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 المستخلص
 اآلفلات و مربي نحل  العسل  مهلم المبحوثين من رفاتحديد معي إل يهدف هذا البحث

 , وتوضلللي  بمحافظلللة سلللوهاجوطلللرل الوقايلللة والعللل ج منهلللا  تصللليب النحللل ي امملللراض التللل
تللم جمللع البيانللات قللد و ,  دروسللةالمشللار إليهللا والمتتيللرات المسللت مة الم معللارفالالع قللة بللين 

عللدت لهللذا أ  سللتبيان إسللتمارة إإلجللراء هللذا البحللث بطري للة الم ابمللة الشدصللية باسللتددام  اآلزمللة
ثنللا اإلي مراكللز بطري للة عشللوا ية مللن إجمللال 4مجلل  إدتيللار المبحللوثين تللم إدتيللار التللرض, و 

وقلد أسللفر  SPSS لللللمباالسلتعانة ببرنلاما ا ذللل التابعلة لمحافظلة سلوهاج و  ًمركلزا( 12) عشلر
, ول د تلم أدلذ جميلع  البمينا و دار الس م ,المنشاة   ,سوهاج  المراكز اآلتية :ي اإلدتيار عم

 لنح  العس  ًمربيا 228ليص  عدد المبحوثين إلى ًالمربين بالمراكز الساب ة والمدتارة عشوا يا
رتبللاط الرتللب إ  , ومعامللعللرض ومعالجللة البيانللات التكللرارات والنسللب الم ويللة ي سللتددم فللأ  و , 
 معلارف الملربينالع قة بين بعلض الدصلا ص المدروسلة وبلين ي لموقوف عم وذل  سبيرمانل

بواسللطة الحاسللب  "EXCEL"كمللا تللم إسللتددام برنللاما  .SPSSسللتعانة ببرنللاما إل, وذللل  با
 . البحث اتضمنها هذي إلعداد امشكال التوضيحية التي اآلل

ي لللللديهم معرفللللة متوسللللطة إللللل  %(60,9)المبحللللوثين يللللةغالبأن ي النتللللا ا إللللل أشللللارتو 
رتبطللت درجللة ا  باآلفللات واممللراض التللي تصلليب نحلل  العسلل  , و  يتعملل وذللل  فيمللا  مندفضللة

عللدد سللنوات التعملليم, السللن , معللرفتهم بافللات وأمللراض نحلل  العسلل  إرتباطللا  موجبللا  بكلل  مللن 
ت داصلة بتربيللة النحل  مللن معمومللاي نتلاج الدميللة , الحصلول عملإومتوسلل  المهنلة الثانويلة , 

سللتددام مصللادر ي العضللوية فلل, ي العللالم الدللارجي اإلنفتللاح عملل,  مرشللد النحلل  المنظمللات  وا 
  .حين إرتبطت تم  المعرفة إرتباطا  سالبَا بالمهنة امساسيةي المعمومات , ف
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ي كلللانوا ملللن ذو  %( 75,9)غالبيلللة المبحلللوثين أن ًنتلللا ا الدراسلللة أيضلللا كملللا أوضلللحت
بطرل الوقاية والع ج من اإلصابة باآلفات واممراض التي  المتوسطةي إل مندفضةالمعرفة ال

نحل  من آفات وأملراض رتبطت درجة معرفتهم بطرل الوقاية والع ج ا  تصيب نح  العس  , و 
متوسل  إنتلاج المهنلة الثانويلة , علدد سلنوات التعمليم , السلن , و العس  إرتباطا  موجبا  بك  من 

العلالم ي اإلنفتلاح عملمعمومات داصة بتربية النح  من مرشد النحل , ي مالدمية , الحصول ع
سللتددام مصلادر المعمومللات , فلي العضلوية فلل, ي الدلارج تملل   ارتبطلتحللين ي المنظملات  وا 
ي أن التالبيلة العظملي إلل ًوقلد أشلارت النتلا ا أيضلا .  سالبَا بالمهنة امساسية ارتباطاالمعرفة 

 معمومات داصة بتربية النح  من مرشد النح  . ي مون عمال يحص %(81,6)من المبحوثين
 

 مقدمة ومشكلة البحث:
تعللد مشللروعات تربيللة نحلل  العسلل  مللن أقللدم 

يمكلن  ًزراعيلا ًعرفهلا اإلنسلان كنشلاطاي امنشلطة التل
كتساب مهاراته بسهولة , كما يعتبلر أحلد  ممارسته وا 

ي ال تحتللللاج إلللللي المشلللروعات الريفيللللة الصللللتيرة التللل
كثيللر مللن المدللاطرة , لللذل  ي بيللر أو إلللرأس مللال ك

بلدء ي مكانيلات شلباب الدلريجين فلإملع  تت ءمي فه
. ( 323: 2006,  وآدلللللرون دمحم ) حيلللللاتهم العمميلللللة

ملللللللن أهلللللللم  اتمشلللللللروعال مثللللللل  هلللللللذ  علللللللدت وللللللللذل 
بصلفة الفرد  زيادة دد ي المشروعات التي تساعد ف
محافظلللة ي , وفللل همعيشلللتي عاملللة  وتحسلللين مسلللتو 
تنتشلللر تربيللللة النحلللل   حيللللث سلللوهاج بصللللفة داصلللة

مللنح    552تجلاوز عللدد المناحل   ف للدبصلورة كبيلرة 
 ,190ي إنتاج يص  الي تعط دمية  15899تضم 
كجللم لمدميللة الواحللدة  5طللن مللن العسلل  بم للدار  81

