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 الظروف املناخية يف حمافظة االنبار ومدى مالئمتها لرتبية
 وانتاج حنل العسل  

 مروان غالب ياسين الدليميم.د. 

راالنبافي محافظة تربية مالمديرية العامة ل     
ma_an20@yahoo.com 

 الممخص:
ة االنبار ومدى مالئمتيا لتربية وانتاج نحؿ العسؿ تناوؿ البحث دراسة الظروؼ المناخية لمحافظ

واتضح لنا مف ىذه الدراسة اف عامؿ المساحة الزراعية والقرب مف مركز المدينة والعاصمة بغداد 
( خمية وبكمية انتاج ٕٜٕٙٗدور في مضاعفة االعداد حيث بمغ اعداد الخاليا في المحافظة )

االولى وعنو المرتبة االخيرة  ،كما اف الظروؼ  ( كغـ احتؿ قضاء الرمادي المرتبةٕٕٓٛ٘ٓ)
المناخية بعناصرىا مالئمة بشكؿ عاـ لتربية وانتاج نحؿ العسؿ ، اال انيا ليا اثرىا في بعض االشير 
مف حيث ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضيا خالؿ فصؿ الصيؼ والشتاء ىذا مما انعكس اثرة عمى 

ا وضعؼ نشاطيا  وانتاجيا مف العسؿ  ، وكاف لمعالقة مضاعفة جيد النحمة مف حيث  قمو عمرى
االحصائية الدور االكبر في بياف قوة العالقة بيف كمية االنتاج والعناصر المناخية التي تبيف مف 
خالليا اف عنصر الحرارة ) االعتيادية والصغرى ، والعظمى والعواصؼ الترابية( كاف ليا قوة ارتباط 

العظمى اعمى قيـ االرتباط ، اما باقي العناصر فكاف ليا قوة ارتباط  سمبي واحتمت درجة الحرارة
ايجابي ولكف بدرجة ارتباط ال يتجاوز الضعؼ . وتـ ذكر بعض االجراءات االحترازية التي تقمؿ مف 

 ضرر العناصر المناخية  عمى تربية وانتاج النحؿ .

 بية وانتاج نحؿ العسؿ(.الكممات المفتاحية: )الظروؼ المناخية، محافظة االنبار، تر 
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Climatic conditions in Anbar Governorate and their 

suitability for honey bee 

breeding and production 

Inst.Dr. Marwan Ghalib Yassen Al- Dulaimi 

The General Directorate of Education in Anbar Province. 

 

Abstract: 

The research dealt with the study of the climatic conditions of Anbar 

Governorate and their suitability for the breeding, production and 

distribution of honey bees. It became clear to us from this study that the 

factor of agricultural area and proximity to the city center and the capital 

Baghdad has a role in doubling the numbers, as the number of cells in the 

province reached (29426) cells and production (205802) kg.Ramadi district 

ranked first, and Anah district ranked last.The climatic conditions are 

generally suitable for the breeding and production of honey bees, but they 

have an impact in some months in terms of high and low temperatures during 

the summer and winter, which is reflected in the doubling of the effort of the 

bee, reducing its life and weak activity and production of honey.The 

statistical relationship had the greatest role in demonstrating the strength of 

the relationship between the amount of production and the climatic elements, 

through which it was shown that the temperature element (normal, minimum, 

and maximum) and dust storms)It had a negative correlation strength, the 

maximum temperature occupied the highest correlation values, while the rest 

of the elements had a positive correlation strength, but with a correlation not 

exceeding double.Some precautionary measures were mentioned that reduce 

the harm of climatic elements on beekeeping and production .    

Key words: (climatic conditions, Anbar Governorate, honey bee breeding 

and production). 
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 المقدمة.

النحؿ عالـ يسير وفؽ نظاـ رباني دقيؽ وعمى اعمى المستويات مف الرقي فالكؿ يعمؿ 
دوف كمؿ وممؿ .وتعتبر مشاريع تربية النحؿ مف اكثر المشاريع ذات الجدوى 
االقتصادية ، فالنحمة نافعة لالنساف والطبيعة ،إذ تسيـ بشكؿ مباشر في انتاج العسؿ 

بوب المقاح والعكبر ، وتسيـ بشكؿ غير مباشر في زيادة والغذاء الممكي والشمع وح
االنتاج وتحسف مف نوعية الثمار ألنواع عديدة مف النباتات جراء قياميا بعممية التمقيح 

مف قبؿ سكاف محافظة االنبار  بأىميةالخمطي ألزىارىا . وتربية النحؿ لـ تكف تحظى 
اية التسعينات باىتماـ مف قبؿ ، كونيا حديثة عمى المجتمع ،اال انيا اخذت في ني

سكاف المحافظة واخذ ىذا االىتماـ يتضاعؼ نتيجة لسعة المساحات الزراعية التي 
 تمثؿ مصدر غذاء النحؿ  وارتفاع القيمة االقتصادية لمنتجات النحؿ بمختمؼ انواعيا.

ا تـ دراسة الظروؼ المناخية في محافظة االنبار ومدى مالئمتي توضيحونتيجة لما تـ  
 - ٜٛٛٔالمناخية لممدة مف ) لتربية وانتاج نحؿ العسؿ باالعتماد عمى البيانات

( ومف خالؿ تمؾ البيانات  ٜٕٔٓ- ٕٚٓٓ( وبيانات التوزيع واالنتاج لممدة ) ٜٕٔٓ
كمية احصائية مف اجؿ بياف اعداد النحؿ وكمية و تـ دراسة الموضوع دراسة وصفية 

النحؿ وماىي العناصر واالشير  وانتاج لتربية ةياالنتاج و مدى مالئمة الظروؼ المناخ
 ألكثر تأثيرًا عمى تربيتيا وانتاجيا .  

 مشكمة البحث وتم صياغتها باالتي : -
 ىؿ الظروؼ المناخية مالئمة لتربية وانتاج نحؿ العسؿ في محافظة االنبار . -
 .نتاج مابيف اقضية منطقة الدراسةىؿ ىناؾ تبايف في التوزيع واال -
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 فرضية البحث. -
الظروؼ المناخية بشكؿ عاـ مالئمة اال انيا ليا تاثيرىا في بعض الفصوؿ واالشير  -

مف حيث االرتفاع واالنخفاض في درجات الحرارة التي انعكس اثرىا عمى انتاجية 
 العسؿ .

 ىناؾ تبايف في التوزيع الجغرافي وكمية االنتاج مابيف اقضية منطقة الدراسة . -
 نبحج.يُهجٍت ا -

التي تمثمت بدراسة وصفية كمية  وطبيعتواعتمد البحث عمى منيجية تطابؽ الموضوع 
لتوزيع الخاليا ومتطمباتيا المناخية والمنيج االحصائي الذي تمثؿ باستخداـ الصيغ 
االحصائية لبياف العالقة بيف الظروؼ المناخية وكمية االنتاج ، واستخداـ المصادر 

( ,وبيانات توزيع وانتاج النحؿ ٜٕٔٓ - ٜٛٛٔاخية لممدة مف ) العممية والبيانات المن
 ( والمقابالت الشخصية . ٜٕٔٓ – ٕٚٓٓلممدة مف )

 هدف البحث . -
تيدؼ الدراسة لكشؼ مدى اثر الظروؼ المناخية عمى تربية وانتاج وتوزيع نحؿ  -

 العسؿ في محافظة االنبار واعداد الخاليا وكمية االنتاج .
وؿ التي قد تساعد في تقميؿ الخسائر مف اجؿ تطوير ىذا النشاط اقتراح الحم -

 االقتصادي .
 اهمية الدراسة. -

نتيجة الفتقار منطقة الدراسة لمثؿ ىذه الدراسات مف حيث دراسة اثر الظروؼ المناخية 
عمى تربية وانتاج نحؿ العسؿ ، ىذا مما يجعميا اف تكوف مرجع عممي يخدـ العممية 

 ة االنبار ولمميتميف في ىذه المينة االقتصادية الزراعية .التنموية في محافظ
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الدراسة منطقة حدود :  - 

 دائرتي بيف تقع والتي االنبار لمحافظة االدارية الحدود في وتتمثؿ: المكانية الحدود
 مف الغربي القسـ في شرقاً (  ٗٗ – ٜٖ) طوؿ خطي وبيف شماالً (ْ  ٖ٘ – ٘.ٖٓ)

  تتمثؿ لزمانيةا (. والحدودٔ)  خريطة القطر

 واالنتاجية التوزيع حيث مف بالنحؿ الخاصة الزراعية باإلحصاءات المتعمقة بالبيانات
 الخاصة المناخية والبيانات ،( ٜٕٔٓ- ٜٕٓٓ)  لممدة االنبار زراعة مديرية مف

 ،(  ٜٕٔٓ - ٜٛٛٔ)  لممدة المحافظة في الجوية االنواء بمحطات

 ة في العراقموقع منطقة الدراس(  1)   الخريطة
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في  مظروف المناخيةاواًل : الحدود المناخية المالئمة لتربية النحل ومدى مالئمتها ل
 . محافظة االنبار 

تعد العناصر المناخية مف ابرز العوامؿ المؤثرة في االنتاج الزراعي بشقية النباتي 
حشرات االقتصادية التي والحيواني ،بما فييا تربية وانتاج نحؿ العسؿ الذي يعد احدى ال

عند  تزدىر وتتكاثر بشكؿ جيد في ظؿ الظروؼ المناخية المالئمة ، اال انيا تتضرر
ارتفاع معدالت العناصر المناخية عف الحدود المالئمة ليا .فضاًل عف تأثيرىما عمى 
النحؿ بصورة غير مباشرة مف خالؿ اثرىما عمى العوامؿ الحياتية لمنبات كالتمثيؿ 

 واالمتصاص والنمو واالزىار التي تعتبر مصدر الغذاء الرئيسي لمنحمة.الضوئي 
االشعاع الشمسي والحرارة والرياح بولبياف اثر العناصر المناخية وظواىرىا المتمثمة 

عمى تربية وانتاج نحؿ العسؿ في  عواصؼ الترابيةوالرطوبة الجوية واالمطار وال
ونشاط وانتاجية بية ر عمى ت تأثيرىاى محافظة االنبار سوؼ يتـ دراستيا لبياف مد

 . النحؿ
 : االشعاع الشمسي .  -1

الشمسي دور رئيسي في حياة نحؿ العسؿ نتيجة  لدورة الياـ بشكؿ غير  لإلشعاع
االزىار مف  تمثمومباشر في حياة النباتات في عممية التمثيؿ الضوئي واالزىار لما 

فرز الرحيؽ تكوف بغزارة في االياـ غذاء لمنحؿ كوف اف عممية ازىار النباتات و  مصدر
 .(ٔ)الغائمة باألياـالمشمسة مقارنة 
تعارؼ لتحديد اتجاىات مصادر الغذاء ، الف  كأدواتالنحؿ  يستخدموفضاًل عف ذلؾ 

شكؿ ورائحة مصدر الغذاء ال يعطياف داللة مكانية كافية لمنحمة كوف اف الروائح قد 
في مسافات بعيدة عف مكاف الخمية ىذا  تنشر تختمط فيما بينيا في الجو المحيط او قد

لموف الدور الفاعؿ االكبر في ذلؾ الف الطيؼ المرئي لمنحمة يتراوح  يجعؿمما 
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.مما يمكنيا مف رؤية االشعة الفوؽ البنفسجية )*(النانومتر ( ٓ٘ٙ – ٖٓٓمابيف)
 القريبة كموف واضح ومميز يساعدىا عمى التمييز بيف بتالت االزىار والمجموع

في كثير مف عممياتو عمى النحؿ .ويعتمد  (ٕ)الخضري الذي يعد غير عاكس في العيف
موقع الشمس لتحديد أماكف األزىار وتمييز االتجاىات في أثناء طيرانو عف طريؽ )لغة 

 .(3)الرقص( التي اكتشفيا )كارؿ فوف فرنيس(
الجني باكرًا عمى بدء  وتحريضوالمباشرة في ايقاض النحؿ صباحًا  أىميتوفضال عف 

اال انو لو اثره   أىميتو التي تـ ذكرىا ،وبالرغـ مف  وتخميصو مف الرطوبة المرتفعة .
عمى النحؿ عند تعرض الخاليا لو بشكؿ مباشر خالؿ فصؿ الصيؼ حيث يؤدي الى 
مضاعفة درجة الحرارة داخؿ الخمية ىذا مما يجيد النحؿ عمى تبريد الخمية مف خالؿ  

 ، مف الغذاء وخروج النحؿ اماـ الخمية لتبريدىا نقؿ الماء بدالً اقتصار عممة عمى 
وبالتالي موت النحؿ أو مف خالؿ ىجوـ اعداء ويتعرض الشمع داخميا الى السيالف 

النحؿ )الدبور األحمر، النمؿ( التي تستثمر ضعؼ اعداد النحؿ في الخاليا أو مف 
مما  الجو،برودة  مف ؼعضاتفخالؿ فصؿ الشتاء  انخفاضيااما  خالؿ النحؿ نفسو.

