث فتكون نسبتها قليلة التشكل سوى ( )%19.4وجميعها تابعة للقطاع الخا .
وفيما يخص اجور العاملين فهي متباينة اذ بلغت نسبة العاملين الهين يحصلون على اجر يتراو بين ( )20-10الف دينذار يوميذا ً
( )%23.1فيما وصلت النسبة الى ( )%30.7ممن تتراو اجورهم بين ( )30-20الف دينار يوميا .
فيما سةلت اعلى نسبة ( )%45.2للعاملين الهين يحصلون على اجورهم مقابل نسبة من االنتاج (.)1
ثانيا  :ر  ،المال
ان قياح نشاط اقتصاد يحتاج الى وجود ر  ،مال وال يقتصر را ،المال على النقود فحسب انما يمدل را ،المال العينذي
اله يتمدل باالبنية ووسائط النقل (.)2
ان التكلفة االقتصادية لتربية نحل العسل عالية حيث ان را ،المال المستخدح النتاج العسل فقط يذزداد الذى الضذعف فذي السذنة
االولى اما اذا حسبت تكاليف بناء غرف المنحل وسقيفة وعذدد اليقذل عذن ( )90خليذة فذان ر  ،المذال يرجذع لمذدة اربذع سذنوات امذا اذا
اعتمد انتاج العسل والمفردات االخرى مالغهاء الملكي والشمع فان المنحل ذا التشعب في عمليات االنتاج لمفردات اقتصاديه يةعله امدر
نفعا وربحا واستمراريه في العمل (. )3
يتض مذن خذالل الدراسذه الميدانيذه ان مصذدر را ،المذال المسذتدمر فذي انشذاء المناحذل فذي منطقذة الدراسذه هذو را ،مذال
خا وبنسبة ( )%51.9في حين شكلت النسذبه المتبقيذه والبالغذه ( )%38.9للقطذاعين (الخذا والعذاح )  ،امذا بالنسذبه لتكذاليف ر ،
المذذال المسذذتدمر فذذي هذذه المشذذاريع فيتض ذ بأنذذه نسذذبة ( )%38.4منهذذا تسذذتدمر مذذا يقذذار ( )20-10مليذذون دينذذار ،فذذي حذذين ان نسذذبة
( )%30.8من المناحل تستدمر را ،مال قيمته ( )10_1و ( )30_20مليون دينار لكل منهما على التوالي (.)4
ويظهر مذن الدراسذة الميدانيذة ان نسذبة ( )%84.5مذن اصذحا المناحذل فذي منطقذة الدراسذة لذم يحصذلوا علذى سذلفه لتشذغيل
()5
مشاريعهم  ,اما النسبة المتبقيه وهي ( )%19.4حصلوعلى تسهيالت مصرفيه من قبل المصرف الزراعي التعاوني في المنطقه .
ثالدا  :النقل
()6
انه اسا ،لبقية النشاطات التي ترتكز عليه مليا  ,وتظهر اهمية طرق النقذل
يشكل النقل البناء االرتكاز ال نشاط اقتصاد
مونها وليدة النشاط االقتصاد وتزايد وتوجهذه نحذو التخصذص فذي االنتذاج ( ,)7ممذا ان لطذرق النقذل دورا فعذاال فذي االنتذاج الزراعذي
(النباتي والحيواني) فكلما مانت طرق النقل ووسائله جيد وسريعه ملما مان نقل المنتةات الزراعيه الى االسواق اسهل واسرع (.)8
وفي منطقة الدراسه تعد خدمات الطرق بمدابة الشريان المهم في منطقة الدراسه وتصنف الى عدة انواع منها :
_1الطرق الرئيسية  _:وهه الطرق تربط مرمز قضاء محافظة بابل والوحدات اإلدارية التابعه لها مع حدود المحافظذات المحيطذة بهذا
وهي جميعها طرق مبلطه ويبل مةموع اطوالها (,)209مم وهي -:
 طريق حله  /بغداد 90 -مم مبلط طول الطريق الكلي  100مم طريق حله  /ديوانيه –  90مم مبلط طول الطريق الكلي  80ممج -طريق حله  /مربالء –  22مم مبلط طول الطريق الكلي  49مم
د -طريق حله /نةف –  39مم مبلط طول الطريق الكلي  59مم
هـ .طريق حصو  /مسيب  /مربالء –  19مم مبلط طول الطريق الكلي  90مم .
 -1الطرق الثانوية -:
أ -طريق يربط الكفل بطريق مربالء –نةف وطوله  7مم مبلط .
_بطريق السد قضاء الهنديه –  4.700مم مبلط .
()9
 - 1الطرق الداخلية  -:وهي الطرق الريفيه ويبل مةموع اطوالها ( )190.84مم البال عددها ( )19طريقا .
ونظرا لتوفر شبكه واسعه من طرق النقل في منطقة الدراسه فان وسيلة النقل تعد عامال مكمال للعمليه االنتاجيه فكلمذا تذوفرت
وسائل نقل سريعه ورخيصه زاد الربط بين مناطق االنتاج واالستهال مما يةد الى اتساع حةم االنتاج
يتض من الدراسة الميدانيذه ان نسذبة ( )%75.5مذن المناحذل تكذون مواقعهذا بعيذد عذن طذرق النقذل الرئيسذية المعبذدة  ,بينمذا
( )%23.1تتم منها اختيار مواقعها من طرق النقل المعبدة بمسافه ال تبعد سوى ( 200ح –  1مم) ( , )1اما بالنسبة لنوعيذة ووسذيلة النقذل
1