بجمعلله  امول قللام الباحللثي وهللذا طب للا لمحصللر الللذ
مللن اإلدارات الزراعيللة المتواجللدة بللالمراكز و التابعللة 

راعللللللة بمحافظللللللة سللللللوهاج وذللللللل  لعللللللام  لمديريللللللة الز 
متوسللل  ي فللل ًواضلللحا ًوهلللذا يعلللد إندفاضلللا , 2013

ي محافظللة أسلليوط والتللي نتللاج الدميللة حيللث بملل  فللإ
كجلللللم لمدميلللللة , و  10تحلللللدها ملللللن جهلللللة الشلللللمال 

كجلم  8تحدها من جهة الجنلوب ي لمحافظة قنا والت
أجرتللله ملللديريات ي لمحصلللر اللللذ ًلمدميلللة وذلللل  وف لللا
افظللللللات لللللللنفس العللللللام , وهللللللذا الزراعللللللة بتملللللل  المح

ي نتاجية الدمية لم ي تصلر عملإمتوس  ي التناقص ف
,  ًامعلوام السلاب ة أيضلاي هذا العام ف ل  بل  كلان فل

محافظللة سللوهاج )محلل  الدراسللة( بملل  متوسلل  ي ففلل
ي وحتلللللل2008الفتللللللرة مللللللن عللللللامي نتللللللاج الدميللللللة فللللللإ

ي كجللللللم لمدميللللللة , أمللللللا فلللللل 2,5ي حللللللوال2012عللللللام
ي نتاج الدميلة حلوالإوس  محافظة أسيوط ف د بم  مت

محافظلة ي كجم لمدميلة دل ل نفلس الفتلرة , وفل 8,7
كجم دل ل  7, 6نتاج الدمية حوالىإقنا بم  متوس  

أجرتلله ي لمحصللر الللذ ًوذللل  وف للا ًنفللس الفتللرة أيضللا
ملللديريات الزراعلللة بتمللل  المحافظلللات , وهلللذا ملللا يلللتم 

وهلو ( 1جلدول ) يتوضيحه من دل ل الجلدول التلال
ي جملللالا  دد المناحلل  وعلللدد الد يلللا و بيللان يوضللل  عللل

نتلاج الدميلة ملن العسل  لكل  إنتاج العسل  ومتوسل  إ
ملللن محافظلللات سلللوهاج وأسللليوط وقنلللا وذلللل  دللل ل 

 . 2013عام ي حت 2008الفترة من عام 
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نتلاج الدميلة ملن العسل  إنتلاج العسل  ومتوسل  إي جملالا  : بيان يوض  عدد المناحل  وعلدد الد يلا و ״ 1״جدول

 (2013عام ي حت 2008د ل الفترة من عام ) افظات سوهاج وأسيوط وقنالك  من مح

 ػذد اٌخال٠ا ػذد إٌّاؼً اٌسٕٛاخ اٌّؽافظح
إٔراض ٟ إظّاٌ

 اٌؼسً تاٌطٓ

ٟ اٌّرٛسؾ اٌرمش٠ث

إلٔراض اٌخ١ٍح ِٓ 

 اٌؼسً تاٌىعُ

 سٛ٘اض

2008 688 27608 179,8 6 

2009 688 31104 142,13 5 

2010 691 28785 143,8 5 

2011 505 19573 111,5 6 

2012 505 19573 7,77 4 

2013 552 15899 190, 81      5 

 أس١ٛؽ

2008 

 ت١أاخ

 غ١ش 

 ِرٛفشج 

196486 1515,895 8 

2009 209904 1631,175 8 

2010 210006 1603,064 8 

2011 184290 609,1398 8 

2012 145454 178,1018 7 

2013 142009 1420090 10 

 قنا

2008 522 19569 184,657 9 

2009 529 19550 176,312 9 

2010 455 17048 123,079 7 

2011 425 15794 95,852 6 

2012 447 15581 106,319 7 

2013 427 16014 121,665 8 

 بيانات غير منشورة –المصدر : مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة 
 

لسلللاب ة يتضللل  لنلللا أن وملللن دللل ل الم ارنلللة ا
متوسل  إنتلاج الدميلة ملن العسل  ي ف ًندفاضاإهنا  

, وهلللذا اإلندفلللاض ( سلللوهاج) محافظلللة الدراسلللةي فللل
ي دوام سنوات الم ارنة , وذل  عملي عم ًظ  واضحا

بملا فر الظروف المنادية  ي الرغم من وجود ت ارب ف
 واآلفلات لوجود الكثير من امملراض ًراجعا ذل  كان

 محافظة ي نح  بصفة عامة وفالتي تصيب ال
 

 
 فلليتسلبب يقلد  مملاسلوهاج بصلفة داصلة  , 
 .وجود دسا ر مادية كبيرة لممربين 

ي ه يجللللب عمللللوبمللللا أنلللل ضللللوء ماسللللب ي وفلللل
 ًجيللدا ًلمامللاإالمللربين لنحلل  العسلل  أن يكونللوا مممللين 

 هلاطرل الوقايلة والعل ج منبتم  اممراض واآلفات و 
معللرفتهم  يلمتعللرف عمللي جللر أ  , لللذا فللذن هللذا البحللث 

النحلل  ,  يمكللن أن تصلليبي التلل واآلفللات بللاممراض
  . الوقاية منهاطرل ب معرفتهمي عم ًوالتعرف أيضا
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 : أهداف البحث
مربلللللي نحللللل   المبحلللللوثين ملللللن رفاتحديلللللد معللللل – 1

تصليب النحل  ي العس  مهم اآلفات و اممراض الت
 . بمحافظة سوهاج

مربي نح  العس   المبحوثين من رفاتحديد مع -2
 رل الوقاية والع ج من تم  اآلفات واممراض .لط
توضللي  الع قللة بللين معللارف المبحللوثين مهللم  - 3

تصللللللليب النحللللللل  وبلللللللين ي اممللللللراض واآلفلللللللات التللللللل
 المتتيرات المست مة المدروسة .