يجبر النحؿ عمى البقاء داخؿ الخمية متجمع عمى شكؿ عنقود وعدـ الخروج منيا لجمع 
الغذاء باالخص خالؿ فترة الصباح .ولتقميؿ ىذا الضرر يتطمب مف النحاؿ عمؿ 
مظالت لمنحؿ او وضعيا تحت االشجار الف االشعاع الشمسي المرتفع مع الحرارة 

وربما  طاقتوشاط النحؿ فقط لجمب الماء لتيوية الخمية مما يفقد النحؿ المرتفعة يكوف ن
نييار اقراص العسؿ وىالؾ الخمية .اما خالؿ فصؿ الشتاء فمو اىمية مف ايؤدي الى 

النحؿ مبكرًا لجني الغذاء .ىذا مما يتطمب وضع  وأيقاظتخميص الخمية مف الرطوبة 
شمسي الذي يحفز النحؿ عمى اع الالشرؽ لكي تكتسب االشع باتجاهفوىة الخمية 

 .العمؿ
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( يتبيف أّف معدؿ طوؿ النيار أو طوؿ المدة الضوئية في ٔومف معطيات الجدوؿ )
المحافظة يكوف متباينًا مكانيًا وزمانيًا ، نظرًا لوقوع محطات منطقة الدراسة عمى دوائر 

عد فصؿ عرض مختمفة تبعًا لبعدىا عف خط االستواء وحركة الشمس الظاىرية .وي
الصيؼ اكثر فصوؿ السنة تسجياًل لساعات السطوع النظري حيث سجؿ معدالت 

( ساعة في ٘ٔ.ٖٔكحد اقصى و) رطبة( ساعة في محطة ال ٜٕ.ٗٔتتراوح بيف )
كحد ادنى ويعود سبب ذلؾ الى تعامد الشمس عمى مدار السرطاف الذي يصؿ  عنو

 ـو .طوؿ النيار اقصاه في كّؿ أنحاء المحافظة وقمة الغي
 ( معدل طول النهار )ساعة( في محطات محافظة االنبار لممدة 1الجدول )

(1988 – 9119 .) 

 

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

الخريؼ فتعود الشمس في حركتيا الظاىرية لتتعامد عمى خط االستواء  أّما في فصؿ
لضوئية ومعدالت سطوعيا وشدتيا معتدلة في معظـ مره أخرى وتصبح كثافة االشعة ا

( ٕٓ.ٓٔكحد اقصى و) لرطبة( ساعة في ا ٕٔ.ٕٔبيف ) جيات القطر اذ تتراوح ما

 المحطة
كاوون 

 الثاوي
 ايلول آب تموز حسيران مايس ويسان آذار شباط

تشريه 

 االول

تشريه 

 الثاوي

كاوون 

 االول

 :101 7:0:1 77071 ::7:0 ::7:0 :7107 710:1 :710 7:01 7:07 7707 7:01 الرمادي

 1017 ::7:0 77071 7:071 7:071 :7107 710:1 ::710 :7:0 7:01 7:011 7:01 حديثة

 1011 ::7:0 :7707 7:071 7:071 7101 ::710 7:011 ::7:0 ::7:0 7:011 :7:0 عىه

 :101 ::7:0 77071 7:071 7:071 7101 710:1 7:011 7:07 7:01 7:011 :7:0 القائم

 1011 7:0:1 ::770 7:0:7 ::710 :7107 710:1 7101 7:01 :7:0 :770 7:01 الرطبة
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وعند حموؿ فصؿ الشتاء تكوف زاوية سقوط االشعة  كحد ادنى . عنوساعة في 
في  محدودة  الكفاءة والشدة وربما تحجبو الشمسية في عمـو االراضي العراقية مائمة ، 

ب ىذا مما جعؿ معدالتيا تتراوح بيف االكثير مف الفترات بسبب وجود السحب والضب
.اما في فصؿ الربيع فتأخذ  عنو( ساعة في ٙٗ.ٜو) رطبة(ساعة في ال ٕ.ٔٔ)

 . عنو(ساعة في ٓٓ.ٕٔو) رطبة(ساعة في الٗ.ٗٔبالزيادة أذ سجمت معدالت بيف )
الت الجو االستثنائية كالغيوـ ،والضباب أّما ساعات السطوع الفعمي فأنيا تتأثر بحا

والعواصؼ الترابية ،وكما تتبايف ساعات السطوع النظري مكانيًا ،وزمانيًا فإفَّ ساعات 
( بأّف طوؿ المدة الفعمية ٕوتشير معطيات الجدوؿ ) السطوع الفعمي تتبايف أيضًا.

مّما ىي  ثرلمسطوع الشمسي في المحافظة تتمثؿ تمثياًل جيدًا في اشير الصيؼ اك
عميو في أشير الشتاء في كّؿ أنحاء المحافظة ويرجع سببو إلى طوؿ النيار وخمو 

 رطبة(ساعة في الٛ.ٕٔسجؿ معدالت تتراوح بيف )  حيثالسماء مف السحب ،والغيوـ 
ساعات  القائـ ،اما خالؿ فصؿ الخريؼ فتأخذ حديثة ، عنو ، ( ساعة فيٖ.ٔٔو)

( ساعة في الرمادي ٔ.ٔٔتبايف  إذ تتراوح بيف )السطوع الفعمي في انخفاضيا الم
 ويعود سبب ذلؾ الى تبايف نسبة تغطية السماء بالغيـو عنو ، القائـ(ساعة في ٛ.ٙو)

أّما ادنى مدة لمسطوع الشمسي الفعمي فسجؿ  وانخفاض زاوية سقوط االشعة الشمسية.
بالزيادة  خذتأفي فصؿ الشتاء ؛لتعامد الشمس عمى مدار الجدي بالرغـ مف انيا 

 رطبة(ساعة في الٚ.ٚالتدريجية خالؿ شير كانوف الثاني اال انيا تراوح بيف )
 . عنو(ساعة في ٕ.٘و)
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( المعدل الشهري والسنوي لساعات السطوع الفعمي في محطات   9الجدول ) 
 .9119 – 1988محافظة االنبار لممدة  ) 

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

صؿ الربيع اذ تتراوح بيف ف ادة وبشكؿ واضح فيوتستمر معدالت السطوع الفعمي بالزي
. بب( في القائـ بس ٙ.ٚحديثة و)ة ساعة في محط ( ٓٔ) ونتيجة لما تـ  قمة الغيـو

الشمسي النظري والفعمي نستنتج اف منطقة الدراسة تمتمؾ  ععف االشعا توضيحو
زىار يحد مف تربية ونشاط النحؿ ونمو اال كميات وفيرة مف االشعاع الشمي الذي ال

البسيط  خالؿ فصؿ الصيؼ والشتاء  الذي يؤدي الى  وانخفاضو ارتفاعو،بالرغـ مف 
مضاعفة جيد النحؿ لتيوية الخمية مف اجؿ توفير البيئة المالئمة لمنحؿ في تمؾ 
الفصميف اال اف اخذ االحتياطات االحترازية مف قبؿ النحاؿ خالؿ فصؿ الصيؼ مف 

وضعيا  تحت المظالت و الشمسي المباشر  شعاعلإلخالؿ تجنب تعريض الخاليا الى 
وفي فصؿ الشتاء وضع الخاليا تحت اشعة الشمس ، المياهوقرب مصادر  ارواالشج

عمى السروح الجمع الغذاء النحؿ باكرًا  وتحفيزهالمباشرة  مف اجؿ تقميؿ البرود 
 خالؿ فصؿ الشتاء في شير كانوف الثاني . باألخص

 

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل اب تًىز حسٌراٌ اٌار ٍَساٌ ارار شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول
 انًعذل

 106.8 7.2 7.8 9 11.1 11.7 12.2 12.6 9.9 8.7 8.4 7.6 7 انريادي

 106.6 5.7 7 8.5 10.3 11.3 11.9 11.9 10 8.3 8 7.3 5.8 حذٌخت

 103.3 5.2 6.8 8.3 10.1 11.3 11.4 11.7 9.2 8.3 7.8 7 5.7 عُه

 103.4 5.7 6.8 8.5 10.1 11.3 11.8 11.5 9.5 8.2 7.6 6.8 5.6 انقائى

 112 6.5 7.5 8.7 10.6 11.6 12.8 12.4 9.9 8.7 8.4 7.7 6.8 انرعبت
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 : درجة الحرارة . -9
،نتيجة لتأثيرىا عمى الحياة  (ٗ)الحرارة مف اكثر العناصر المناخ اىمية لمكائف الحيتعد 

النباتية والحيوانية عمى سطح األرض والتي ينعكس اثرىا المباشر والغير المباشر عمى 
تربية وانتاج ونشاط نحؿ العسؿ مف حيث استيالؾ الغذاء وطوؿ عمر الشغالة وعمر 

عمى النباتات التي تعتبر  تأثيرىاغير المباشر مف خالؿ الطيراف وتربية الحضنة وال
داخؿ الخمية  ونشاطومصدر غذاء النحؿ ، لذا فيمي تتحكـ في سموؾ النحؿ 

ولبياف مدى مالئمة درجة الحرارة في منطقة الدراسة لتربية وانتاج ونشاط  وخارجيا.
( اف منطقة ٖنحؿ العسؿ بالشكؿ المباشر والغير المباشر يتضح لنا مف الجدوؿ )

الدراسة تسجؿ فييا اقصى درجات الحرارة في النيار خالؿ فصؿ الصيؼ ، وادناىا في 
الميؿ خالؿ فصؿ الشتاء ،وتتبايف تباينًا قمياًل ال يكتنفو الكثير مف التعقيد زمانيًا ومكانيًا 

( في محطة الرمادي وال يقؿ ٛ.ٕٕيزيد عف) . لذا فالمعدؿ السنوي لدرجات الحرارة ال ـْ
( في محطة الرطبة.ٜ.ٛٔعف ) وكما تتبايف المعدالت السنوية االعتيادية فالمعدالت  ـْ

الشيرية كذلؾ تتبايف مف مكاف ألخر ومف شير ألخر ، لذا سجمت المعدالت الحرارية 
( في محطة الرمادي كحد اعمى ٛ.ٓٔفي أشير فصؿ الشتاء معدالت تتراوح  بيف) ـْ

( في محطة الرطبة كحد ادنىٜ.٘و) ، ويعود سبب ىذا التبايف مابيف اشير ىذا  ـْ
لى موقع المنطقة بالنسبة لدوائر العرض واالمتداد  الفصؿ إلى عامؿ االرتفاع وا 

 .(٘)غرباً 
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( المعدل الشهري والسنوي لدرجات الحرارة االعتيادية )ْم( في محافظة 6الجدول )
 (. 9119-1988االنبار لممدة )

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

الشيريف ،اال اف المعدالت الحرارية  ىال يتعدقصير  بأنواما فصؿ الربيع الذي يتميز 
( كحد ٛ.ٕٛبيف) معدالتوفيو تأخذ بالزيادة مف شير آلخر عف سآبقو ، لذا تتراوح  ـْ

 ـْ ( كحد ادنى في محطة الرطبة .أّما فصؿ الصيؼ٘.ٕٔو) رمادياعمى في محطة ال
( في محطة الرمادي كحد اعمى و)ٛ.ٖ٘معدالت تتراوح بيف ) سجؿفقد  ـْ ( ٖ.ٕٛـْ

وخمو السماء مف الغيـو  نتيجة لزيادة ساعات النيار، في محطة الرطبة كحد ادنى،
باالنخفاض تدريجيًا المعدالت خالؿ  فصؿ الخريؼ فتأخذ و ،(ٙ)وقمة الغطاء النباتي

وكمية السحب ،اذ  لرطوبة النسبية،وزيادة ا ؛نتيجة لتطور المنخفضات الجوية فيو،
( ٕ.ٖٔو) رماديـْ ( كحد اعمى في محطة الٖ.ٖٔتتبايف المعدالت الحرارية فيو بيف) ـْ
وعمى الرغـ مف اىمية المعدالت الشيرية والسنوية  في محطة الرطبة كحد ادنى.

لشيرية بقدر اىمية دراسة المعدالت ا فال تكو االعتيادية في تربية النحؿ اال اف اىميتيا 
والسنوية  لدرجات الحرارة العظمى والصغرى التي عمى ضوئيا يتـ تحديد االشير 

 المالئمة والغير المالئمة لتربية وانتاج ونشاط نحؿ العسؿ وفيما يمي توضيح ذلؾ .

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ رآرا شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول

انًعذل 

 انعاو

 22.8 10.1 16.1 25.3 31.3 35.5 35.8 33.5 28.8 22.3 15.9 10.8 8.3 انريادي

 21.1 8.7 14.5 23.6 29.6 33.8 34.1 31.6 26.7 20.5 14.2 9.2 6.8 حذٌخت

 20.5 8.4 14.2 23.2 28.9 33 33.3 30.8 26.1 20 13.8 8.9 6.5 عُه

 20.4 8.5 14.2 23.1 28.6 32.6 32.9 30.4 25.9 19.9 13.8 8.9 6.6 انقائى

 18.9 7.8 13.2 21.6 27 30.6 30.6 28.3 24.19 18.4 12.5 7.9 5.9 انرعبت
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 رة العظمى .ادرجة الحر  - أ
 ( اف المعدالت الحرارية العظمى في منطقة الدراسة ٗنالحظ مف تحميؿ الجدوؿ )

( اما خالؿ اشير فٕٙ – ٛ.ٜٕبيف ) تتراوح ـْ تتصؼ بانيا مرتفعة خاصة في فصؿ . 
( ٗ.ٖٙـْ ( في الرمادي كحد اعمى و)ٕ.ٖٗالصيؼ، حيث سجؿ معدالت تتراوح بيف) ـْ

وىي معدالت تقع خارج الحدود الحرارية المثمى التي ادنى في محطة الرطبة كحد 
النحؿ اكثر نشاط وانتاجية مف  التي يكوف عندىا(،و ٘الجدوؿ ) ـْ (ٕٖ -ٙٔتتراوح )

 حيث جمع الغذاء وتربية الحضنة والتكاثر.
افظة ( المعدل الشهري والسنوي لدرجات الحرارة العظمى )ْم( في مح7الجدول )

 ( 9119-1988االنبار لممدة )
 انًحغت

كاَىٌ 
 انخاًَ

 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ آرار شباط
تشرٌٍ 
 االول

تشرٌٍ 
 انخاًَ

ٌ كاَى
 االول

انًعذل 
 انعاو

 29.8 16.3 22.6 32.5 39 43.2 43.2 40.8 36 29.6 23.1 17.6 14.8 انريادي

 28.1 14.9 21.1 30.7 37.2 41.3 41.5 38.8 33.9 27.8 21.4 16 13.3 حذٌخت

 27.6 14.6 20.8 30.3 36.5 40.6 40.8 38.1 33.3 27.3 21 15.7 13 عُه

 27.7 14.9 21 30.4 36.5 40.5 40.7 38 33.4 27.5 21.3 16 13.3 انقائى

 26.7 14.6 20.3 29.4 35.3 38.9 38.7 36.4 32.1 26.4 20.3 15.2 12.9 انرعبت

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

 . (8()7)مَشاط َحم انعس درجت انحرارة وتأحٍرها فً( 5انجذول رقى )