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور الثالث

 -2عبد خليل

يل  ،احمد حبيب رسول  ،جغ ار ية العراق الصناعية  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،بدون تاريخ  ،ص131

3

 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق  ،ص.21

4

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور الرابو.

5

الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  .المحور االول.

6

 -سعدي علي ،الب  ،جغ ار ية النقل والتجارة  ،دار الكتب للطباعة والنالر  ،الموصل  ، 1587،ص.43

7

 -يسري عبد الرزاق الجوهري  ،ناريمان درويش  ،الجغ ار ية البالدرية  ،مؤسسدة الدباب الجامعدة للطباعدة والنالدر االسدكندرية 1589 ،

8

 -صالح محمد وهبي  ،اصول الجغ ار ية الزراعية  ،ط ، 1دمالق  ،سوريا  ، 2000 ،ص .117

ص.120
9

 -مديرية الطرق والجسور ي محا ظة بابل  ،العبة التخطيط  ،بيانات ،ير منالورة .2014 ،
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
المستخدمة في وسيلة نقل منتةات النحل فذي منطقذة الدراسذة فيتضذ مذن الدراسذة الميدانيذة ان نسذبة ( )%75.5هذي مذن النذوع العذاد
وسيارات مكيفه بنسبة ( , )%23.1مما ثبت ايضا ان ( )%30.8من اصحا المناحذل يمتلكذون هذه السذيارات بينمذا ( )%57.12مذنهم
()2
تكون سياراتهم مةجرة وجميعها تعود ملكيتها للقطاع الخا .
()3
 -1التسويق  -:يمدل التسويق رمنا اساسيا في العمليه االنتاجيه وهو بالنسبه ال سلعه يعني مقدار الطلب على منتةاته  ,في ما يتعلق
في منطقة الدراسة يتض من الدراسه الميدانية ان نسذبة ( )%55.2مذن مذربين النحذل يفضذلون نقذل االنتذاج الذى داخذل منطقذة الدراسذة
نتيةةً لقر المسافة ومدرة االسواق وانخفاض تكاليف النقل  ,في حين ( )%30.8يسوقون االنتاج الى خارج المنطقذة (بغذداد – ديوانيذة
–نةف) بسبب قلة الزراعة وقلة تربية النحل فضال عن زيادة الطلب على العسذل المنذتج فذي منطقذة الدراسذة  ,ويذتم التسذويق فذي داخذل
المحافظه الى السوق المحلية المكاتب االهلية وبنسبة ( )%100من االنتاج .
على الرغم من ان معظم االنتاج يتم تسويقه داخل منطقذة الدراسذة اال انذه ال يخلذو مذن معوقذات منهذا تهبذه االسذعار اذ بلغذت
نسذذبة المناحذذل التذذي تعذذاني مذذن هذذه المشذذكله ( )%30.8فيمذذا شذذكلت المناحذذل التذذي تعذذاني مذذن روتذذين العمذذل وتهبذذه االسذذعار بنسذذبة
( , )%55.2وفيما يتعلق بمعوقات التسويق خارج منطقة الدراسة فتتمدل بازدحاح الطرق وبعد المسذافات وهذها يذةد الذى تذاخير عمليذة
البيع .
اما بالنسبة للمد التي يتم بها تسويق االنتاج فان اغلب المناحل والتي تشكل نسبة ( )55.2تسذوق انتاجهذا خذالل مذد بالغذه ()5
()4