تحديللد الع قللة بللين معللارف المبحللوثين لطلللرل – 4 
تصليب ي الوقاية والعل ج ملن اآلفلات وامملراض التل

 .المتتيرات المست مة المدروسة نح  العس  وبين
 :ي اإلطار النظر 

 تعريف المعرفة : – 1
 Van den ban& Hawkinsذكلللر 

( أنهللللا صللللورة التفسلللليرات عللللن العللللالم 1985:391)
ضللللوء ي نعللليش فيللله , وأن المعرفلللة نسلللبية فلللي اللللذ

إدت فللات الرؤيللة بللين النللاس وبللين اآلدللرين بسللبب 
 شليءمعرفلة الفلرد علن ي إدت ف دبلراتهم , ومسلتو 

ضلللوء الكميلللة المطموبلللة ملللن ي محلللدد يلللتم ت لللدير  فللل
 اإلستبصار.
ي مفهللوم المعرفللة باهتمللام بللاحثي حظلل كمللا

:  1997) شللللتا العمللللوم اإلجتماعيللللة والنفسللللية فللللذكر
ي مجموعلللللللة المعت لللللللدات والمعلللللللاني أنهلللللللا هللللللل( 30

تتكللون ي التللوالتصللورات والمفللاهيم وامحكللام الفكريللة 
لفهللللم كللللررة مللللن دلللل ل محاوالتلللله المت نسللللانإلاي لللللد

 . يطة بهحامشياء والظواهر الم

( أن 20:  2007أشللللارت أبللللو الحمللللد )كمللللا 
يكتسللبه الفللرد مللن تفاعملله ي الللذي المعنللي المعرفللة هلل

هلللذا التفاعللل  يتلللرجم ي ملللع الرسلللالة اإلرشلللادية , وفللل
النشرة اإلرشلادية أو ي المسج  في المسترشد المحتو 

 معرفلة داصلة بله ,ي يشرحه المرشد إللي الشرح الذ
هذا عوام  كثيرة منهلا قلدرات المسترشلد ي وتتدد  ف

 ودبراته وأهدافه الذاتية . 
 نواع المعارف : أ - 2

تعلللددت التصلللنيفات المعنيلللة بالمعرفلللة , ف للللد 
Rogers& Shoemaker (1971:32 ) ذكللر

 : ي لممعرفة وهث ث أشكال 
يحصلل  ي التلي : وهلل أو اإلنتبةا ي معرفةة الةةو  –أ 

بعلض المعموملات علن ي ف عمعميها الفرد من التعر 
شئ ما ووظا فه عند السماع عنه , وغالبا ملا يكلون 

 ذل  عن طري  وسا   اإلع م . 
معرفلللللة المعموملللللات ي : وهللللل معرفةةةةةة ال    ةةةةةة –ب 

أو أدا للللللله بطري لللللللة  ءالشلللللللي السلللللللتددامالضلللللللرورية 
صللحيحة , وغالبلللا ملللا يللتم معرفلللة كيفيلللة امداء علللن 

 طري  العاممين باإلرشاد . 
المبللاد  ي التعللرف عمللي : وهلل ة القوا ةةدمعرفةة –ج 

ووظا فللله , ويلللتم  ءالشللليي لللوم عميهلللا ي النظريلللة التللل
  . الرسميذل  عن طري  التعميم 

( أن لممعرفللللللة 29:  2012)ي جهرملللللل كمللللللا بللللللين  
 : ي وهي أ ْدر  نواعأث ثة 

ي المعمومات امساسية التلي : وه معارف  امة –أ 
, وعللادة  معرفتهللا عللدد كبيللر مللن امفللرادي يشللتر  فلل
ي لممراحل  التعميميلة وهلي السنوات اموللي ما ت دم ف
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عميله المعلارف ي تبنلي تكوين إطلار معرفلي تساهم ف
 . ي اْم ْدرَ التدصصية 

المعموملللللللللات ي وهللللللللل :تخصصةةةةةةةةة ةمعةةةةةةةةةارف  –ب 
تكلللون الركيلللزة ي مجلللال معلللين والتلللي التدصصلللية فللل

عميللللللله ي تبنلللللللي اللللللللذي امساسلللللللية لنطلللللللار النظلللللللر 
  مهنة.لمالتطبي ات المدتمفة 

المعموملللات التطبي يلللة ي : وهللل معةةةارف مةن ةةةة –ج 
المباشرة عن طبيعة مهنة معينة ودصا صها وكيفية 

تطبيللللللل  ي الواقلللللللع , وتسلللللللاعد عملللللللي ممارسلللللللتها فللللللل
 المعارف التدصصية الساب ة. 