 انعسم َحم َشاط انحرارة درجت

 حركتها انُحهت تفقذ فأقم ْو 8

 انخهٍت داخم انحرارة فً درجت نرفع وٌتفرغ انُحم َشاط ٌتىقف ْو 43.9 - 8.4

 انًىنىد ِيٍ أكخر انًفقىد وانُحم انخهٍت، داخم وٌتكىر انُحم ٌتجًع ْو 45.9 - 44

 ًا جذ َشٍغت انخهٍت ائفتع افراد تكىٌ ْو 32 – 46

 انخهٍت خارد وٌتجًع انغٍراٌ عهى انُحم قابهٍت تقم ْو 38 – 32.4 و

 انخهٍت داخم انحرارة درجت انًاء نخفض نجًع وٌتفرغ%)  50(  بُسبت انُحم َشاط ٌتىقف ْو 42.2 - 38.4

 انخهٍت قىة وتراجع انًهكت َشاط تُاقص إنى ٌؤدي ْو 44.9 - 42.3

 أكخر انًفقىد وانُحم انرحٍق، عٍ جًع انُحم وٌتىقف انبٍض وضع عٍ تًايًا انًهكت تتىقف فأكخر – 45

 انًىنىد ِيٍ
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(ٖٙوبما اف المعدالت الشيرية ليذا الفصؿ ال تقؿ عف ) فاف قابمية النحؿ عمى  ـْ
 مف سروحويتحوؿ نسبة كبيرة (، و ٘، الجدوؿ رقـ )الطيراف تقؿ ويتجمع خارج الخمية 

ء الى جمع الماء مف اجؿ تمطيؼ درجات الحرارة  داخؿ الخمية، ىذا مف جمع الغذا
الشغاالت التي تقوـ بخفض درجات الحرارة المرتفعة  باألخصمما يسبب اجياد لمنحؿ 

داخؿ الخمية مف خالؿ التيوية اماـ مدخؿ الخمية او عمى جدرانيا الداخمية مستخدمة 
وائي يعمؿ عمى خفض درجة حرارة بذلؾ اجنحتيا بحركة يتولد مف خالليا تيارات ى

 وكالعمى طائفة النحؿ واستي ضرره.ىذا مما يجيد النحؿ الذي ينعكس  (ٜ)النحمة
اليالؾ لعدـ قدرتيا عمى التكيؼ. فضاًل عف لى ا ةلمغذاء وربما تتعرض الخاليا الضعيف

 ٕٓتحكميا بنسب نجاح التمقيح الطبيعي لمممكات حيث ينعدـ عند درجات حرارة دوف )
. كما (ٓٔ)ـ( ٖٛـ( ، وتنعدـ عند درجة ) ٖٓ%( اذا زادت عف )ٓ٘( وتقؿ بنسبة )ـ

تمعب درجة الحرارة دورا ىاما في سير العمميات الحيوية لمنباتات مف نمو وتمثيؿ 
نتاج حبوب المقاح التي تمثؿ مصدر غذاء النحؿ  فراز الرحيؽ وا  زىار وا  غذائي وا 

الى اضعاؼ حبوب المقاح وقمة مصادر الرحيؽ الحرارة العالية تؤدي  كما افالرئيسي، 
انتاجية العسؿ الذي  قمةمما ينعكس اثره عمى  التي تؤدي الى تناقص الغذاء الخارجي،

الى نقص اعداد النحؿ داخؿ الخاليا بشكؿ ممحوظ االمر الذي يؤدي  ؤدي بمجمموي
رة عمى في بعض األحياف الى انييار طوائؼ النحؿ بشكؿ مباشر مف خالؿ عدـ السيط

تنظيـ الحرارة داخؿ الخمية. كما تؤدي الحرارة المرتفعة الى ىجوـ الخاليا القوية عمى 
وعمى الرغـ مف اف المعدالت الحرارية  الضعيفة منيا لسرقة الغذاء الموجود داخميا.

خالؿ ىذا الفصؿ تقع خارج الحدود المثالية التي يكوف عندىا النحؿ اكثر نشاطًا اال 
( ٖٗز )انيا ال تتجاو  ويتفرغ لجمع  %(ٓ٘)بنسبة  عندىا  يتوقؼ نشاط النحؿالتي   ـْ

اما المعدالت الحرارية خالؿ (.٘الجدوؿ رقـ ) الماء لخفض درجة الحرارة داخؿ الخمية
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باالنخفاض التدريجي الذي يكوف اكثر وضوحًا خالؿ شيري  تأخذ فأنيافصؿ الخريؼ 
ف الدرجات المثالية لتربية وانتاج تكوف معدالتيما ضم حيثتشريف االوؿ والثاني 

( كحد ادنى ٖ.ٕٓـْ ( في الرمادي كحد اعمى و)٘.ٕٖونشاط النحؿ اذ تتراوح بيف )
( اال ٜٖ) ال تقؿ عفمرتفعة تقريبا   معدالتوفي الرطبة عدا شير ايموؿ الذي تكوف  ـْ

بعد النصؼ الثاني لمشير وفي فترة الصباح  باألخصانيا ال تحد مف نشاط النحؿ 
يعتبر ىذا الفصؿ الموسـ الثاني لجني العسؿ والنشاط استعدادًا لموسـ البرد حيث و 

بخزف الغذاء الالـز استعدادًا لموسـ البرد، لذا فيو موسـ االنتقاؿ مف و يقوـ النحؿ خالل
ومما تقدـ  النشاط الى السكوف والعمؿ داخؿ الخمية باالخص في شير تشريف الثاني،

الحرارية العظمى لفصؿ الخريؼ مثالية لعمؿ لتربية وانتاج يتضح لنا اف المعدالت 
ونشاط النحؿ عدا الخمسة عشر يوـ االوؿ مف شير ايموؿ التي يقتصر عمؿ النحؿ 

بنسبة كبيرة عمى تبريد وتيوية الخمية اال انيا اقؿ مف فصؿ الصيؼ كوف درجات  فييا
ليبوط السريع اذ تتراوح ـْ .اما خالؿ فصؿ الشتاء فتبدأ باٜٖالحرارة ال تتجاوز اؿ

( في الٙ.ٚٔبيف) ( كحد ادنى في الرطبة ،وىي معدالت ٜ.ٕٔحد اعمى و)ك رماديـْ ـْ
تقع ضمف الحدود التي تؤدي الى توقؼ نشاط النحؿ ويتفرغ لرفع درجة الحرارة داخؿ 

الرمادي التي سجمت معدالت خالؿ شيري كانوف  ةعدا محط (،٘،الجدوؿ )الخمية 
( وىي معدالتٖ.ٙٔتقؿ عف )االوؿ وشباط ال   خالليا تكوف افراد طائفة الخمية ـْ

وحتى شير كانوف الثاني  (،٘الجدوؿ ) نشيطة جدًا تسمح لمنحؿ بالسروح لجمع الرحيؽ
ربما يكوف بمقدور النحمة بعد الظييرة عند توفر اشعة الشمس المناسبة اف يفؾ تكوره 

 اف ىذا ال يعني اف الممكة تستمر والسروح لجمب الرحيؽ اف كاف قريب مف المنحؿ اال
بوضع البيض .لذا يمكف القوؿ اف المعدالت الحرارية العظمى خالؿ فصؿ الشتاء ليس 

( وال تقؿ عف )ٙ.ٚٔليا تاثير كبير عمى النحؿ كونيا ال تتجاوز ) ( وىي ٜ.ٕٔـْ ـْ



هـ4443-و  2022. نسُت ( 2االول/يهحق) انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعتيجهت انذراساث انًستذايت . . انسُت ان  

 

 

 
 400 

التي سوؼ يتـ توضيحيا  اإلجراءاتمعدالت يمكف تجاوز اثرىا مف خالؿ بعض 
عدالت الحرارية الدنيا .اما فصؿ الربيع الذي يمثؿ بالنسبة لمنحؿ فصؿ ضمف الم

النباتات المزىرة لمرحيؽ والنشاط والتكاثر والتطريد نتيجة لزيادة سروح الشغاالت وزيادة 
مع نشاط  نشاط الممكة بوضع البيض ، فضاًل عف نشاط الغدد الشمعية لدى الشغاالت

مكي مما يجعؿ الممكة في اوج نشاطيا ،حيث تزداد الغدد الراسية المنتجة لمغذاء الم
وعند مالحظة  . (11)وكميات االنتاج معدالت التبييض وبالتالي يزداد اعداد النحؿ

( يتضح لنا اف المعدالت الحرارية ألشير فصؿ الربيع تقع ضمف الحدود  ٗالجدوؿ ) 
لحد المثالي المثالية لنشاط النحؿ ، عدا شير مايس الذي سجؿ معدالت تزيد عف ا

( ٗ)ارؽ فب (  ٜ.ٔفي محطة الرمادي ، اما باقي المحطات ال تتجاوز )ـْ ىذا مما يقمؿ ـْ
الى جمع الماء لتبريد الخمية  نشاطو ويتجومف نشاط النحؿ خارج الخمية كجمع الرحيؽ 

،وقمة بناء الشمع وقمة بيض الممكات .كما تسبب درجات الحرارة المرتفعة قمو في 
ويكوف  ويتركز السروح في الصباح و المساء(12)الرحيقية وتجفيؼ الغددمصادر الرحيؽ 

 توضيحوونتيجة لما تـ  . كما تـ توضيحياىذا االمر اكثر وضوحًا في فصؿ الصيؼ 
نستنتج اف بالرغـ مف تجاوز بعض االشير الحدود المثالية لتربية وانتاج ونشاط نحؿ 

غير مالئمة لتربية وانتاج ونشاط النحؿ العسؿ اال اف ىذا ال يعني اف منطقة الدراسة 
النحاؿ تجاوزىا مف  بإمكافباالخص خالؿ فصؿ الصيؼ ألف ىذا المعدالت المرتفعة 

وضع   ت االحترازية التي تقمؿ مف ارتفاع الحرارة مف خالؿالبعض اجراء اتباعوخالؿ 
ادر وتوفير مص الخاليا  تحت االشجار او عمؿ سقائؼ مف الحديد او البالستؾ ليا

 قرب المنحؿ او داخمة . المياه
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 درجات الحرارة الدنيا . -ب
تتميز المعدالت الحرارية الدنيا في محطات منطقة الدراسة بأنّيا تختمؼ حسب المناطؽ 

تقؿ عف درجة الصفر المئوي أو دونو في أبرد االشير، اال اف ىذا ال  واألشير وال
خفض إلى الصفر المئوي ،أو دونو في بعض يعني أّف درجة الحرارة الدنيا المطمقة ال تن
عف درجات الحرارة العظمى ،اال اف تبقى  ىااالياـ. ودرجات الحرارة الدنيا ال يقؿ اثر 

ومف الجدوؿ  الحدود الحرارية المثالية ىي التي تحدد مدى مالئمة منطقة الدراسة لمنحؿ
حيث تتراوح  لشتاء،( يتضح لنا اف ادنى المعدالت الحرارية الدنيا سجمت في فصؿ اٙ)

( في الرمادي كحد اعمى و)٘.٘بيف) ( في الرطبة كحد ادنى .وىي معدالت ٗ.ٔـْ ـْ
بسبب برودة الجو الف النحؿ عند درجة حرارة اقؿ مف  لحركتويكوف عندىا النحؿ فاقد 

( تفقد الشغاالت حركتياٛ) واي خمؿ في حفظ الطوائؼ يجبر النحؿ  (،٘الجدوؿ ) ـْ
كبيرة مف العسؿ لتعويض الفقد الغير الطبيعي مع الحرارة ، ىذا عمى استيالؾ كمية 

مما يجيد النحؿ في رفع درجة حرارة الخمية ،وكمما زاد الجيد قصر عمرة النحمة  
 .اليالكاتوبالتالي ترتفع نسبة 

 (6الجدول )
المعدل الشهري والسنوي لدرجات الحرارة الصغرى )ْم( في محافظة االنبار لممدة 

(1988-9119 .) 

زالي ، قسـ المناخ المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزل
 ، بيانات غير منشورة .