اشهر بينما بقية المناحل البالغة نسبتها ( )%30.8تسوق االنتاج خالل شهرين .
ويعد السوق احد العوامل الموقعيه فقد شكلت نسبة ( )%7.7من اسبا اختيار مواقع المناحذل فذي منطقذة الدراسذة ويبذرز اثذر
السوق في انتاج العسل من خالل حةم السوق (عدد السكان) وقدرته الشرائية  ,اذ تتوقف القدرة االستيعابية للسوق على عدد سكانه ممذا
تحدد مستوياته االقتصادية وقدراتهم الشرائية متطلباتهم من هه المنتةات ( ,)5اذ يعد الدخل احد االرمذان االساسذية لتكذوين الطلذب علذى
السلعه في السوق فكلما زاد دخل الفرد ازداد طلبه علذى سذلعة معينذة والذى تطذور نمذط اسذتهالمه الغذهائي ( ,)6اذ بلذ عذدد سذكان منطقذة
الدراسة خالل عاح ( )2007ما يقار ( )288133نسمة (.)7
المبحث الدالث
التباين المكاني لتربية نحل العسل في قضاء الحلة
 -1مفهوم النحل :
هو حشر تتغهى وتغه صغارها على الرحيق وغبار الطلع ويعتبر النحل من امبر المةموعات في الحشذرات حيذث تتضذمن
( )20الف نوع ( , )8ويعرف ايضا انه مةموعة الحشرات التي تقع تحت العائله الراقيه المعروفه ( )Apoideaومذن االمدلذه علذى هذه
الحشرات هو نحل العسل  ,اذ تشتر هه الحشذرات فذي وجذود الشذعيرات المتفرعذة والتغهيذة علذى حبذو القذا ورحيذق االزهذار ممذا
تحو على حشرات اجتماعية واخرى غير اجتماعية .
من الصعوبه جدا معرفة منشأ النحل واصذله حيذث ان الحفريذات ال تمذدنا بالمعلومذات الكافيذة لبيذان ذلذك  ,لكذن ترميذب بعذض
عائالت الزنابير البدائية دلت على ان نحل العسل ليس اال زنابير قد غيرت عادتها في التغهية فاصبحت نباتية بعد ان مانت تتغذهى علذى
اللحوح وقد تحورت اعضائها تحورا ساعدها على جمع الرحيق وحبو اللقا ان هه التحورات قد نشذات بسذبب التحذورات التذي تمذت
في النبات ات خالل العصور المتتاليه فانه من البديهي ان يرتبط نشوء وتطور الرحيق وحبو اللقا مذن النباتذات المزهذر ارتبذاط وثيقذا
بنشوء وتطور نحل العسل اله يتمد اعتماد ملي في غهائه على الرحيق وحبو اللقا ومن المةمد االن ان قد تم تطور نحل العسل من
اسالفه اشبا الزنابير (.)9
 -2نواع نحل العسل وتوزيعه الةغرافي -:
تتباين نواع نحل العسل والصورة الةغرافية لتوزيعه حيث يمكن تقسيمه إلى اونواع التالية:
_1النحل الكبير  -:يوجد هها النوع في مناطق الهنذد الةبيلذه وسذيالن والصذين و جذزاء خذرى مذن رسذيا وهذها النذوع يبنذي قرصذا واحذد
يتراو طوله بين ( )7-9قدح يتعلق على االغصان غير المرتفعة من االشةار ومهلك الغليضه (.)10
 _2النحل الصغير  -:يبني هها النوع من النحل قرصذا واحذدا فقذط ولكذن هذها القذر يكذون صذغير جذدا ومقارنذةً بذالقر اللذه يبنيذه
النحل الكبير ويبني هها القر عادة ً متدليا من احد فذروع االشذةار الصذغير ويحذو علذى ( )100عذين مذن عيذون الشذغالة فذي االنذج
المربع
1