العمةةل ي فةةي المعرفةةي أهم ةةة تحديةةد المسةةتو  - 3
 : ي رشادإلا

أن من ( 27:  1988) أوض  عبد الم صود
ي لللللوم عميهلللللا العمللللل  ي والمبلللللاد  التلللللأهلللللم امسلللللس 

ي حداث تتييلرات فلإي السميم أنه يهدف إلي رشادإلا
يللللتم تح يلللل  ذللللل  البللللد مللللن ي سللللمو  امفللللراد , ولكلللل

تجاهلللللللللاتهم أوال ,  ًتتييلللللللللر معموملللللللللاتهم وأفكلللللللللارهم وا 
ي ال ددملللللة تهلللللدف إللللللإإن هلللللو ي فاإلرشلللللاد الزراعللللل

 : ي حداث ث ثة أنواع من التتييرات وهإ
 المعمومات والمعارف وامفكار .ي تتييرات ف –أ 
 . االتجاهاتي تتييرات ف–ب 
 السمو  أو المهارات .ي تتييرات ف –ج 

ي رشلاد الزراعلإليحدثله اي أما عن التتيير الذ
سللمو  الللزراع فهللو نللاتا مللن تحسللين ممارسللاتهم ي فلل

وتشلجيع روح المبلادرة ي العم  المزرعلي وأساليبهم ف
لتتييللر يطللرأ لللديهم لتحسللين ظللروف حيللاتهم , وهللذا ا

ي لوم ي المسترشدين نتيجة لمعمميلة التعميميلة التلي عم
ي سلللواء كلللان هلللذا التتييلللر فلللي رشلللاد الزراعلللإلبهلللا ا

ي لممسترشلللللدين أو فلللللي والمعرفلللللي السلللللمو  التفكيلللللر 
 ي سلموكهم الشلعور ي أو فلي والمهار ي سموكهم التنفيذ

 .( 11:  1998سويمم , )
وتتميز عممية التتييلر بصلفة عاملة , بلث ث  

 : Spence (1999احل  أساسلية كملا وصلفها مر 
 :ي كما يمي وه( 16
 دم  أو إنتاج الفكرة الجديدة أو المدتمفة . –أ 
نتشللار أو تبللادل امفكللار الجديللدة المسلللتحدثة إ –ب 

 بين امفراد داد  المجتمع. 
تحلدث بتليثير عمميلة ي جتماعية والتإلالنتيجة ا –ج 
 أو الرفض من أعضاء المجتمع. ي التبن

أن عمميلللللة تحديلللللد ن هنلللللا يمكننلللللا ال لللللول ومللللل
لتدطلي  ي المبنلة اموللي تعتبلر هلي المعرفلي المستو 

نلاج   لتح يل  الموا ملة بلين كل  ملا ي برناما إرشاد
, وذلل  ملن دل ل  ًهو مطموب وما هو متلاح عمميلا

ي تعب للللة وتنسللللي  وتوجيلللله المللللوارد والطاقللللات وال للللو 
يللللة البشللللرية لتح يلللل  التنميللللة اإلقتصللللادية واإلجتماع

 (. 30:  2005)مراد , 
ي لن يتسني وبصفة عامة فذن اإلرشاد الزراع

دون ي للللله تح يلللل  أهدافلللله البعيللللدة أو ال ريبللللة الملللللد
ي إحلللداث التتيلللرات السلللموكية المرغوبلللة والمحلللددة فللل

تجاهلللات المسترشلللدين :  2006, ي عمللل) معلللارف وا 
49 ).     
تصيب النحل وطةر   ي فات واألمراض التآلا - 4

 :مقاومتةا
تصليب ي نظرا لتعدد اآلفلات وامملراض التل  

ي البلللد وأن ي لللوم مربلللي طوا لللح نحللل  العسللل  , والتللل
ي ال تلللؤثر عملللي النحللل  بالتتملللب عميهلللا , وذلللل  حتللل
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 ًإجلراء علدداي إلل انالباحثلي للذا ف لد أفضلإنتاجيته , 
مللللن الم للللاب ت المتعم للللة مللللع بعللللض مللللن المللللربين 
ين المشلللهود لهلللم بللللالدبرة وكلللذل  المرشلللدين والبللللاحث

مجلللال تربيلللة النحللل  بمحافظلللات ي المتدصصلللين فللل
سلللللوهاج وأسللللليوط وقنلللللا لسلللللؤالهم علللللن أهلللللم اآلفلللللات 

إنتاجيلة نحل  ي من شينها التيثير عمي واممراض الت
أن تمللللل  ي العسلللل  , هلللللذا وقلللللد أتف للللوا جمللللليعهم عمللللل

 :ي اآلفات واممراض ه
 : ةمراض الحضنأ - أ
تصليب ي أهلم امملراض التلي عم هذا الجزءيشتم  و 

, ي : تعفلللن الحضلللنة اممريكلللي ة النحللل  وهلللحضلللن
, والحضللنة الطباشلليرية , ي وتعفللن الحضللنة امروبلل

لطلرل  ًملوجزا ًعرضلاي , وفيملا يملوالحضنة الحجريلة
  الوقاية والع ج لما سب  : 

 (AFB)  : ي األمريك ةتع ن الحضن -1
حسللب شللدة اإلصللابة يللتم إدتيللار البللدي  المناسللب  

 ي ن امنصلللللار أوضلللللحه كللللل  ملللللي النحلللللو اللللللذي عمللللل
:  2003) , وحسلللللللللللللللللللللين( 836- 834:  1998)