 انًحغت
كاَىٌ 
 انخاًَ

 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ آرار شباط
تشرٌٍ 
 االول

تشرٌٍ 
 انخاًَ

كاَىٌ 
 االول

انًعذل 
 انعاو

 16.3 5.5 10.9 19.1 24.2 28.1 28.5 25.9 21.4 15.3 9.4 5.04 3.3 انريادي

 14.8 4.2 9.5 17.6 22.7 26.5 26.7 24.1 19.4 13.5 7.9 3.6 2 حذٌخت

 14.2 3.9 9.1 17.1 22 25.6 25.7 23.2 18.8 13 7.4 3.3 1.8 هعُ

 13.8 3.7 8.9 16.8 21.4 24.9 25 22.5 18.3 12.7 7.1 3.1 1.6 انقائى

 12.2 3.1 7.9 15.3 19.6 22.3 22.4 20 16.2 10.9 5.8 2.2 1.4 انرعبت
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كما يمجأ النحؿ خالؿ اشير ىذا الفصؿ الباردة الى عمؿ تكتؿ مف اجؿ رفع درجة  
يؤدي الى انخفاض مما حرارة الخمية بالمستوى الذي يجعؿ النحؿ يقاوـ البرد ، ىذا 

بقى كثافة الحضنة والطوائؼ ويتوقؼ نشاط الغدد الشمعية والغذاء الممكي . اال اف ت
النحؿ داخؿ الخمية ووفرة الغذاء ليا الدور الياـ في مقاومة النحؿ لمبرد واجتياز فصؿ 

درجات الحرارة في محطات منطقة الدراسة اقؿ مف  ضانخفاوعمى الرغـ مف ،الشتاء 
( اال اف ىذا ال٘.٘) يعني ىالؾ الخمية حيث تبقى لكثافة النحؿ داخؿ الخمية وكمية  ـْ

يذا الفصؿ لالتحكـ بصندوؽ الخمية والتشتية دور ىاـ في اجتياز النحؿ الغذاء والية 
البارد دوف ضرر. وعند مقارنة ىذه المعدالت الحرارية مع متطمبات النحؿ الحرارية 
،نجدىا تقع خارج الحدود المثالية التي يكوف عندىا النحؿ نشطًا ويعمؿ جيدًا .اما 

نحؿ مف حيث نمو االزىار والورود التي فصؿ الربيع الذي يعتبر الفصؿ المثالي لم
تحفز النحؿ وتمده بالطاقة وشير التكاثر والتطريد وتبييض الممكات وجمع الغذاء 

( نستنتج اف المعدالت الحرارية الدنيا ٙوجني العسؿ كما ذكرنا سبقًا ،ومف الجدوؿ ) 
( في الٗ.ٕٔخالؿ ىذا الفصؿ سجمت في شير مايس معدالت تتراوح بيف)  يرمادـْ

( في الرطبة كحد ادنى. وىي معدالت يكوف عندىا النحؿ نشيط  ٕ.ٙٔكحد اعمى و) ـْ
( في الرمادي  ٖ.٘ٔويعمؿ جيدًا ، اما في شيري اذار ونيساف فيي تتراوح مابيف ) ـْ

( في الرطبة كحد ادنى ،وىي معدالت تقع ضمف نطاؽ المعدالت ٛ.٘كحد اعمى و) ـْ
اال اف  شاط والحركة ومتجمع داخؿ الخمية .التي يكوف عندىا النحؿ متوقؼ عف الن

ىذا ال يعني اف ىذيف الشيريف ال يعمؿ فييما النحؿ بنشاط كوف اف ىذه المعدالت 
وبما اف المعدالت الحرارية تاخذ باالرتفاع التدريجي ،لذا فيي ترتفع  الميؿتسجؿ اثناء 

ويخرج مف  تكورهاثناء المساء وتكوف ضمف الحدود المثالية التي يفؾ عندىا النحؿ 
اف المعدالت الحرارية الدنيا خالؿ ىذا  ىذا مما يتضح لناالخمية لمزاولة نشاطة، 
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خالؿ  نيسافالفصؿ ىي مالئمة لتربية ونشاط النحؿ رغـ انخفاضيا في شيري اذار و 
تتراوح فيو اذ فصؿ الصيؼ فترصد اعمى المعدالت الحرارية الدنيا في  االميؿ. أمفترة 
( ف٘.ٕٛبيف) ( في الرطبة كحد ادنى ،وىي تقع ضمف ٕٓكحد اعمى و) رماديي الـْ ـْ

اال اف ىذا النشاط ال يتعدى فترة  ،الحدود التي يكوف عندىا النحؿ نشط ويعمؿ جيداً 
يكوف التي كوف درجات الحرارة خالؿ فترة الظييرة تكوف خارج الحدود المثالية ،الظييرة 

حية وفي فترة الظييرة  يتوقؼ عف العمؿ مختصر عمى الفتر الصباعندىا نشاط النحؿ 
لجمع  سروحوعمى تبريد الخمية مف خالؿ  مياموتقتصر  يخرج مف الخمية او او ال

الماء بداًل مف الغذاء كما ذكرنا سابقًا وىذا كمو يعتمد عمى مدى ارتفاع درجات الحرارة 
ف الحدود .اما فصؿ الخريؼ فتاخذ المعدالت الدنيا باالنخفاض اال انيا تبقى ضم
بيف  معدالتوالمثالية التي يكوف عندىا النحؿ نشط عدا شير تشريف الثاني الذي تتراوح 

( في الرمادي كحد اعمى و )ٜ.ٓٔ) ( في الرطبة كحد ادنى ،اال اف النحؿ ٜ.ٚـْ ـْ
وفي شير تشريف .خالؿ فترة الظييرة يعمؿ بنشاط كوف درجات الحرارة مناسبة لنشاطة

حؿ لفصؿ الشتاء مف حيث جمع العسؿ وتصغير فوىة الخمية الثاني يستعد فيو الن
 وتاخذ الممكة بالتوقؼ عف البيض بسبب انخفاض درجات الحرارة .  

يمكف القوؿ اف المعدالت الحرارية الدنيا في منطقة الدراسة  توضيحوونتيجة لما تـ 
شاط نحؿ في بعض االشير عف الحدود المالئمة لتربية وانتاج ون يابالرغـ مف انخفاض

العسؿ اال اف ىذا ال يعني اف منطقة الدراسة ال تصمح لتربية النحؿ كوف اف ىذه 
وليس عمى طوؿ النيار كوف اف  الميؿيقتصر عمى فترة  االنخفاض وىذا  واالشير قميم
 وبإمكاف نشاطومزاولة لتوفر االشعاع الشمسي يسمح لمنحؿ بالخروج  دعنو بعد الظييرة 

تحافظ عمى النحؿ خالؿ ىذه الفترة مف خالؿ اءات التي النحاؿ اتخاذ بعض اجر 
اختيار االوقات والظروؼ المناسبة لمكشؼ عف طوائؼ النحؿ كؿ ثالثة اسابيع مرة 
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وتوفير المخزوف  تياوضع الخاليا في مكاف مشمس وتضييؽ فوىة الخمية وتشتي،و 
 . مف العسؿ وحبوب المقاح الغذائي

 االمطار  -3
 تأثيرينقسـ الى  التأثيرتربية وانتاج ونشاط النحؿ وىذا  احد العناصر المؤثرة في

ايجابي يتمثؿ في نمو النباتات وازىارىا نتيجة ألمداد التربة بالرطوبة ىذا مما يزيد مف 
سمبي فيتمثؿ  التأثير.اما (13)يزيد مف مصدر الغذاء لمنحؿ يكثافة الغطاء النباتي الذ

مما  تقوـ بغسؿ الرحيؽ داخؿ االزىار  ألنيا اتالذي تفرزه الرحاق بتقميؿ رحيؽ النباتات
يجعؿ نسبو السكر الذي يحصؿ عميو النحؿ ضئيمة بالنسبة الى كبر شحنات الرحيؽ 

.كما يسبب االصابة بمرض تعفف الحضنة الذي يعد نقص  (14)التي يجمبيا الى الخاليا
 . أسبابوحبوب المقاح احد 

ء مما يسبب قمة االنتاج وضعؼ التكاثر فضاًل عف منع النحؿ مف السروح لجمع الغذا
لعدـ السموح لمممكة بالتمقيح كما يتسبب بتكسر جناح النحمة اال اف ىذا كمة يعتمد عمى 
شدة االمطار واستمرارىا .وكذلؾ عمى الخاليا الغير محمية وفي االراضي المنخفضة 

لنحؿ .رغـ الى اضرار كبيرة ربما تؤدي الى ىالؾ ا ياداخم ءالذي يسبب دخوؿ الما
يمتمؾ القدرة عمى توقع الظواىر الجوية التي  ألنوبيا بشكؿ قميؿ  رذلؾ فالنحؿ يتضر 

عف العمؿ ورجوعة الى الخمية دوف ضرر ولكف يكوف  توقفوتؤثر عميو ،ىذا مما 
 الضرر عمى االنتاجية والتكاثر. ويالحظ مف الجدوؿ 

مف فصؿ ألخر حيث تتراوح ( اف القيمة الفعمية لممطر في فصؿ الخريؼ تزداد  ٚ) 
.ويعود  كحد ادنى القائـممـ ( في محطة  ٕ.ٓممـ ( في الرطبة كحد اعمى و)ٕٓبيف )

 سبب ذلؾ الى انخفاض درجات الحرارة وقمة نسبة التبخر بالتقدـ نحو فصؿ الشتاء
 .وامطار ىذا الفصؿ قميمة وليس ليا تاثير كبير عمى تربية وانتاج ونشاط النحؿ 



هـ4443-و  2022. نسُت ( 2االول/يهحق) انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعتيجهت انذراساث انًستذايت . . انسُت ان  

 

 

 
 405 

بشكؿ متقطع وبشكؿ رذاذ . اما خالؿ فصؿ الشتاء فسجمت فيو اعمى كونيا تسقط 
معدالت االمطار الساقطة في منطقة الدراسة نتيجة لزيادة عدد المنخفضات الجوية 

ممـ( في ٖ.ٙٔممـ ( في الرطبة كحد اعمى و)ٛ.ٖٕبيف ) تتراوحالمارة عمى القطر اذ 
 الكبر مف ىذه المعدالتكحد ادنى وكاف لشير كانوف الثاني النصيب ا الرمادي

( المعدل الشهري والسنوي لكمية االمطار الساقطة )ممم( في محافظة 7الجدول )
 (. 9119-1988االنبار لممدة )

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

( اف اعمى المعدالت سجمت في فصؿ الشتاء ، اال اف قوة ٚويتضح لنا مف الجدوؿ )
مرارىا حيث يتوقؼ نشاط قوتيا وحجـ قطراتيا واستتأثيرىا عمى النحؿ يعتمد عمى 

النحؿ في االياـ الممطرة باالخص ذات القطرات الكبيرة . رغـ انيا سجمت فيو اعمى 
انخفاض درجات بسبب المعدالت فاف النحؿ يكوف في حالة سكوف  خالؿ ىذا الشير 

الجو المشمس توفر عف النشاط بشكؿ نيائي عند  توقفواال اف ىذا ال يعني ، الحرارة 
 الظييرة . فترةخاصة خالؿ 

وتأخذ معدالت االمطار بالتناقص التدريجي خالؿ فصؿ الربيع بسبب ارتفاع درجات 
ممـ ( في ٕ.ٖٕالحرارة وزيادة كمية التبخر بالتقدـ نحو فصؿ الصيؼ لذا تتراوح بيف )

االثر االكبر ، اال انيا ليا ممـ ( في الرمادي كحد ادنى  ٛ.ٖالرطبة كحد اعمى و)

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ آرار شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول

انًعذل 

 انعاو

 116.7 16.3 16.6 8.5 0.7 0 0 0 3.8 15.2 14.2 18.3 22.7 انريادي

 129.4 20.4 18.5 8.2 0.3 0 0 0 5.6 14.8 17.7 19.7 24.2 حذٌخت

 126.5 19.14 17.9 8 0.3 0 0 0 5.4 14.6 17.5 19.7 23.5 عُه

 124.7 18.7 17.8 8.3 0.2 0 0 0 5.5 14.7 15.7 19.6 23.6 انقائى

 146.8 22.2 20 12.4 0.5 0 0 0 6.6 16.2 23.2 21.3 23.8 انرعبت
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يسبب قمة الطوائؼ اذا  الذيط النحؿ حيث يتوقؼ تمقيح الممكات عمى تربية ونشا
استمرت االمطار بالتساقط فضاًل عف ضررىا عمى رحيؽ االزىار ، اال انيا خالؿ ىذا 

الصيؼ فيو خالي مف االمطار بسبب  ؿالفصؿ غير مستمرة بسقوطيا .أما فص
 الجوية الى القطر.  تالمنخفضاانقطاع وصوؿ 

المطار في  منطقة الدراسة عمى تربية وانتاج ونشاط النحؿ يتضح لنا وعند تحميؿ اثر ا
 يااف االمطار ليس ليا تأثير كبير عمى تربية وانتاج ونشاط نحؿ العسؿ كوف معدالت

مف  يياالنحاؿ السيطرة عم ةمنخفضة وحتى اف ارتفاعيا في بعض االشير باستطاع
تغطية الخاليا و ؿ عمؿ مظالت خالؿ اتخاذ االجراءات الالزمة داخؿ المنحؿ مف خال
لكي ال يستقر ماء  نحو االماـ باحكاـ ورفعيا عف االرض وجعميا في وضع مائؿ

 .. لألمراضالمطر فييا كونو يسبب زيادة في الرطوبة وتكاثر 
 الرطوبة. -4

تتأثر الرطوبة بمقدار البعد والقرب مف المسطحات المائية ،كما أّنيا تتناسب عكسيًا مع 
لحرارة إذ تنخفض صيفًا عند ارتفاع درجات الحرارة وترتفع شتاًء ؛نتيجة درجات ا

النخفاض درجات الحرارة ،وىذا االختالؼ ينتج عنو معدالت رطوبة مختمفة مابيف 
محطات منطقة الدراسة وفصوؿ واشير السنة ، مما يعكس اثرة عمى سموؾ النحؿ 

 واالنخفاض الكبيراالمطار  مياهفالرطوبة المرتفعة بسبب تسرب  إنتاجووجودة  ونشاطو
في درجات الحرارة وضعؼ التيوية تؤدي الى اجياد النحؿ في تعويضيا بتيوية الخمية 

لتعويض الجيد  الغذائي برفع درجة حرارتيا، ىذا مما يستيمؾ بسببيا النحؿ المخزوف
ؿ .وفي بعض االحياف يؤدي ارتفاع الرطوبة الكبير الى تجمد عنقود النح يبذلوالذي 

فضاًل عف ذلؾ يتعرض  العسؿ الى التخمر وتعفف الشمع واصابة ،وربما ىالؾ الخمية 
 (15)تتسبب بمػوت الكثيػر مػف حشػرات النحؿو النحؿ بػإمراض ىضمية خطيرة تضعفو 
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كس اثرة عمى عريد الخمية مما يبىذا مما يدفع النحؿ لبذؿ جيودًا اضافية لنقؿ الماء لت
المقاح، اال اف تبقى الرطوبة النسبية المثمى لمنحؿ والتي عمميات جمع الرحيؽ وحبوب 

ىي التي توضح نسبة الضرر الذي يتعرض لو النحؿ  (16)% ( ٓٙ- ٓٗتتراوح بيف )
( يتضح لنا أّف المعدؿ ٛومف الجدوؿ )  عند ارتفاعيا وانخفاضيا عف الحد المثمي.