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور الثاني .

2

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور السابو .

3

 -احمد حبيب رسول  ،مبادئ الجغ ار يا الصناعية  ،مطبعة الحوادث  ،بغداد  ، 1581 ،ص.41

4

 -الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبيان  ،المحور السابو

5

 -مخلف الالل مرعي  ،ابراهيم حسون القصاب  ،جغ ار ية الزراعة  ،الموصل  ، 1555 ،ص.419

6

 -باسم الحميري ،مبادئ واسس التسويق  ،مطبعة عصام  ،بغداد  ، 1588 ،ص. 90

7

 -جدول . 9

8

-تمام العابد  ،المصدر السابق  ،ص .19

9

 -لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص.31

10

 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق  ،ص .35
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 -3النحل الهند او الشرقي
()1
 -4النحل الغربي
 -3سالالت نحل العسل
لقد ظهرت الدراسات التي تناولت نحذل العسذل انذه ينحذدر مذن سذالالت متعذددة ولكذل منهذا مميذزات مذن ناحيذة انتاجيتذه والمذوطن
االصلي له والتي يمكن توضيحها باالتي:
 -1النحل المصر  -:يمتاز هها النوع بصغر حةمه وتكون الملكه ذات لون اصفر نحاسي  ,باالضافه الى ذالك يمتاز هها النوع
()2
بأنه ميال للشراسة
 -2النحل االيطالي  -:موطنه االصلي ايطاليه – امدر السالالت انتشارا في العالم – يتحمل البذرد الشذديد ويعتبذر امدذر اقتنذاء مذن
()3
قبل مربي النحل
 -3النحل القبرصي  -:يستوطن جزيرة قبذر وهذو عبذارة عذن سذاللة معزولذة تتميذز بهنتاجيتهذا الضذعيفة وشراسذتها  ,يتحمذل
الشتاء الطويل والقاسي (. )4
 -4النحل السور  -:موطنه سوريا وفلسطين ولبنان –صغير الحةم يسمى بالنحل السيافي وهو ضعيف االنتاج شر ،الطباع .
 -9نحل االنضول  -:موطنه االصلي ترميا -صغير الحةم هادئ الطباع  ,عالي االنتاج للعسل  ,يتحمل البرد شتاء
 -5النحل القوقاز  -:موطنه المناطق الةبلية في القوقاز يمتاز بلونه السنةابي  ,هادئ جدا يتحمل درجات الحرارة المنخفضذة .
()5

-7
-8
-5
-10

النحذذل الكذذارينولي  -:سذذمي بهذذها االسذذم نسذذبتا لمنطقذذة مذذارنول بذذين النمسذذا وايطاليذذا ويوغسذذالفيا تمتذذاز بالهذذدوء واضذذطرا
()6
لطائفه وتهبهبها تبعا لفصول السنه .
النحل االلماني  -:توجد هه السالله في السويد والنرويج وشمال المانيذا وانكلتذرا وهذو شذر ،الطبذاع ميذال الذى السذرقة قليذل
()7
االنتاج من العسل وقليل المقاومه لألمراض .
نحذذل شذذمال افريقيذذا  -:موطنذذه شذذمال افريقيذذا اسذذود اللذذون شذذر ،الطبذذاع شذذر ،الطبذذاع ميذذال للتطريذذد يمتذذاز بذذوفرة جمعذذه
()8
للعسل .
النحل العراقي  -:يوجد صنفان احدهما يدعى الوحشي وهو شر ،الطباع ميال للتطريد ضعيف االنتاج يعيش بريا في شقوق
االحةار والكهوف ( , )9اما الصنف الداني هو الهادئ ينتشر في شمال العراق ووسطه يمتذاز بهدوئذه النسذبي وسذهولة تربيتذه
()10
،لونه فات وهو ال يميل الى بناء بيوت الملكات .