 : ي كما يم( 200
 وذللل  عللن  بهللذا المللرض ةحللرل الد يللا المصللاب ,

طريللللللل  إعلللللللدام النحللللللل  بذسلللللللتددام ملللللللادة سللللللليانيد 
الكالسلليوم مللع حللرل جميللع أجللزاء الدميللة وامدوات 

من  ًالطوا لللح المصلللابة نظلللراي سلللتعممت فلللأ  ي التللل
 .  طويمة جراثيم المرض تظ  ساكنة لفترات

  إسلللللتبدال الد يلللللا : وفيهلللللا يلللللتم إسلللللتبدال الد يلللللا
المصابة بد يا سميمة ممتم ة بامساسات الشمعية 

الدميلة ي ويتم هلز النحل  ملن الدميلة المصلابة إلل, 
  . الجديدة

  تطهيلللر أجلللزاء الدميلللة المصلللابة بذسلللتددام طري لللة
التددين : حيلث يلتم وضلع أجلزاء الدميلة المصلابة 

ي وقاعللللدة الدميللللة فللللي والدللللارج يوالتطللللاء الللللدادم
غرفلللة غلللاز اكسللليد اإلثيملللين , وهلللذة الطري لللة ت تللل  
جلللللراثيم الملللللرض وتسلللللم  بذعلللللادة إسلللللتددام هلللللذة 

 .ي أ ْدر امجزاء مرة 
 ي تطهيلللر أجللللزاء الدميللللة المصللللابة بالمللللاء المتملللل ,

 .ي أ ْدر وا عادة إستددام هذة امجزاء مرة 
o المركبات امتية:ي م إحداإستدد 
ي مستحضلر فلوهلو   (Terramycin)التيراميسلين –

و يمكللن إسللتددامه بعللدة  هي للة بللودرة قابمللة لمللذوبان
ي تحضلير محملول سلكر إما عن طريل  ي طرل وه

 2يللللللتم دملللللل  , أو مللللللاء: سللللللكر(  1:1أو  1: 2)
ممع للة  20ي إللل 25ممع للة طعللام مللن التيراميسللين 

طعللام سللكر, ويللتم تعفيللر أربعللة م علل  طعللام مللن 
قاعللدة ي اويللز أو عمللنهايللات قمللم البر ي الدمطللة عملل

ي المعاممللة بعجينلللة الحملللو , أو علللن طريللل   الدميللة
ي جللم مللن عجينللة الحمللو  120ي وذللل  بدملل  حللوال

( مع ممع ة طعلام ملن التيراميسلين الطري ي )الكاند
حاللللة ي قملللة البراويلللز كملللا فلللي وضلللعها عملللو  25

 . ت ديم عجا ن حبوب الم اح
ملللللللع  مسلللللللتدديو ( Sulfathiazoleالسلللللللمفاثيازول ) –

مللن المركللب 0 ,05وذللل  بواقللع ي ل السللكر المحمللو 
 لتلللللر ت ريبلللللا ( 3.8)ي لكللللل  جلللللالون محملللللول سلللللكر 

,  مللاء( وي للدم لمدميللة المصللابة1سللكر: 1) بتركيللز
دم  المركب بسكر بودرة أو محبب بمعلدل أو يتم 

نصللح كيمللوجرام مللن ي م علل  مللن المركللب إللل 3



 5112جهاد عبد التواب و عمرو بهاء الدين 

- 116 - 

 

ممع للللة طعللللام مللللن هللللذا  2عللللدد  يعفللللرالسللللكر, و 
 الدمية. ي يز الحضنة فقمة براو ي المدموط عم

جلللللم/  1ويسلللللتددم بم لللللدار ( Tylosin)ينسلللللتيمو ال –
 مللرة واحللدةي طوا للح تكفلل 5/ جللم سللكر بللودر 100
قمللللة امقللللراص أو ي يللللتم وضللللع المدمللللوط عملللل ,و

 3يكلللرر العللل ج  ,النحللل  وامقلللراص ي تعفيلللرا  عمللل
, ولكللن يجلب إي للاف  ملرات بمعلدل مللرة كل  أسلبوع

م الفللليض إسلللتددام هلللذ  المركبلللات قبللل  بلللدء موسللل
تملللوث العسللل  ي يمكلللن تفلللادي بيربعلللة أسلللابيع حتللل

 الناتا بها .
دلللر آنلللوع ( 101:  2012) يكملللا أضلللاف دطلللاب –

يمكللن إسللتددامها لعلل ج هللذا ي مللن المركبللات التلل
 : ي النحو التالي عمي المرض وه

حيلث يعتبلر ملن ( 300ريماكتان ) ي ريماكتان بشر  –
ي أفض  المضلادات الحيويلة لهلذ  البكتريلا يلذاب فل

 5اء ويضلاف لمحملول التتذيلة بمعلدل كبسلولة / م
 طوا ح . 