محطات منطقة الدراسة ،وىذه  جميع % فئ٘السنوي لمرطوبة النسبية أقؿ مف 
المعدالت ُتظير نوعًا مف التبايف المكاني والزماني ،إذ ترتفع الرطوبة النسبية في فصؿ 
الشتاء ؛نظرًا لسقوط األمطار وانخفاض درجة الحرارة  باالخص خالؿ شير كانوف 

( %ٛ.ٗ٘كحد اعمى و) الرماديفي  % (ٜ.ٗٚمعدالت تراوح بيف ) تالثاني ،لذا سجم
أّما في فصؿ الربيع فأف معدالت الرطوبة تشيد انخفاضًا . كحد ادنى رطبةالفي 

محطات منطقة الدراسة ، وىذا امر طبيعي يرجع ؛الرتفاع درجة  جميعممحوظًا في 
الحرارة نسبيًا ،إضافة ليبوب الرياح الجنوبية الغربية الحارة وحركة منخفض السوداف 

كحد  الرمادي%( في مدينة ٚ.ٜٗيف ). حيث سجؿ معدالت تتراوح ب(17)الموسمي
أما في فصؿ الصيؼ فالمعدالت الشيرية  كحد ادنى . الرطوبة%( في ٘.ٕٙاعمى )

%( ٛ.ٖٗبيف ) تتراوحلمرطوبة النسبية تنخفض لتصؿ أدناىا ، حيث سجمت معدالت 
كحد ادنى ، ويرتبط ذلؾ بارتفاع حرارة  حديثةفي  %(ٛ.ٜٔفي الرمادي كحد اعمى و)

وقمة وانقطاع األمطار الساقطة ،وصفاء السماء ؛ وليذا سجمت محطات اليابسة ،
منطقة الدراسة أدنى نسب ليا في ىذا الفصؿ ، وتبدأ الرطوبة النسبية في فصؿ 

%( ٗ.ٕٕ% ( في الرمادي كحد اعمى و)ٛ.ٖٙالخريؼ بالزيادة التدريجية ؛ اذ بمغت )
 داية موسـ سقوط األمطار .كحد ادنى .نتيجة انخفاض درجات الحرارة ،وب حديثةفي 
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 (ٛالجدوؿ )
المعدالت الشيرية والسنوية لرطوبة النسبية )%( في محطات محافظة االنبار لممدة 

(ٜٔٛٛ – ٕٜٓٔ .) 

المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ 
 ، بيانات غير منشورة .

% (  ٓٙ – ٓٗ)وعند مقارنة معدالت الرطوبة النسبية المثالية لمنحؿ والتي تتراوح بيف 
مع معدالت الرطوبة في محطات منطقة الدراسة يتضح لنا اف منطقة الدراسة مالئمة 
لتربية ونشاط النحؿ بالرغـ مف وجود فارؽ بسيط في بعض االشير مف حيث االرتفاع 

 اف ذلؾ ، االاشير فصؿ الصيؼواالنخفاض عف الحدود المثالية كشير كانوف الثاني و 
خالؿ عمؿ مظالت لمنحؿ خالؿ فصؿ الصيؼ وتوفير مصادر معالجتو مف  باإلمكاف

السيما خالؿ فصؿ الصيؼ  ورش ارضية المنحؿ بالماء قرب المنحؿ او داخمة المياه
الرطوبة الالزمة ليا ،وفي الشتاء يتـ وضع الخاليا  رلمساعدة طوائؼ النحؿ عمى توفي

 .يا تفي مكاف مشمس ورفع الخاليا عف سطح االرض وتشتي
 الرياح -5

لمرياح أثر ميـ في تحديد الخصائص المناخية ألي منطقة حيث تنقؿ معيا درجة 
الحرارة والرطوبة مف المناطؽ اليابة منيا إلى المناطؽ الياّبة الييا ، كما تختمؼ 

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ آرار شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول

انًعذل 

 انعاو

 51.3 74.9 63.8 51.6 40.1 34.9 30.9 33.4 40.8 49.7 55.5 65.9 74.2 انريادي

 37.1 59.9 46.7 31.7 22.4 20.7 19.8 20.2 27.1 35.3 43.9 55.1 61.9 حذٌخت

 42 69.6 51.1 36.6 26 22.3 23.7 25.1 31.1 41.3 47.1 59.3 70.3 عُه

 40.4 67.6 47.7 35.5 25.6 24.8 21.8 22.4 30 38.3 46.1 56.1 68.8 انقائى

 37.9 59.9 48.6 34.2 24.1 22.2 21.7 21.6 26.5 33 43.3 54.8 64.4 انرعبت
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.وليا (18)يا مف منطقة إلى أخرى ؛نتيجًة لتأثر مناخ القطر بالمنظومات الضغطيةتسرع
النحؿ عند ىبوبيا مع درجات الحرارة المرتفعة التي اثرىا عمى تربية وانتاج ونشاط 

تتسبب بتشكؿ تيارات ىوائية حارة ترفع مف درجة حرارة الخمية عند دخوليا الييا   مما 
النحؿ لتخفيؼ درجات الحرارة  يعممويؤثر عمى طائفة النحؿ ككؿ مف حيث الجيد الذي 

تكويف تيارات ىوائية  ،في حيف اف ىبوبيا مع درجات الحرارة المنخفضة يؤدي الى
باردة يتسبب دخوليا داخؿ الخمية الى زيادة البرودة والرطوبة ،ىذا مما يفرض عمى 

برفع درجات الحرارة وتقميؿ  توازنوالنحؿ توليد المزيد مف الطاقة لممحافظة عمى 
 طيرانوالرطوبة .كما تؤثر عمى حركة سروح النحؿ اثناء قيامة بجمع الرحيؽ حيث يقؿ 

،وتنخفض نسبة تمقيح الممكات اذا  (19)ثا/ـ (ٚ.ٙب الرياح التي يبمغ سرعتيا )عند ىبو 
 (20)ثا/ـ( ٘.ٓٔثا/ـ ( وتنعدـ نيائيًا عندما تصؿ الى ) ٚ. - ٘.٘كانت سرعتيا بيف )

التزىير الى جفاؼ االزىار وسقوط عقدىا  كما تؤثر الرياح السريعة  اثناء موسـ.
. (21)الخمية داخؿبميتيا عمى منح حبوب المقاح وتجفيؼ افرازات المياسـ وتناقص قا

ولبياف مديات معدالت سرعة الرياح السنوية والشيرية في محطات منطقة الدراسة 
( اف المعدالت  ٜومدى مالئمتيا لتربية ونشاط نحؿ العسؿ يتضح لنا مف الجدوؿ ) 

لوقوع  الشيرية لسرعة الرياح  تتصؼ بسرعتيا المنخفضة  عمى مدار السنة ؛نتيجة
القطر وبضمنو منطقة الدراسة ضمف الحزاـ شبو المداري المتأثر بمنظومات الضغط 
العالي شتاًء والمنخفض الحراري صيفًا وىاتاف المنظومتاف ال تساعد عمى ىبوب رياح 

ثا/ـ( .واقؿ معدؿ فصمي ٔ.ٖيتجاوز ) . لذا فاف المعدؿ العاـ ال(22)شديدة السرعة
اما  في الرطبة . ثا/ـ(ٗ.ٖيتجاوز ) الشتاء حيث اللسرعة الرياح سجؿ في فصؿ 

في ثا/ـ( ٚ.ٖتتجاوز) سرعة الرياح باالرتفاع اال انيا ال فتأخذخالؿ فصؿ الربيع 
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.في حيف سجؿ اعمى معدؿ ليا خالؿ فصؿ الصيؼ باالخص خالؿ شير الرطبة 
 . في حديثة ثا/ـ(٘.ٗتموز اذ بمغت )

 
فٍ هحافظت االنبار للودة  عت الرَاح )م / ثا ((الوعدل الشهرٌ والسنىٌ لسر8الجدول )

(8888 – 9188) 

الزلزالي ، قسـ المناخ  المصدر : جميورية العراؽ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد
 ، بيانات غير منشورة .

الذي يمثؿ مدة االعتداؿ بيف الصيؼ والشتاء فاف سرعة  خريؼاما خالؿ فصؿ ال
لذا نستنتج اف معدالت سرعة . ثا/ـ( كحد اعمىٜ.ٕالرياح تأخذ باالنخفاض اذ بمغت )

ثا/ـ( ٘.ٗ) ثا/ـ( والشيرئ.ٖالرياح في منطقة الدراسة ال يتجاوز معدليا السنوي )
وىي معدالت ال تحد مف تربية ونشاط النحؿ في منطقة الدراسة كونيا لـ تصؿ الى 

ثا/ـ( التي تقمؿ مف نسبة ٘.٘ثا/ـ( التي يقؿ عندىا طيراف النحؿ وال تتجاوز )ٚ.ٙ)
االجراءات  بأخذيعني عدـ قياـ النحاؿ  تمقيح الممكات لذا فيي مالئمة ، اال اف ىذا ال

مف اثر الرياح عمى تربية ونشاط وانتاج نحؿ العسؿ مف خالؿ تغيير  يؿاالحترازية لتقم
واجيو فتحة الخاليا باتجاه معاكس لمسار الرياح مف اجؿ عدـ عرقمة طيراف النحؿ 

تضييؽ فوىة مدخؿ الخمية وصعوبة تدفئة الخمية في االوقات الباردة مف السنة ،و 
ليوائية الباردة داخؿ الخمية وىذا سـ( لمحد مف دخوؿ التيارات اٖيزيد عف ) بحيث ال

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل آب تًىز حسٌراٌ ياٌس ٍَساٌ آرار شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول

انًعذل 

 انعاو

 2.5 1.9 1.8 2 2.3 2.6 3.2 3.1 2.9 2.7 2.7 2.4 2.3 انريادي

 3 2.3 2.3 2.4 2.9 3.7 4.5 4.2 3.2 2.9 2.8 2.6 2.4 حذٌخت

 3 2.3 2.3 2.4 2.8 3.6 4.4 4 3.2 3 2.9 2.6 2.4 عُه

 2.6 1.7 1.8 2 2.3 3 3.8 3.5 3 2.8 2.6 2.5 1.8 انقائى

 3.1 2.6 2.2 2.4 2.8 3.2 3.7 3.4 3.3 3.7 3.6 3.4 2.9 انرعبت
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نفسة ينطبؽ في حالة االمطار والبرودة في الشتاء .وكذلؾ وضع المناحؿ في االماكف 
المحمية التي تقمؿ مف سرعة الرياح وعمؿ تيوية  في الخمية تسمح لبخار الماء مف 

 .(23)الخروج
ة التي تحدث نتيجة اما العواصؼ الترابية في منطقة الدراسة فيي مف الظواىر المألوف

كالموقع الجغرافي لممنطقة الواقعة في الصحراء  الوجود عوامؿ مساعدة عمى حدوثي
وقمة الغطاء النباتي  (24)الغربية الواسعة التي تكوف مصدرًا لتزويد ىذه الرياح باألتربة

ية وانعدامو ؛بسبب قمة األمطار الساقطة شتاًء ،وانعداميا صيفًا . وليذه الظاىرة المناخ
ليا اثرىا عمى تربية وانتاج ونشاط النحؿ حيث تؤدي ذرات الغبار الكبيرة الحجـ الى 
تمزؽ اجنة النحؿ وتجفيؼ مصادر الرحيؽ نتيجة لتراكـ االتربة عمى االزىار .فضاًل 

( يتضح لنا اف المعدالت ٓٔعف االسباب التي تـ ذكرىا في الرياح .ومف الجدوؿ )
يـو ( . أما المعدالت الشيرية فتكوف عمى  ٚ.ٙتجاوز )السنوية لحدوث العواصؼ ال ت

اال ، (25)ءاشدىا في فصمي الربيع والصيؼ وينخفض تكرارىا في فصؿ الخريؼ والشتا
يوـ (. اال انيا رغـ قمتيا ينصح النحاليف ٘.ٔانيا في جميع اشير السنة ال تتجاوز )

اجؿ حماية النحؿ مف في الرياح مف   التي تـ ذكرىا ةاالحترازيت ااالجراء بأخذ
، ألف العواصؼ الترابية تمنع النحؿ مف السروح مما يمجأ الى استيالؾ   اضرارىا

 العسؿ المخزوف ،مما يؤثر عمى انتاجية الخمية مف العسؿ .
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 (انًعذالث انشهرٌت نعذد أٌاو حذوث انعىاصف انترابٍت فً يحافظت االَبار40) جذول

 ( و2049-4988 ) نهًذة

 انًحغت
كاَىٌ 

 انخاًَ
 اٌهىل اب تًىز حسٌراٌ اٌار ٍَساٌ ارار شباط

تشرٌٍ 

 االول

تشرٌٍ 

 انخاًَ

كاَىٌ 

 االول
 انًعذل

 3.9 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 1.2 0.9 0.5 0 0.2 انريادي

 4.8 0.6 0.2 0.5 0.2 1.1 0.3 0.1 0.9 0.3 0 0.2 0.4 حذٌخت

 4.4 0.1 0 0.2 0.1 0.2 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 عُه

 4.6 0.1 0 0.2 0.1 0.2 0.8 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3 0.2 انقائى

 6.7 0.1 0.2 0.9 0.5 0.8 1.5 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.6 انرعبت

والرصد الزلزالي الجوية  لألنواءالييأة العامة جميورية العراؽ ،   -المصدر:     
 العراقية , قسـ المناخ , بيانات غير منشورة .