 -4اوهمية االقتصادية لتربية النحل
نتيةة للقيمة الغهائية التي يمتاز بها نحل العسل لهلك فقد ازداد الطلب عليه في االسواق العالميذة والمحليذة ممذا جعذل تسذويق اإلنتذاج
امرا ميسورا مهلك الحال بالنسبة لمنتةات النحل االخرى
و غراض تربية النحل متعددة ومديرة فهي ليست مقتصرة على انتاج العسذل والشذمع وإنتذاج طوائذف النحذل والملكذات فحسذب
بل اصبحت من اهم مهمذات تربيذة ال نحذل هذي اسذتخداح النحذل فذي التلقذي الخلطذي إلزهذار مةموعذة مبيذرة مذن المحاصذيل االقتصذادية
المهمة في تغهية البشرية وتطويرها .
ويعد نحل العسل الحشرة الوحيدة في الوجود التذي يسذتطيع االنسذان ان يذتحكم فيهذا بنةذا لغذرض التلقذي الخلطذي للمحاصذيل المختلفذة
()11
حيث ان القيمة االقتصادية لهه العملية تعد امبر بكدير من المردود االقتصاد للعسل والشمع والمنتةات االخرى للنحل .
وضمن االهمية االقتصذادية فذان تربيذة النحذل تشذغل ايذاد عاملذة مديذرة مذن النحذالين المبتذدئين فالنحذالين الكبذار والدارسذين والبذاحدين
وموادر معامل ادوات النحالة المختلفة ومنتةين ادوات ومواد مكافحة افات النحل وغيرهم .)12(.
أما أهم فوائد العسل فيمكن إدراجها على النحو اآلتي -:
 -1القيمة الغهائية العالية في العسل
1