  (EFB): ياألورب ةتع ن الحضن -2
ي اللذ النحلوي م اومة وع ج هذا الملرض عمل يمكن

 :ي كما يم Hussein (99  :2012 ) أوضحه 
 * مملا  ةفتيل ةبممكلات مم حل ةتتيير الممكات المسلن

وتعويضلها عملا ف دتله ملن  ةت ويلة الدميلي لإي يؤد
 . ةقو 
 إستددم المركب اآلتي : –
 التيراميسلين(Terramycin)   ي مستحضلر فلوهلو

و يمكللن إسللتددامه بعللدة  هي للة بللودرة قابمللة لمللذوبان
ي تحضلير محملول سلكر إما عن طريل  ي طرل وه

 2يللللللتم دملللللل  , أو مللللللاء: سللللللكر(  1:1أو  1: 2)

ممع للة  20ي إللل 25ممع للة طعللام مللن التيراميسللين 
علل  طعللام مللن طعللام سللكر, ويللتم تعفيللر أربعللة م 

قاعللدة ي نهايللات قمللم البراويللز أو عمللي الدمطللة عملل
ي المعاممللة بعجينلللة الحملللو , أو علللن طريللل   الدميللة

ي جللم مللن عجينللة الحمللو  120ي وذللل  بدملل  حللوال
الطرى( مع ممع ة طعلام ملن التيراميسلين ي )الكاند
حاللللة ي قملللة البراويلللز كملللا فلللي وضلللعها عملللو  25

  . ت ديم عجا ن حبوب الم اح
  : ةطباشيريال ةنحضال -3

 , Fao (1987:6)ي إتف تللللللا كلللللل  مللللللن هي تلللللل
USDA(2000:15 )أنللله يمكلللن م اوملللة هلللذا ي عمللل

 المرض بالطرل اآلتية :
 ة بذسلتددام ال ديمل ةامقلراص الشلمعيي التددين عم

 أبدرة حامض الدمي  .
 ي لم ضللاء عمللي تحسللن ظللروف معيشللة النحلل  تللؤد

 بحبلوب الم لاح ةالتتذيلي ن تلؤدأيمكلن و المرض , 
 .بالمرض  ةصابإلت مي  اي لإ
 ي م اومللة المللرض وعمللي تتفللاوت طوا للح النحلل  فلل

 ةلنتيجلللي ن يلللؤدأن تتييلللر الممكلللات يمكلللن ذذلللل  فللل
 ةحللللل ل السللللل الت الم اوملللللإي تشلللللتم  عملللللة جيللللد

 . ة لهالس الت الحساس مح لممرض 
 و أالللرش بزيللت الينسللون والكللافور ي يمكللن أن يللؤد

ن لللللص ي للللللإ% ملللللع الملللللاء  3,0ال رنفللللل  بتركيلللللز 
طوا لللح نحلللل  ي فللل ةالطباشلللليري ةموميلللات الحضلللن

, كملللللا يمكلللللن إسلللللتددام محملللللول الثيملللللول  العسللللل 
امقللللللللراص ي وذلللللللل  برشلللللللله عمللللللل% 0 ,7بتركيلللللللز

  . المصابة والجدران الدادمية لصندول الحضنة
  : ةحجريال ةحضنال -4



 5112جهاد عبد التواب و عمرو بهاء الدين 

- 151 - 

 

التوجللد ( أنلله 2000:15) USDA أوضللحت
ال بمسللللاعدة إ لم اومللللة هللللذا المللللرض ةطللللرل محللللدد

نتشللللار إي لللللإي تللللؤدي امسللللباب التللللي حلللل  لت فللللالن
فيجلب محاوللة  ةطا في ذا وجد المرض فوا  الفطر , 

ي فل ةنتشلار جلراثيم الفطلر منله يسلبب حساسليإعدم 
تبللللاع إيمكللللن ولكللللن  نسللللان ,نل ةال صللللبات الهوا يلللل

بعللض الطللرل لمت ميلل  مللن اإلصللابة بللالمرض وذللل  
 كما يمى:

 الي مكلان جلاف لكلي فل ةتحري  امقراص الشلمعي 
 .عميها  ةتنموا المسببات المرضي

 ال تتلللللراكم فيهلللللا ي بشلللللك  جيلللللد لكللللل ةتهويلللللة الدميللللل
 .لنمو الفطريات  ةالمشجع ةالرطوب

  دادللل   ةعلللدد مناسلللب ملللن امقلللراص الشلللمعي تلللر
 .ودزن الفا ض منها  ةالدمي

 ت ميللللل  ي تتذيلللللة الد يلللللا بشلللللك  جيلللللد يسلللللاعد عمللللل
 . ة بالمرضصابإلا
 النحللو ي عالجللة عملحاللة اإلصللابة فليمكن المي و فل

:  1998) ي أوضللللللحه كلللللل  مللللللن امنصللللللار ي الللللللذ
871 ), USDA(2000:15كما يم ) ي : 

 ييستددم ع ار فوتورايسلين بل (photericine B )
جللللللرام  مللللللن المسللللللحول 100بمعللللللدل جللللللرامين /  

 .  , ويعفر به البراويز والنح ي السكر 
 ملللللللع 0 ,7يسلللللللتددم محملللللللول الثيملللللللول بتركيلللللللز %

امقلللللراص ي ه عملللللوذلللللل  برشلللللي المحملللللول السلللللكر 
 . المصابة والجدران الدادمية لصندول الحضنة

  كسلللدة مثللل  حلللامض ممضلللادات ايسلللتددم بعلللض
سلللللمي  بمعلللللدل مسلللللتي  سمو حلللللامض اأالبنزويللللل  

 . ي المحمول السكر ي المميون في جزء ف 100

 : ةال امل ةمراض الحشر أ - ب
ي أهللللم اممللللراض التللللي عملللل هللللذا الجللللزء ويشللللتم   

: النوزيملللللا , ي مملللللة وهلللللحشلللللرة النحللللل  الكا تصللللليب
لطللرل الوقايللة  ًمللوجزا ًعرضللاي , وفيمللا يملل وامكللارين