 ًا : الوقع الجغرافي لتربية وانتاج نحل العسل في محافظة االنبار .ثاني
 – 9117تطور اعداد الخاليا وكميات االنتاج في محافظة االنبار لممدة من )  -1

9119 .) 
( اف معدؿ عدد خاليا النحؿ في المحافظة ٔ( والشكؿ )ٔٔيتضح لنا مف الجدوؿ )

%( مف مجموع ٕ.٘ية ،بنسبة )( خم ٕٜٕٙٗ( بمغ )  ٜٕٔٓ – ٕٚٓٓلممدة مف )
( خمية ثـ اخذ بالزيادة  ٙٗ٘ٔ)  ٕٚٓٓاعداد النحؿ في المحافظة ، حيث بمغ عاـ 

( خمية  نتيجة لعامؿ  ٖٚٔٛالذي بمغت اعداد النحؿ فيو ) ٕٕٔٓالتدريجية لغاية عاـ 
.ثـ ٕٛٓٓالمبادرة الزراعية التي انعكس اثرىا االيجابي عمى زيادة اعداد النحؿ عاـ 

 ٕٗٔٓد ذلؾ اخذت باالنخفاض التدريجي حتى سجمت ادنى معدالتيا في عاـ بع
( خمية ويعود سبب ذلؾ الى الظروؼ االمنية التي شيدتيا  ٕٕٙٛحيث بغمت ) 

المحافظة التي ادت الى تدىور تربية وانتاجية عسؿ النحؿ حيث قسـ منيا تعرض الى 
يد الضرر بشكؿ اكبر خالؿ اليالؾ وقسـ تـ نقمة الى المحافظات المجاورة ،وتزا

السنوات التي نزح فييا ابناء المحافظة مما ادى الى ىالؾ  ٕٙٔٓو ٕ٘ٔٓالسنوات 
تمؾ الثروة االقتصادية ، اال اف اصحاب الخبرة والميتميف بيذه المينة اعادوا ىذه 
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(  ٖٕٗ٘اذ بمغ اعدادىا )  ٕٛٔٓالثروة االقتصادية لممحافظة عند رجوعيـ الييا عاـ 
(  ٖٕٔٗحيث بمغت ) ٜٕٔٓواستمرت بالزيادة حتى سجمت اعمى معدالتيا عاـ خمية 

خمية وسبب ىذا الزيادة يعود الى االستقرار االمني وتطور المساحات المزروعة فضاًل 
عف زراعة اصناؼ مف االزىار في المحافظة تـ جمبيا عند العودة مف النزوح التي تمد 

فضاًل عف زيادة اعداد الشعب الزراعية التي  ،(26)النحؿ بالغذاء خالؿ فصؿ الشتاء
اعطت دافع ألصحاب ىذه المينة الغير مجازيف الى تسجيؿ مناحميـ وتوفير تمؾ 

 الشعب االرشادات ليـ التي تقمؿ مف اضرار تمؾ النحؿ والمحافظة عمييا وتكاثرىا .
 ( ٜٕٔٓ – ٕٚٓٓلممدة )  ( اعداد النحؿ في محافظة االنبارٔٔالجدوؿ رقـ )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمصذر: مذٌرٌح زراعح االوثار، تٍاواخ غٍر مىشورج.

 

 

 

 نسىواخا
 اعذاد

 انىحم
 انىسثح%

2007 1546 5.2 

2008 2013 7 

2009 2630 9 

2010 3065 10.4 

2011 3464 11.7 

2012 3817 13 

2013 3552 12 

2014 2862 9.7 

2018 2354 8 

2019 4123 14 

 100 29426 انمجموع
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 (9119- 9117( اعداد النحل  في محافظة االنبار لممدة )9لشكل )ا

  

 

 

                   

 (. 11انمصذر: تاالعتماد عهى انجذول )                           

اما انتاج كميات العسؿ في المحافظة خالؿ تمؾ المدة التي تـ ذكرىا فيي مرتبطة 
دت كمية االنتاج والعكس صحيح ، اذا بمغ بأعداد الخاليا فكممات زادت اعدادىا زا

( كغـ ، ٕٕٓٛ٘ٓ( ) ٜٕٔٓ – ٕٚٓٓالمعدؿ العاـ لكمية االنتاج خالؿ المدة مف )
الذي سجؿ  ٕٕٔٓلحد عاـ  ٜٕٓٓاخذت ىذه الكميات بالزيادة التدريجية مف عاـ 

كغـ ( وبعد ىذه العاـ اخذت باالنخفاض التدريجي ٜٖٕ٘ٙاعمى كمية انتاج بمغت )
لألسباب لتي تـ ذكرىا سابقًا ، اال انيا اخذا كمية االنتاج باالرتفاع التدريجي بعد  نتيجة
التي بمغ كمية االنتاج فيو  ٜٕٔٓحتى سجمت اعمى معدالتيا في عاـ  ٕٛٔٓعاـ 

( ،وىذا يعود الى كثرة االزىار واالدارة  ٕ( و ) ٕٔكغـ ( الجدوؿ والشكؿ ) ٕٔٙٛٛ)
 بقة الذكر .الجيدة فضاًل عف االسباب السا
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 (. 2049- 2007( اَتاد َحم انعسم فً يحافظت االَبار نهًذة )42انجذول رقى )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انًصذر: يذٌرٌت زراعت االَبار، بٍاَاث غٍر يُشىرة.                                   

 (9119- 9117( كمية انتاج العسل في محافظة االنبار لممدة )9الشكل )
 
 
 
 
 

 (.ٕٔالمصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )
 
 

كًٍت  انسُىاث

 االَتاد

ت بانُس

% 

2007 10822 5.3 

2008 14091 6.8 

2009 18410 9 

2010 21455 10.5 

2011 24248 11.7 

2012 26539 13 

2013 24864 12 

2014 20034 9.7 

2018 16478 8 

2019 28861 14 

 100 205802 انمجموع
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 ي لخاليا النحل وانتاج العسل حسب اقضية المحافظة .التوزيع المكان  -9
تضمنت ىذه الدراسة االقضية التي تتوفر فييا تربية النحؿ والمسجمة في المديرية 

( يتضح لنا اف قضاء ٖ( والشكؿ)ٖٔالعامة لزراعة االنبار ومف معطيات الجدوؿ )
%( ٕ.ٚٙبنسبة ) ( ٜٛ٘ٚٔالرمادي تصدر المرتبة االولى اذ بمغ عدد الخاليا فيو ) 

مف اجمالي عدد الخاليا في المحافظة .ويعود سبب ذلؾ الى توفر المصادر الغذائية 
وسعة المساحات الزراعية واالمكانات البشرية مف اصحاب الخبرة في تربية النحؿ التي 
ليا دور ىاـ بتوسع مشاريع النحؿ والقوة الشرائية ليذا القضاء الذي يمثؿ مركز 

مف العاصمة بغداد التي تعتبر عامؿ مشجع لتربية النحؿ وتصريؼ  المحافظة وقربة
المنتج وتوفير متطمبات النحؿ ،واىمية استحداث الشعب الزراعية في نواحي ىذا 
القضاء التي ضاعفت مف تربية النحؿ مف حيث تشجيع النحاليف عمى تسجيؿ نحميـ 

 مف خالؿ عممة اجازة لقرب الشعب الزراعية عمييـ .
 

 (. 2049 – 2007( اعذاد انُحم فً اقضٍت يحافظت االَبار نهًذة ) 43) انجذول

 

 

 

 

 

                                      

                                 

 

 الوصدر: باعتواد علً الودَرَت العاهت لزراعت االنبار ، بُاناث غُر هنشىرة .

 

 

 

 انىسثح % اعذاد انىحم االقضٍح

 67.2 19758 انرمادي

 9.1 2694 حذٌثح

 7.3 2152 عىه

 16.4 4822 نقائم

 100 29426 انمجموع
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 (. 2049 – 2007( اعذاد انُحم فً اقضٍت يحافظت االَبار نهًذة )3انشكم )

 
 
 
 

 (.ٖٔالمصدر: باالعتماد عمى الجدوؿ )                                 
الذي بمغت اعداد النحؿ فيو ء القائـ اما المرتبة الثانية فكانت مف نصيب قضا

%( مف مجموع الخاليا في المحافظة ويعود سبب ذلؾ ٗ.ٙٔ( خمية ، بنسبة)ٕٕٛٗ)
لسعو المساحات الزراعة في ىذا القضاء  ، فضاًل عف عامؿ الخبرة مف الميتميف بيذه 
المينة، في حيف احتؿ قضاء حديثة لمرتبة الثالثة بسبب صغر المساحة وقمة 

ات الزراعية وعامؿ البعد عف المركز . اما المرتبة االخيرة فقد كانت مف المساح
( خمية داد النحؿ في ٕٕ٘ٔنصيب قضاء عنو الذي بمغت اعداد النحؿ فيو )

المحافظة، ويعود سبب ذلؾ الى صغر مساحة القضاء وقمة المساحات الزراعية وقمة 
( اف اعمى كمية سجمت ٗؿ )( والشكٗٔالخبرة .اما كمية العسؿ فنالحظ مف الجدوؿ )

%( مف اجمالي كمية ٕ.ٚٙكغـ ( بنسبة )  ٖٖٙٓٛٔفي قضاء الرمادي  اذ بمغت )
االنتاج في المحافظة وىي تمثؿ المرتبة االولى مف بيف االقضية االخرى ويعود سبب 
ذلؾ الى االسباب التي تـ ذكرىا سابقًا والى اعداد الخاليا والخبرة .اما المرتبة االخيرة 

عنو اذ بمغت كمية االنتاج فيو  ي المرتبة الرابعة فكانت مف نصيب قضاءوى
% ( مف كمية االنتاج في المحافظة  بسبب قمة االزىار  ٕ.ٚ( كغـ ،بنسبة )ٗٛٛٗٔ)

 وعدد الخاليا .
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نستنتج مما تـ ذكرة اف لعامؿ المساحة الزراعية والخبرة والظروؼ الجوية وتوفر الغذاء 
التي ادت الى ىذا التبايف في االعداد واالنتاج ما بيف السنوات الطبيعي والصناعي ىي 

واالقضية  . ومف اجؿ بياف ىذا االثر بشكؿ ادؽ سوؼ يتـ استخداـ المعدالت 
االحصائية لتوضح العالقة بيف عناصر المناخ وكمية االنتاج وما ىي اكثر العناصر 

 سمبية وايجابية عمى تربية وانتاج النحؿ .
 ( اَتاجٍت انعسم فً اقضٍت يحافظت االَبار نهًذة44انجذول ) .

 (2007 – 2049 .) 

  

 

 

 

 

 

 مىشورج .انمصذر: تاعتماد عهى انمذٌرٌح انعامح نسراعح االوثار ، تٍاواخ غٍر 

(9119- 9117( كمية انتاج العسل في اقضية محافظة االنبار لممدة )4الشكل )  
 

 

 

 

 (.14انمصذر: تاالعتماد عهى انجذول )

انىسثح  كمٍح االوتاج االقضٍح

% 

 67.2 138306 انرمادي

 9.2 18858 حذٌثح

 7.2 14884 عىه

 16.4 33754 نقائم

 100 205802 انمجموع
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اإلحصائي لمعناصر المناخية وتأثيرها عمى كمية انتاج العسل في  التحميل: ثالثًا 
 : محافظة االنبار

ال بد مف استخداـ التحميؿ الكمي  لبياف اثر العناصر المناخية عمى انتاجية العسؿ
االحصائي مف اجؿ الحصوؿ عمى نتائج تتمتع بدقة عالية مف المصداقية ، مف خالؿ 

( spss استخداـ العديد مف البرامج االحصائية الجاىزة، ال سيما البرنامج االحصائي ) 
عسؿ وتـ استخداـ بيانات لكمية انتاج ال االرتباط تحميؿ . لذا سوؼ يتـ استخداـ 

والعناصر المناخية لمدة عشر سنوات مف اجؿ تكوف نتائج التحصيؿ االحصائي اكثر 
 دقة مما لو تـ استخداـ بيانات اقؿ .

 تحميل االرتباط . -
 متغيريف بيف العالقة لمعرفة تستخدـ التي الوصفي التحميؿ ادوات مف االرتباط يعد

 العالقة قوة مف ولمتأكد معتمدال والمتغير المستقؿ المتغير اوبيف(  ×,2 ×1) مستقميف
 ناتجة او إحصائية داللة ذات كانت اذا لمعرفة إحصائيا اختبارىا مف البد وطبيعتيا

التي تدؿ عمى  موجبة عالقة اما متغيريف اي بيف العالقة وتوصؼ الصدفة عوامؿ عف
قوة وبشكؿ عاـ فأف  .التي تدؿ عمى العالقة العكسية  سالبة عالقة العالقة الطردية او

 معامؿ عمى الدراسة في االعتماد ( وسيتـ٘العالقة يمكف توضيحيا كما في الشكؿ )
الذي يعتبر مف اكثر معامالت االرتباط استخدامًا في (  Pearson بيرسوف االرتباط

 .(27)اآلتية المعادلة طريؽ العمـو االنسانية واالجتماعية عف

  
∑       

 ∑     ∑   
 

√∑  
 
  

∑     

 
  √∑    

∑     
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 ( درجاث قىة يعايم االرتباط 5انشكم )

 

،  ٚٔ،  ٙٔ، ٘ٔ( يتبيف لنا مف الجدوؿ )٘ومف نتائج تمؾ المعادلة ودالالت الشكؿ )
ة انتاج ( وجود عالقة احصائية بيف متغيرات البحث بدرجات متفاوتة بيف كميٛٔ

 العسؿ والمتغيرات المستقمة وكما يمي :.