 -لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص.35

2

 -المصدر نفسو  ،ص. 35

3

 -تمام العابد  ،المصدر السابق  ،ص .33

4

 -المصدر نفسو  ،ص.25

5

 -لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص .41 – 40

6

 -تمام العابد  ،المصدر السابق  ،ص .32

7

-عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق .52 ،

8

 -لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص .42

9

 -عبد الباقي محمد العلي  ،الصدر السابق  ،ص .53

10
11
12

 لؤي كريم الناجي  ،المصدر السابق  ،ص . 11 -المصدر نفسو  ،ص . 25

 -عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق  ،ص، 21
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
 -2ان العسل تمتصه االمعاء بسرعة وسهولة وهو من المواد المطهرة لها ويمد الةسم بطاقة حرارية سريعة
 -3يستعمل لعالج االمراض والتقرحات واإلصابات الةلدية
 -4يستعمل في عالج امراض العيون
 -9تقوية عضلة القلب ورفع الضغط المنخفض(.)1
-5يضاف العسل مع الزيت مبد الحوت لعمل دهان نافعة لتخفيض االح الحروق واإلسراع في التئاح االنسةة المحروقة
()2
-7يدخل في تحضير بعض الطبخات في المطبخ .
()3
-8يعتبر العسل مفيدا في حاالت التعب العاح وفقدان الشهية والنحول
 -9تطور انتاج نحل العسل في محافظة بابل عاح 2014
يتض من جدول( )7ان المتوسط الحسابي ال جمالي اعداد المناحل في محافظة بابل بل ( )481منحال ,اذ يظهذر مذن الةذدول
نفسه ان هنالك تبانيا في التوزيع المكاني إلعداد المناحل اذا تصدرت ناحيتي السدة والمشروع المرتبة االولى مذن حيذث االعذداد وبواقذع
( ) 79منحال لكل منهما ,يعود ذلك الى سعة مساحة االراضي الصالحة للزراعة وتنوع االشةار والنباتات المزروعة فيها  ,بينما احتلذت
ناحية ابي غرق المرتبة الدانية اذ بلغت اعداد المناحل ( )54مذنحال فيهذا ,فذي حذين جذاء مرمذز قضذاء المحاويذل بالمرتبذة الدالدذة وبواقذع
( ) 53منحال .اما بالنسبة لكمية االنتاج فيتض من الةدول نفسذه ان ناحيذة السذدة احتلذت المرمذز االول مذن حيذث االنتذاج والبذال ناحيذة
السدة احتلت المرمز االول من حيث االنتاج والبال ( )17500مغم وبنسبة ()%17.89من اجمالي ممية االنتاج الكلي فيما عانذت ناحيذة
المشروع بالمرمز الداني وبقدر ()19950مغم وبنسبة ( )%19.87من المةموع الكلي لإلنتاج  ,وجاء مرمذز قضذاء المحاويذل بذالمرمز
الدالذث وبهنتذاج قذذدر ()14152مغذم وبنسذذبة( )%14.40مذن اجمذذالي االنتذاج ,فذذي حذين سذذةلت ناحيذة ابذذي غذرق المرمذذز الرابذع وبواقذذع
( )12484مغم وبنسبة ( )%12.7من المةموع الكلي لإلنتاج .
جدول ()7
اعداد المناحل وطاقتها االنتاجية في محافظة بابل لعام 1111
االهمية
ممية العسل المنتةة مغم/السنة
عدد الخاليا
عدد
الوحدة االدارية
ت
النسبية%
الواحد
المناحل
12,5
12400
1990
44
مرمز قضاء الحلة
.1
12,7
12484
1505
54
ناحية ابي غرق
.2
4,5
4920
959
29
ناحية الكفل
.3
14,4
14152
1774
53
ح.ق.المحاويل
.4
19,78
19950
1549
79
ن .المشروع
.9
2,18
2192
255
13
ن .النيل
.5
0,81
800
100
12
ن.االماح
.7
2,99
2920
319
8
ح.ق..الهاشمية
.8
2,80
2758
345
13
ن.المدحتية
.5
0,32
320
40
1
ن.الطليعة
.10
1,82
1800
229
15
ن.القاسم
.11
2,23
2200
279
19
ن.الشوملي
.12
ح.ق.المسيب
.13
17,89
17500
2200
79
ن.السد
.14
5,28
5152
774
37
ن.االسكندرية
.19
3,08
3040
380
20
ن .جرف الصخر
.15
100
58948
11354
481
المةموع
المصدر  :مديرية زراعة محافظة بابل  ،شعبة االحصاء الزراعي  ،بيانات غير منشورة .2014 ،
 -5تطور إنتاج نحل العسل في قضاء الحلة لعاح .2014
يتض من جدول ( )8ان اجمالي اعداد المناحل في منطقة الدراسة بل ( )133منحال ,اذ يتبين من الةذدول المذهمور ان ناحيذة
ابي غرق تصدر باقي نواحي منطقة الدراسة من حيث اعداد المناحل البال ( )54منحال وبطاقة انتاجية قدرها ()12484مغذم تشذكل
بنسبة ( )%42.4من اجمالي ممية االنتاج  ,بينما