  والع ج لما جاء ذكر  : 
 :النوزيما  -1
طللللرل ي إللللل( 627:  1994عبللللد المطيللللح) أشللللار  

 : النحو التالىي عم الوقاية من هذا المرض
 ةامدوات والمواد النظيف إستعمال . 
  السلللن سلللتددام ممكلللات حديثلللة إ وتتييلللر الممكلللات

  ة.ومن س الت جيد
 ةبتتذيللللة النحلللل  مللللع م حظللللة تللللر  كميلللل إلعتنلللاء 

 . ةالدميي من العس  ف ةمناسب
 . التشتية الجيدة لمطوا ح 
  وضللع الد يللا بميلل  بحيللث تواجلله مللدادمها أشللعة

 الشمس .
أنله ( 857:  1998) كملا أوضل  امنصلارى 

ي حالللللة اإلصلللابة يمكللللن العللل ج بطللللري تين عمللللي فللل
   :النحو التالى

 : الع ج الكيماوى: عن طري  ًأوال
   التللللددين بذسللللتددام أبدللللرة حللللامض الدميلللل  لكلللل

 أقراص الحضنة بعد رفعها من الد يا .
   التللللددين بذسللللتددام أبدللللرة اكسلللليد اإلثيمللللين وذللللل

 ممجم اكسيد اثيمين لمدة يوم. 100بمعدل 
 العللللللللل ج بالفيوملللللللللاجيممينFumagillin) ( بمعلللللللللدل

(مللن  ًلتلر ت ريبلا 57,7جلالون)  2مميجلرام /  200
 ي دم كتذاء لمنح  . ي الذي المحمول السكر 
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: وذللللل  عللللن  ً: معاممللللة أدوات النحالللللة حراريللللاًثانيللللا
 °م49ي طري  رفع درجة حرارة البراويز المصلابة إلل

لمدة يوم لتع يمها من الجراثيم , وذل  بعلد أن تكلون 
 البراويز دالية من العس  وحبوب الم اح . 

 :األ ارين  -2
 ل طلللر أن ( 307-305:  1965) أوضللل  اللللديب  

 :ي امتي تتمدص ف الم اومة
 بواسلطة الكملوروبنزي ت  ةتددين الطوا ح المصلاب

 .شك  مركب الفولبكس ي عمً يباع حاليا وهو, 
 مللللادة ساليسللللي ت الميثيلللل   إسللللتددامMethyl 

Salicylate) )توضلللللع دادللللل  زجاجلللللات , ي والتللللل
 ةالملللاد فتتبدلللر هلللذ  ةالدميلللي فللل ةتوضلللع مفتوحلللو 

 .النح  ي وت ت  امكاروس دون التيثير عم
يتلليلح مللن ي الللذ( و (Frow الفللرو مللزيا إسللتددام *

Part Gasoline and Part Safroloi 
Nitobenzene  1/4ويتم العل ج علن طريل  رش 

قطعلة قملاش توضلع ي من الدمي  عمل ةصتير ة ممع 
إسلتددام المنتلول  ًة , ومن الممكلن أيضلاداد  الدمي
 الفورمي .  أو حامض

  داء النحل :أفات و آ - ج
هلذا الجلزء أهلم آفلات وأعلداء النحل  ي ونستعرض ف 
: الفلاروا , واللدبور امحملر , وديلدان الشلمع , ي وه

 ًملوجزا ًعرضلاي , وفيملا يمل والنم  , وطلا ر اللوروار
 لطرل الوقاية والع ج لما سب  : 

  ال اروا : -1
هللذ  طللرل م اومللة ( 23:  1998) ي أوضلل  حجللاز 

  :ي النحو امتي اآلفة عم

ن لل  طوا للح النحلل  مللن المنللاط  المصللابة يمنللع  *
ثناء موسلم التزهيلر أو العكس أالمناط  السميمة ي لإ

 0محصول عس  منها ي بترض الحصول عم
سللللللتمرار مللللللع حللللللرل ذرضللللللية الدميللللللة بأ تنظيللللللح *

 0توجد عميها ي المدمفات الت
  ة هللذسللتددام مللواد طبيعيللة نباتيللة لم اوملليمكللن إ *

والكلللافور والثلللوم والكملللون ي الشلللي  البملللد مثللل  اآلفلللة
صللر  بهللا  وضللع , وذللل  عللن طريلل  ورال النعنللاعأو 
طلارت إلفي داد  الدمية بلين ا من هذ  النباتاتي أ
  يللامأ 10 كلل بمعللدل مللرة ً اللل  لمللدة عشللرون يومللاذو 

سللتددام ومتللوفرة إلتعتبللر هللذ  المللواد سللهمة ا, حيللث 
ملللن النحللل    بالنسلللبة لكلللمانلللا  أكثلللر أسلللوال و ماي فللل

 0والعس  الناتا 
( 915- 903:  1998) ي وأشلللللار امنصلللللار 

أن هنلللا  بعلللض الطلللرل لممكافحلللة وذلللل  كملللا ي إلللل
 :ييم
 . Folbex V Aالتددين بشرا   الفولبكس * 
عبلللارة عللللن لوحللللة مللللن  ووهلللل جهلللاز الفللللاروفورم :* 

  %60تركيللللز  الكرتللللون مشللللبعة بحللللامض الفورميلللل 
ورل املومونيللللوم, هللللذ  ومتملللل  عميهللللا بتطللللاء مللللن 

الموحة بعلد نلزع التطلاء ملن عميهلا توضلع فلول قملة 
يتم غم  الدمية حيث تنتشر أبدرة حامض و البراويز 