( يتضح لنا اف ٘ٔ: مف خالؿ تحميؿ بيانات الجدوؿ ) محطة الرماديتحميل االرتباط ل
اف ،وقيـ العناصر المناخية في محافظة االنبار العسؿ  قيمة االرتباط مابيف كمية انتاج

 ،السمبي عمى كمية االنتاجعنصر الحرارة ) االعتيادية والصغرى والعظمى (ليا اثرىا 
الحرارة حيث احتمت درجة الحرارة  اصربيف عن اال اف ىذا التأثير ىو متبايف ما

عنصر العواصؼ  و( يمي  -ٕٚ.ٓ)بدرجة قيمة ارتباط قوي بمغالعظمى ألثر االكبر 
درجة الحرار  ثـ(    -ٖٗٔ.ٓ)  السمبي ضعيؼ وة ارتباطبمغت قيم الذيالترابية 

 (-ٖٙٓ.ٓ)،(  -ٕٙٓ.ٓبمغ ) جداً  اثر سمبي ضعيؼ سجال ذيال غرىالصاالعتيادية 
 بقوة ارتباط ضعيؼ جداً  . ما باقي العناصر فكانت قيمة ارتباطيا ايجابيعمى التوالي 

حيث احتؿ عنصر الرطوبة قيمة االرتباط االكبر اذ  بيف العناصر وبدرجات متباينة ما
(  ٘ٛٔ.ٓ( ثـ االمطار ) ٖٕٔ.ٓ( يميو عنصر الرياح )  ٕٙٚ.ٓ) وبمغت قيمت

 (.ٕٙٓ.ٓوالسطوع الفعمي ) 
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كذلؾ سجؿ عنصر الحرارة )االعتيادية ، والصغرى  محطة حديثةتحميل االرتباط لاما 
اذا  ى قوة ارتباط متوسطسجمت درجة الحرارة العظم ، والعظمى ( قيمة ارتباط سمبي

ى الذي سجال قوة والعواصؼ والصغر  (تمييا درجة الحرارة االعتيادية -ٚ.ٓبمغت )
. في حيف عمى التوالي ( -ٖٕ٘.ٓ)(، -ٕٗٙ,ٓ، ) ( -ٖٕٚ.ٓ) ارتباط ضعيؼ جداً 

 قوة ارتباط ايجابي ضعيؼ بمغسجؿ عنصر ) الرياح ، االمطار ، السطوع الفعمي( 
سجؿ قوة  ٜٕٗ.ٓالرطوبةوعنصر ( عمى التوالي . ٗ.ٓ,  ٚٔٗ.ٓ,    ٛٔٗ.ٓ)

  (.ٙالجدوؿ ) ( ٜٕٗ,ٓارتباط ايجابي ضعيؼ جدًا بمغ ) 

فيي ال تختمؼ عف محطة الرمادي وحديث حيث  محطة عنهتحميل االرتباط لاما 
سجؿ عنصر الحرارة ) االعتيادية ، الصغرى ،العظمى( والعواصؼ التربية قيمة ارتباط 

بمغ  ، احتؿ عنصر الحرارة العظمى اعمى قيـ االرتباط بقوة ارتباط سمبي متوسط سمبي
 ٜٖٙ.ٓ -بقوة ارتباط سمبي ضعيؼ بمغ ) ىرارة االعتيادية والصغر ( تميو الح ٙٙ.ٓ-)
(  -ٔٛٔ.ٓو)بمغ  رابية بقوة ارتباط سمبي ضعيؼ جداً (، ثـ العواصؼ الت ٕٖٛ.ٓ -, 

عنصر ) االمطار ، الرياح ، السطوع الفعمي ( فقد سجمت قوة ارتباط ايجابي .اما 
في حيف سجؿ عنصر  ( عمى التوالي، ٖٙٗ.ٓ,   ٕٙٗ.ٓ,  ٜٙٗ.ٓ) ضعيؼ بمغ 

 (.ٚٔ، الجدوؿ )( ٖٜٕ.ٓ )ا الرطوبة قوة ارتباط ايجابي ضعيؼ جدًا بمغ

فيي كذلؾ مشابيو لممحطات اعاله مف حيث تسجيؿ  محطة القائمتحميل االرتباط لاما 
متفاوت ، سجؿ  ارتباط سمبي بقوةالصغرى ، العظمى ( ،الحرارة )االعتيادية  عنصر

(  -ٚٙ.ٓ) تباط بقوة ارتباط سمبي متوسط بمغ ر قيـ االى اعمى مدرجة الحرارة العظ
( ثـ الحرارة الصغرى  -ٖٖٛ.ٓتميو الحرارة االعتيادية بقوة ارتباط سمبي ضعيؼ بمغ )

( عمى ٕٔٛ,ٓ،   -ٕٕ.ٓبقوة ارتباط سمبي ضعيؼ جدًا بمغ ) الترابية والعواصؼ
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احتؿ عنصر جابي التوالي .اما باقي العناصر المناخية فقد سجمت قيمة ارتباط اي
بمغ ) السطوع الفعمي واالمطار اعمى قيـ االرتباط االيجابي بقوة ارتباط ضعيؼ 

 تمييما عنصر الرطوبة ، والرياح بقوة ارتباط ضعيؼ جدًا ) ,( ٜٖ.ٓ,  ٛ٘ٗ.ٓ
 . (ٛٔ، الجدوؿ )( عمى التوالي ٕٕٚ.ٓ, ٕٖٓ.ٓ

سؿ والعناصر المناخية مف عالقة االرتباط بيف كمية انتاج الع توضيحوتـ  انتيجة لم
في محافظة االنبار تبيف لنا اف عنصر الحرارة ) االعتيادية ، الصغرى ، العظمى ( 

احتمت درجة الحرارة العظمى المرتبة في جميع المحطات و سجؿ قيـ ارتباط سمبي 
سجمت اعالىا في محطة الرمادي التي تمثؿ اعمى عمى االنتاج  االولى في التاثير

( ٘)الشكؿ ( - ٕٚ,ٓفي درجات الحرارة بقوة ارتباط سمبي قوي بمغ ) محطات ارتفاعاً ال
الحدود الحرارية التي  عف ىذا كاف واضح مف خالؿ ارتفاع درجات الحرارة العظمىو ،

ـْ ( ىذا مما جعؿ نشاط النحؿ ٕٖالنحؿ نشيط جدًا في عممة وىي ) ايكوف عندى
اء لخفض الحرارة داخؿ الخمية يدىا ،وجمع المبر يقتصر عمى التجمع  خارج الخمية لت

تمييا الحرارة خالؿ فصؿ الصيؼ ، باألخصىذا ما انعكس اثرة عمى انتاجية النحؿ 
 ةاالعتيادية التي ىي ناتج ارتفاع درجة الحرارة العظمى الذي انعكس اثرىا عمى الحرار 

بقوة ارتباط  ال تتجاوز درجة االعتيادية ، ثـ الصغرى التي سجؿ اقؿ تأثير سمبي 
كونو في حالت سبات  يفتقر الى قمة السروح،النحؿ خالؿ فصؿ الشتاء و  الضعؼ ،

 بسب انخفاض درجات الحرارة .

وبالرغـ مف اثر عنصر الحرارة عمى االنتاج اال انو ال يعني اف منطقة الدراسة غير 
مجدية اقتصاديًا لتربية النحؿ ال ، اذ يمكف تقميؿ اثر عنصر الحرارة مف خالؿ عمؿ 

 ءت لمنحؿ تقمؿ مف اثر ارتفاع درجات الحرارة عمى النحؿ وتوفير مصدر مامظال
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اما عنصر العواصؼ ب منو  ، التي تـ ذكرىا سابقًا .لمنحؿ داخؿ المنحؿ او بالقر 
بمغت في محطة  درجة ارتباطو اف الترابية فمو اثرة السمبي في جميع المحطات اال
ات سجؿ درجة ارتباط ضعيؼ جدًا ، الرمادي ارتباط سمبي ضعيؼ ، اما باقي المحط

حيث تؤدي ذرات الغبار الكبيرة الحجـ الى تمزيف اجنحة النحؿ وتجفيؼ ( ،٘الشكؿ )
مما تمنع النحؿ مصادر الرحيؽ نتيجة لتراكـ االتربة عمى االزىار كما تـ ذكرىا سابقًا 

 ىذا مما يؤثر عمى انتاجية النحؿ .مف السروح فيمجأ الى استيالؾ المخزوف 

االمطار ، الرياح ، الرطوبة ( فميا اثر ،اما باقي العناصر المناخية ) السطوع الفعمي 
متباينة مابيف  بقوة ارتباط في جميع المحطات ولكف االيجابي في انتاجية النحؿ

لمنحؿ حيث السطوع الفعمي  اىمية  لنا ىذا يبيفالمحطات ولكف ال تتجاوز الضعؼ، 
، واالمطار ليا اىميتيا في نمو النباتات باالخص في  حفز النحؿ عمى السروح المبكري

المناطؽ التي تفتقر الى الري السيحي الذي يعتبر مصدر غذائي لمنحؿ ، والرياح ليا 
دورىا في تمطيؼ الجو مف الحرارة باالخص خالؿ فصؿ الصيؼ كوف معدليا معتدؿ ، 

لصيؼ مما تقمؿ والرطوبة ليا اثرىا في خفض درجات الحرارة باالخص خالؿ فصؿ ا
 خمية .مف جيود النحؿ في تبريد ال

وانًتغٍراث بٍٍ كًٍت اَتاد انعسم  (بٍرسىٌانبسٍظ )رتباط اليعايم ا (45جذول ) 

 .2049- 2007فً يحغت انريادي انًستقهت 

الوتغُر الوعتود 

Y  

 هستىي الوعنىَت قُوت االرتباط الوتغُراث الوستقلت

 اسن الوتغُر الرهز

 ضعُف جدا   -0.063 الصغري  X1 تاجكوُت االن

X2  ًقىٌ 0.72- العظو 

X3 ضعُف جدا   0.026- االعتُادَت 

X4  ضعُف جدا   0.062 السطىع 
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 12،  11،  9،  8،  7،  6، 5،  4،  3،  2انجذول )انمصذر تاالعتماد عهى 

 (ومعادنح تحهٍم االرتثاط ) تٍرسون (.

بين كمية انتاج العسل  ( بيرسونالبسيط ) رتباط ال معامل ا (16جدول )    

 .9119- 9117في محطة حديثة والمتغيرات المستقمة 

،  ٓٔ،  ٜ،  ٛ،  ٚ،  ٙ، ٘،  ٗ ، ٖ،  ٕالمصدر باالعتماد عمى الجدوؿ )
 (ومعادلة تحميؿ االرتباط ) بيرسوف (.ٕٔ

 

 

 

X5 ضعُف جدا   0.185 االهطار 

X6  ضعُف جدا   0.213 سرعت الرَاح 

X7 ضعُف جدا   0.276 الرطىبت 

X8 ضعُف 0.314- العىاصف 

الوتغُر الوعتود 

Y  

 هستىي الوعنىَت قُوت االرتباط الوتغُراث الوستقلت

 اسن الوتغُر الرهز

 ضعُف جدا   0.235- الصغري  X1 كوُت االنتاج

X2  ًهتىسط 0.7- العظو 

X3 ضعُف جدا   0.273- االعتُادَت 

X4  ضعُف 0.4 السطىع 

X5 ضعُف 0.417 االهطار 

X6  ضعُف  0.418 سرعت الرَاح 

X7 ضعُف جدا   0.249 الرطىبت 

X8 ضعُف جدا   0.264- العىاصف 
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والمتغيرات بين كمية انتاج العسل  ( بيرسونالبسيط ) رتباط ال معامل ا (17جدول )
 . 9119- 9117في محطة عنه المستقمة 

الوتغُر الوعتود 

Y  

 هستىي الوعنىَت قُوت االرتباط ستقلتالوتغُراث الو

 اسن الوتغُر الرهز

 ضعُف 0.328- الصغري  X1 كوُت االنتاج

X2  ًهتىسط 0.66- العظو 

X3 ضعُف 0.369- االعتُادَت 

X4  ضعُف 0.436 السطىع 

X5 ضعُف 0.469 االهطار 

X6  ضعُف 0.462 سرعت الرَاح 

X7 ضعُف جدا   0.293 الرطىبت 

X8 ضعُف جدا   0.181- العىاصف 

 ( ٕٔ،  ٓٔ،  ٜ،  ٛ،  ٚ،  ٙ، ٘،  ٗ،  ٖ،  ٕالمصدر باالعتماد عمى الجدوؿ )
 ومعادلة تحميؿ االرتباط ) بيرسوف (.

والمتغيرات العسل  بين كمية انتاج ( بيرسونالبسيط ) رتباط ال معامل ا (18جدول )
 . 9119- 9117في محطة القائم المستقمة 

 ( ٕٔ،  ٓٔ،  ٜ،  ٛ،  ٚ،  ٙ، ٘،  ٗ،  ٖ،  ٕالمصدر باالعتماد عمى الجدوؿ )
 ومعادلة تحميؿ االرتباط ) بيرسوف (.

الوتغُر الوعتود 

Y  

 هستىي الوعنىَت قُوت االرتباط الوتغُراث الوستقلت

 اسن الوتغُر الرهز

 جدا   ضعُف 0.22- الصغري  X1 كوُت االنتاج

X2  ًهتىسط 0.67- العظو 

X3 ضعُف 0.338- االعتُادَت 

X4  ضعُف 0.458 السطىع 

X5 ضعُف 0.39 االهطار 

X6  ضعُف جدا   0.272 سرعت الرَاح 

X7 ضعُف جدا   0.302 الرطىبت 

X8 ضعُف جدا   0.281 العىاصف 
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 االستنتاجات والتوصيات

 ٕٕٓٛ٘ٓية االنتاج )خمية وكم ( ٜٕٜٕٗبمغ اعداد النحؿ في محافظة االنبار ) -ٔ
 .(كغـ

 وقضاء عنو المرتبة اخيرة.وانتاج النحؿ احتؿ قضاء الرمادي المرتبة االولى في تربية  -ٕ
اكثر عناصر المناخ تأثيرًا عمى تربية النحؿ عنصر الحرارة العظمى الذي تجاوز  -ٖ

( خالؿ اشير فصؿ الصيؼ ٗة التي تالئـ نشاط النحؿ بفارؽ)الحدود الحراري ـْ
( باالخص خالؿ اشير فصؿ الشتاء  ٖ.٘ٔ – ٗ.ٔراوح )توالحرارة الصغرى بفارؽ ي، ـْ

 وتشريف الثاني واذار .