 _1حسين رمال  ،المصدر السابق  ،ص. 57-54
2
3

_ عبد الباقي محمد العلي  ،المصدر السابق  ،ص. 23-22
_ تمام العابد  ،المصدر السابق  ،ص.. 187
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تربية نحل العسل في قضاء الحلة
يحتل مرمز قضاء الحله المرمز الداني مذن حيذث العذدد وبواقذع ( )44مذنحال وبطاقذة إنتاجيذة بلغذت ()12400مغذم مذن المةمذوع الكلذي
لالنتاج وبنسبة ( )%42.2من مةمذوع االنتذاج ,فذي حذين جذاءت ناحيذة الكفذل المرمذز الدالذث وبواقذع ()29مذنحال وبهنتذاج بلغذت نسذبته
( )%19.4من المةموع الكلي لالنتاج
جدول ()1
اعداد المناحل وطاقتها اإلنتاجية في قضاء الحلة لعام 1111
مميذذذذذذة العسذذذذذذل اوهميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
عدد الخاليا
عدد المناحل
ت الوحدة اإلدارية
النسبية %
مغم/السنة
42,2
12400
1990
44
 .1ح.ق .الحلة
19,4
4920
959
29
 .2ناحية الكفل
42,4
12484
1505
54
 30ناحية ابي غرق
100
25404
3721
133
المةموع
المصدر  :مديرية زراعة محافظة بابل  ،شعبة االحصاء الزراعي  ،بيانات غير منشورة . 2014 ،
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
االستنتاجات
 -1تتمتع منطقة الدراسة بموقع جغرافي متميز إذ ساعد ذلك على توفر مصادر حبو اللقا والرحيق .
 -2يةد انخفاض درجات الحرارة شتاءا ً في منطقة الدراسة إلى التقليل من نشاط النحل داخل الخلية اومر اله يتطلب اتخاذ بعض
اإلجراءات في مةال التدفئة  ,ما في فصل الصيف فيةب توفير الظالل المناسبة للخاليا ورش الميا حول المنحل لتلطيف الةو .
 -3تتميز منطقة الدراسة بارتفاع نسبة الرطوبة شتاءا ً لهلك يةب الحفاظ على الخاليا عن طريق توفير مكان صحي وجاف لها تالفيا ً
لتعرضها لألمراض .
 -4تعد الموارد المائية حد العوامل الموقعية فقد شكلت نسبة (  ) %75من سبا اختيار مواقع المناحل في منطقة الدراسة .
 -9إن غالبية الخبرة التي يمتلكها صحا المناحل هي خبرة متراممة في سنوات ممارسة العمل وتشكل نسبة (  , ) % 84,5ما
الخبرة العلمية فهي قليلة بنسبة (  ) % 19,4من مةموع الخبرة .
 -5ن مصدر ر  ،المال المستخدح في نشاء المناحل في منطقة الدراسة هو ر  ،مال خا وبنسبة ( . ) % 51
 -7ن نسبة (  ) % 55من مربي النحل يفضلون تسويق نتاجهم داخل منطقة الدراسة نتيةة لقر المسافة ومدرة اوسواق وانخفاض
تكاليف النقل .
 -8بل عداد المناحل في محافظة بابل (  ) 481منحالً وبطاقة إنتاجية قدرها (  ) 58948مغم من العسل في عاح  , 2014إذ تصدرت
ناحيتي السدة والمشروع المرمز اوول من حيث اإلنتاج .
 -5بلغت عداد المناحل في منطقة الدراسة (  ) 133منحالً وبطاقة إنتاجية قدرها(  ) 25404مغم من العسل خالل عاح , 2014إذ
تصدرت ناحية بي غرق المرمز اوول من حيث اإلنتاج .
المصادر
أوال:الكتب
 .1الةوهر  ،يسرى عبد الرزاق  ،نار يمان درويش  ،الةغرافية البشرية  ،مةسسة وشبا الةامعة للطباعة والنشر  ،اإلسذكندرية ،
. 1589
 .1الحمير  ،باسم  ،مبادئ و سس التسويق  ،مطبعة عصاح  ،بغداد .1588،
 .1رسول  ،احمد حبيب  ،مبادئ الةغرافيا الصناعية  ،مطبعة الحوادث  ،بغداد . 1581 ،
 .1رمال  ،حسين  ،موسوعة تربية النحل  ،دار اليوسف  ،بيروت  ،بدون تاريخ.
 .1السعد  ،عبا ،ناضل  ،اومن الغهائي في العراق  ،الواقع والطمو  ،مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر  ،بغداد .1550 ،
 .1العابد ,تماح  ،تربية النحل ودودة القز  ،منشورات جامعة البعث  ،ملية الهندسة الزراعية . 2007 ،
 .7غالب  ،سعد علي  ،جغرافية النقل والتةارة  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،الموصل . 1587 ،
 .8فضيل  ،عبد خليل  ،احمد حبيب رسول  ،جغرافية العراق الصناعية  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،بدون تاريخ .
 .9مرومافير  ،فالديمير  ،موسوعة النحل  ،ترجمة منتةب يونس  ،ط ، 1دار عالء الدين  ،دمشق . 2007 ،
 .11محمد العلي  ،عبد الباقي  ،تربية النحل،ط ، 1دار الكتب  ،بغداد .2011 ،
 .11مرعي  ،مخلف شالل  ،إبراهيم حسون القصا  ،جغرافية الزراعة  ،الموصل .1555 ،
 .11الناجي  ،لة مريم  ،تربية النحل ودودة الحرير  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،بغداد  ،بدون تاريخ .
 .11هستد  ،موردن  ،اوسس الطبيعية لةغرافية العراق  ،ترجمة جاسم محمد الخلف  ،المطبعة العربية  ،بغداد . 1548 ،
 .11وهبي  ،صال محمود  ،صول الةغرافية الزراعية  ،ط ، 1دمشق  ،سوريا .2000 ،
ثانيا ً  :الرسائل
 .11عبد هللا  ،مزاحم ايو  ،تأثير التغهية ببعض المواد الغنية بذالبروتين علذى نشذاط نحذل العسذل  ،رسذالة ماجسذتير (غيذر منشذورة) ،
ملية الزراعة  ،جامعة الموصل . 1588 ،
 .11مربل  ،عبد االله رزوقي  ،زراعة الخضروات ومستقبلها في لذواء الحلذة رسذالة ماجسذتير (غيذر منشذورة) ،مليذة اآلدا  ،جامعذة
بغداد . 1557 ،
ثالثا ً  :المطبوعات الحكومية والرسمية
 .17جمهوريذذذة العذذذراق  ،وزارة التخطذذذيط والتعذذذاون اإلنمذذذائي  ،الةهذذذاز المرمذذذز لإلحصذذذاء وتكنولوجيذذذا المعلومذذذات  ،المةموعذذذة
اإلحصائية السنوية . 2007 ،
 .11جمهورية العذراق  ،وزارة التخطذيط والتعذاون اإلنمذائي  ،الةهذاز المرمذز لإلحصذاء وتكنولوجيذا المعلومات،إحصذائيات السذكان
والقوى العاملة،تقديرات عاح .2007
 .19جمهوريذة العذذراق ،وزارة المذوارد المائيذذة ،المديريذة العامذذة للمسذاحة ،قسذذم إنتذاج الخذذرائط ،خريطذة محافظذذة بابذل الطبوغرافيذذة ،
بمقيا. 1589 ، 900000:1 ،
 .20جمهورية العراق ،وزارة المذوارد المائيذة  ،الهيئذة العامذة للمسذاحة  ،قسذم إنتذاج الخذرائط خارطذة محافظذة بابذل اإلداريذة ،بمقيذا،
, 1/900000لسنة.2007
 .11مديرية الطرق والةسور في محافظة بابل  ،شعبة التخطيط  ،بيانات غير منشورة. 2014 ،
 .22مديرية زراعة محافظة بابل  ،شعبة اإلحصاء الزراعي  ،بيانات غير منشورة . 2014 ،
 .11وزارة التخطيط  ،والتعاون اإلنمائي  ،الةهاز المرمز لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومذات  ،قسذم اإلحصذاء السذكاني  ،بيانذات غيذر
منشورة .2014 ،
 .24وزارة النقل والمواصالت  ,اونواء الةوية والرصد الزلزالي  ,قسم المناخ  ,بيانات غير منشورة . 2014 ,
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