 قمة الثقافة النحمية لدى نسبة كبيرة مف مربي النحؿ . -ٗ

اوضحت نتائج التحميؿ االحصائي اف قيمة االرتباط لعنصر الحرارة العظمى في  -٘
وة ارتباط جميع محطات منطقة الدراسة كاف ليا االثر السمبي عمى كمية االنتاج بق

بقوة  ارتباط تراوحت بيف )  ( ، تمية الحرارة االعتيادية -ٕٚ.ٓ – ٙٙ.ٓتراوحت بيف ) 
 ثـ العواصؼ(  -ٕٖٛ.ٓ – ٜٙٓ.ٓبيف )  ثـ الصغرى  (  -ٜٖٙ.ٓ – ٕٙٓ.ٓ

 ( .-ٖٗٔ.ٓال يتجاوز ) الترابية وبقوة ارتباط سمبي

ي ، واالمطار ، الفعم لتحميؿ اإلحصائي اف عنصر ) سطوع الشمسكما اوضح ا -ٙ
الرياح ، الرطوبة ( كاف ليا قيمة ارتباط  موجب في جميع محطات منطقة الدراسة 

 (.ٜٙٗ.ٓ)  جميعيا ولكف بقيمة ارتباط ضعيؼ ال يتجاوز
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 التوصيات

توفير مراكز حكومية لشراء المنتج مف اجؿ تشجيع المربيف عمى الحفاظ عمى ىذه  -ٔ
 الثروة ومضاعفتيا .

 الحكومية لمشاريع تربية النحؿ .تقديـ الدعـ  -ٕ

عمؿ جوالت ميدانية عمى اصحاب توفير الدعـ الحكومي لمربي النحؿ مف  خالؿ  -ٖ
، او  المناحؿ مف اجؿ تزويدىـ ببعض المعمومات التي تزيد مف ثقافتيـ النحمية

  اشراكيـ بالدورات التأىيمية ، لما ليا مف دور كبير في تطور ىذه المينة والحفاظ عمييا
 . نتيجة ألىميتيا االقتصادية والبيئية 

اتباع االجراءات االحترازية التي تقمؿ مف اثر بعض العناصر المناخية عمى تربية  -ٗ
النحؿ كاستخداـ المظالت مف اجؿ تقميؿ مف اثر ارتفاع درجات الحرارة خالؿ فصؿ 
ف الصيؼ وخالؿ فصؿ الشتاء وضع الخاليا في مكاف مشمس يساعد عمى تقميؿ م

انخفاض درجات الحرارة و استخداـ مصدات الرياح التي تقمؿ مف اثر العواؼ الترابية 
 عمى الخاليا .

جيد النحؿ في خفض  تقميؿتوفير مصدر الماء داخؿ المنحؿ او بالقرب منو مف اجؿ  -ٗ
 درجات الحرارة مف خالؿ نقؿ الماء لتبريد الخمية .

حؿ تأخذ عمى عاتقيا توفير حث اصحاب المناحؿ عمى انشاء جمعية لمربي الن -٘
تربية النحؿ وتشرؼ عمى تسويؽ االنتاج وتحافظ عمى توازف الخاصة بالمستمزمات 
 االسعار .
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 اليوامش
، مطبعة الميزاف  ٔالموسوي ،عبد الحسيف مدفوف ابو رحيؿ ، مناخ العراؽ ،ططالب مي صاحب ع (ٔ)

 .  ٕٓٔ، ص ٖٕٔٓلمطباعة والنشر والتصميـ ، النجؼ االشرؼ ، 
 / مميوف مممميتر .ٔالنانو متر ىو مقياس طوؿ الموجة لمضوء وىو يساوي  )*(
ترجمة احمد عبد اهلل الغامدي ، مطبعة جامعة  ليسمي قودماف ، الشكؿ والوظيفة في نحؿ العسؿ ، (ٕ)

 .ٔٗ، ص  ٕٚٓٓالممؾ سعود، السعودية ، 
منتصر صباح ميدي ، التحميؿ المكاني لتربية نحؿ العسؿ في محافظات الفرات االوسط ، رسالة  (ٖ)

 . ٕٜ، ص ٕٜٜٔماجستير )غير منشورة ( ،كمية االداب ، جامعة الكوفة ،
، ص  ٜٗٛٔناخ ، الطبعة الثانية ، مطبعة النور النموذجية ، األردف ، نعماف شحاذة ، عمـ الم (ٗ)

ٙٔ-ٜٖ . 
 ٜٜ٘ٔجاسـ محمد خمؼ ، جغرافية العراؽ الطبيعية واالقتصادية والبشرية ، دار المعارؼ القاىرة ،  (٘)

 . ٗٔٔ، ص
معة البصرة ، عبد االلة رزوقي كربؿ ، ماجد السيد والي محمد  عمـ الطقس والمناخ ، مطبعة جا ( (ٙ) 

 .ٕٗص ٜٙٛٔالبصرة، 
لؤي كريـ ناجي، تربية النحؿ ودودة القز، مجمة بريد النحاؿ، جمعية النحاليف المبنانييف، بيروت  (ٚ)

 ٔـ، ص  ٕٕٓٓالعدد ، 
محمد عباس عبد المطيؼ، احمد محمود أبو النجا، عالـ النحؿ ومنتجاتو، دار المطبوعات الجديدة،  (ٛ)

 ٕٕص ـ، ٖٜٚٔاإلسكندرية، 
 . ٜ،صٕٕٓٓ،  ٕٕوليد عبد الغني كعكة ، انشطة نحؿ العسؿ ، مجمة بريد النحاؿ ، ع  (ٜ)
(ٔٓ) Rowell G.A., Taylor O.R., Locke S.J. Variation in drone mating flight 

times among commercial honey bee stocks. Apidologie, vol. 17, 1986. 
ٔٔص،  مصدر سابؽ لؤي كريـ ناجي ،  (ٔٔ)  

، ص  ٕٓٔٓعبداهلل محمد حاطـو ،الدليؿ العممي في تربية نحؿ العسؿ ،جمعية النحاليف السورييف ، سوريا ، 
ٔٔٓ.  (12) 

. ٘، ص ٕٗٔٓ،  ٔ٘يف ، علنحؿ ومواسميا ،مجمة بريج النحالطارؽ ياسيف ،ىؿ يطيح الجفاؼ با  (13)  
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،  ٕٓٔٓييف ، لعسؿ ، جمعة النحمييف السور في تربية نحؿ ا عبداهلل محمد حاطـو ، التحميؿ العممي
. ٔٔٔص  (14)  

 ٚٗٔ، ص ٜٕٓٓفالديمير كروكافير ،موسوعة النحؿ ،ترجمة منتجب يونس ،دار عالء الديف ، سوريا ، 
. (15)  

، اثر المناخ عمى تربية النحؿ وانتاج العسؿ في محافظتي بابؿ والسميمانية  حسف عبد الحسيفحاكـ (  ٙٔ) 
 (16)    ٚ٘ٔص ٚ٘ٔ،  ٕٕٔٓة بابؿ ، كمية التربية لمعمـو االنسانية ، ، جامعر.غ ،

جازاف ، مجمة جامعة  بمنطقة اعة الفاكية في سيؿ تيامةعائشة محمد عمي العريشي ، المناخ وزر  (17)
.ٖٔص ، ٕٔٔٓ،  ٔ.عٔجازاف لمعمـو االنسانية ،مج     

، ٜٗٚٔ، دار الجامعات المصرية , اإلسكندرية,ٙط الجغرافيا المناخية والنباتية, عبد العزيز طريح شريؼ ،
ٛٙص  (18)  

،  ٕٙٔٓ،  ٖ،عٔٗابتساـ كاطع خاجي ، تربية النحؿ في محافظة البصرة ، مجمة ابحاث البصرة ، مج 
.ٕٚٗص   (19)  

، اربيؿ ٔمزاحـ ايوب الصائغ ، عبد الرحيـ عمر مصطفى ، المدخؿ الى تربية النحؿ ،مطبعة الزراعة ط 
.ٖٗ،ص ٖٕٓٓ،    (20) 

حسيف عمي السعدي، عبد الرضا أكبر المياح، النباتات المائية في العراؽ، مجمة كمية التربية، جامعة 
. ٕٕـ،صٖٜٛٔالبصرة ،   (21) 

 ٜٜٓٔفاضؿ باقر الحسني ، ميدي الصحاؼ، أساسيات عمـ المناخ التطبيقي، مطبعة دار الحكمة، بغداد،
. ٛٗٔ،ص   (22) 

، ٜٕٓٓ،  ٛٔوية في فصؿ الشتاء ، مقاؿ منشور في موقع نحمة ، العدد عبد الرحيـ قصاب ، التي
. ٖٕص   (23) 

حمادي عباس حماد ، طرؽ النقؿ المعبدة ودورىا في نمو المستوطنات في محافظة القادسية ، )ر.ـ غ.ـ(، 
 (24) ٔٛ، صٜٜٙٔكمية التربية آبف رشد ، جامعة بغداد، 

في وسط وجنوب العراؽ وطرؽ معالجتيا ، مجمة  الترابية بدر جدوع احمد المعموري ، العواصؼ (25)
.ٕٚٔ، صٜٜٙٔ، لسنة ٛاالستاذ ،جامعة بغداد ،العدد    (25) 

.  2122/  1/   11 – 7مقاتهح شخصٍح مع مجوعح وحانٍه مه قضاء انرمادي تتارٌخ      (26)   
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 ،2117 االداب، كهٍح شق،دم جامعح مىشوراخعهً حسٍه موسى ، االسانٍة انكمٍح فً انجغرافٍح ،     
 (27) 232ص

 انًصادر
فاضؿ باقر الحسني ، ميدي الصحاؼ، أساسيات عمـ المناخ التطبيقي، مطبعة دار الحكمة،   -

 . ٜٜٓٔبغداد،
،  ٖ،عٔٗابتساـ كاطع خاجي ، تربية النحؿ في محافظة البصرة ، مجمة ابحاث البصرة ، مج  -

ٕٓٔٙ . 
اؽ الطبيعية واالقتصادية والبشرية ، دار المعارؼ القاىرة ، جاسـ محمد خمؼ ، جغرافية العر  -

ٜٜٔ٘ . 
، اثر المناخ عمى تربية النحؿ وانتاج العسؿ في محافظتي بابؿ  حسف عبد الحسيفحاكـ  -

والسميمانية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بابؿ ، كمية التربية لمعمـو االنسانية ، 
ٕٕٓٔ . 

، طرؽ النقؿ المعبدة ودورىا في نمو المستوطنات في محافظة القادسية ،  حمادي عباس حماد -
 .ٜٜٙٔ)ر.ـ غ.ـ(، كمية التربية آبف رشد ، جامعة بغداد، 

 .ٕٗٔٓ،  ٔ٘طارؽ ياسيف ،ىؿ يطيح الجفاؼ بالنحؿ ومواسميا ،مجمة بريج النحاليف ، ع -
جازاف ، مجمة  يامة بمنطقةعائشة محمد عمي العريشي ، المناخ وزراعة الفاكية في سيؿ ت -

 . ٕٔٔٓ،  ٔ.عٔجامعة جازاف لمعمـو االنسانية ،مج
عبد االلة رزوقي كربؿ ، ماجد السيد والي محمد  عمـ الطقس والمناخ ، مطبعة جامعة البصرة  -

 . ٜٙٛٔ، البصرة، 
،  ٛٔعبد الرحيـ قصاب ، التيوية في فصؿ الشتاء ، مقاؿ منشور في موقع نحمة ، العدد  -

ٕٜٓٓ . 
، دار الجامعات المصرية , ٙالجغرافيا المناخية والنباتية, ط عبد العزيز طريح شريؼ ، -

 .ٜٗٚٔاإلسكندرية,
عبداهلل محمد حاطـو ، التحميؿ العممي في تربية نحؿ العسؿ ، جمعة النحاليف السورييف ،  -

ٕٓٔٓ . 
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، مطبعة  ٔعراؽ ،طالموسوي ،عبد الحسيف مدفوف ابو رحيؿ ، مناخ الطالب عمي صاحب  -

  . ٖٕٔٓالميزاف لمطباعة والنشر والتصميـ ، النجؼ االشرؼ ، 
 ٜٕٓٓفالديمير كروكافير ،موسوعة النحؿ ،ترجمة منتجب يونس ،دار عالء الديف ، سوريا ،  -
. 
لؤي كريـ ناجي، تربية النحؿ ودودة القز، مجمة بريد النحاؿ، جمعية النحاليف المبنانييف، بيروت  -

 . ٕٕٓٓ،  العدد
ليسمي قودماف ، الشكؿ والوظيفة في نحؿ العسؿ ، ترجمة احمد عبد اهلل الغامدي ، مطبعة  -
 .ٕٚٓٓمعة الممؾ سعود، السعودية ، جا
بوعات محمد عباس عبد المطيؼ، احمد محمود أبو النجا، عالـ النحؿ ومنتجاتو، دار المط -

 .ٖٜٚٔالجديدة، اإلسكندرية، 
، عبد الرحيـ عمر مصطفى ، المدخؿ الى تربية النحؿ ،مطبعة الزراعة ط مزاحـ ايوب الصائغ  -
 . ٖٕٓٓ، اربيؿ ،ٔ
منتصر صباح ميدي ، التحميؿ المكاني لتربية نحؿ العسؿ في محافظات الفرات االوسط ،  -

 . ٕٜٜٔرسالة ماجستير )غير منشورة ( ،كمية االداب ، جامعة الكوفة ،
 . ٜٗٛٔلطبعة الثانية ، مطبعة النور النموذجية ، األردف ، نعماف شحاذة ، عمـ المناخ ، ا -
  .ٕٕٓٓ،  ٕٕمجمة بريد النحاؿ ، ع  وليد عبد الغني كعكة ، انشطة نحؿ العسؿ ، -
في وسط وجنوب العراؽ وطرؽ معالجتيا ، مجمة  الترابيةالمعموري ، العواصؼ  بدر جدوع -

 .ٜٜٙٔ، لسنة ٛاالستاذ ،جامعة بغداد ،العدد 
مية التربية، يف عمي السعدي، عبد الرضا أكبر المياح، النباتات المائية في العراؽ، مجمة كحس-

 .ٖٜٛٔجامعة البصرة ،
-Rowell G.A., Taylor O.R., Locke S.J. Variation in drone mating flight 

times among commercial honey bee stocks. Apidologie, vol. 17, 1986. 
 
 
 

 