 .الفورمي  د ل الدمية كمها
ي شك  أكياس ك  كيس يحتو ي امبيتول : وهو ف *
ملللل  محمللللول  100ي يللللتم إذابتهللللا فللللجللللرام  2ي عملللل
التاسللعة  السللاعةي دافللئ وتللتم المعاممللة بلله فللي سللكر 

صللباحا  بحيللث ال ت لل  درجللة الحللرارة الدارجيللة عللن 
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المملرات ي شلك  قطلرات فلي فل هرشب, وذل  ◌م 15
 .    بين البراويز

مافريللل  , ويعتبلللر مبيلللد ي امبيسلللتان : وقلللد يسلللم* 
واسللللع اإلنتشلللار وهللللو غيلللر سللللام ي أكاروسلللي حشلللر 

 .ي الفاروا بالم مسة وكسم معدي لمنح  ويؤثر عم
, يللللتم تطبي لللله ي و مركللللب جهللللاز البيريللللزين : وهلللل* 
شلك  قطلرات , ي النح  في الطوا ح برشه عمي عم

النحللللل  , ولكنللللله يجلللللب أن ي عمللللل ًوهلللللو آملللللن نسلللللبيا
 يستددم ف   قب  ستة أسابيع من موسم الفيض .

شللك  شللرا   مشللبعة ي امميتللراز : وهللو يتللوفر فلل* 
بالملللللادة الفعاللللللة , وهلللللو يسلللللتددم إملللللا بالتلللللددين أو 

  بالرش  . 
ي البيفللارول : ويللتم تعميلل  هللذ  الشللرا   فلل شللرا  * 

منتصح منط ة الحضنة وتتر  لمدة أسبوعين وبحد 
 ستة أسابيع  .ي أقص

جرام/طا فلة  5تستددم مادة الثيمول بم دار *
%, 30يلللللوم أو ممللللل  االوكسلللللمي  تركيلللللز  15لملللللدة 

وذللل  عللن طريلل  تبميلل  قطعللة مللن ال طللن ووضللعها 
 أرضية الدمية .ي عم
 ر :حمألالدبور ا -2

طللللللرل أن ( 294:  1965) أوضلللللل  الللللللديب
 امتى: ي م اومته يمكن أن تتمدص ف

منحلللللللل  لصلللللللليد الللللللللدبابير  بالتدصلللللللليص عاملللللللل   *
 .عدامهاا  و 
و تثبيلللللت قطلللللع ملللللن أتضللللليي  ملللللداد  الد يلللللا   *

جلزاء الد يلا أحكلام وضلع ا  حواجز الممكلات عميهلا و 
 .فول بعضها

شلل ول الحيطللان ي حللث عللن عشللوش الللدبابير فلليب *
  ى.ثناء بياتها الشتو أعدامها ا  شجار و موجذوع ا

و المحلللم ملللع أضلللع طعلللوم سلللامة ملللن السلللم  تو   *
 0اكسيد الزن  داد  هذ  العشوش 

شللكال منلواع و امسلتعم  مصلايد الللدبابير ذات ات *
  .المدتمفة

 ديدان الشمع : -3
أنلله يمكللن Hussein (2012:105-106 )أشللار  

 :   ياالتالنحو ي م اومتها عم
جللزاء الد يللا أحكللام وضللع ذيللدان الشللمع بت للاوم د *

 .  تدد  منها الفرشات الي فول بعضها حت
 0يمكنها قت  الديدان ي ت وية الطوا ح حت *
تنظيح الد يا مما قد يوجد بها من حشرات عند  *

 0الفحص
ال ي رض حتللماي عمللالزوا للد الشلمعية ي رملل علدم *

 0لتكاثر ديدان الشمع ي و يتصب  م
ملللاكن محكملللة ملللع وضلللع أي فللل قلللراصمتدلللزين ا *

لم ضلللاء ي ام ْدللرَ التللازات ي حللدإ وأمللادة البللاردكين 
  .طوارها المدتمفة أالفراشات و ي عم
 النمل :  -4

ي إلل( 42:  1997أشار قسم بحوث النحل  )
أنللللللله ي لللللللاوم بالبحلللللللث علللللللن العشلللللللوش وا علللللللدامها , 
سللتعمال مدمللوط مللن الرملل  والمللازوت أو السللوالر  وا 

ا لم اومللة هجللوم النملل  ووضللعه تحللت أرجلل  الد يلل
 عميها. 

 الوروار: -5
( 998-996:  1998) ي أوضللل   امنصلللار 

 :  ي االتالنحو ي أنه يمكن مكافحته بطري تين عم
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 :المكافحة بالطرل الت ميدية : ًأوال
جريللت محللاوالت كثيللرة لمكافحللة الللوروار أ  ل للد 

, وكللذل  فللذن  ًوعمميللا ًولكنهللا غيللر مجديللة إقتصللاديا
ي قبوللله مثلل  إسللتددام السللموم والتللبعضللها ال يمكللن 

اإلنسان والنح  , ويمكن تمديص هذة ي قد تؤثر عم
 المحاوالت فيما يمى: 

زعاجه .  *  إستددام بنادل الصيد لصيد الوروار وا 
 تفجير غاز اإلستيمين , ولكنه باهظ التكاليح .  *
إسلللتددام صلللفارات اإلنلللذار , ولكنهلللا كانلللت غيلللر  *

 صوتها . ي عمفعالة حيث تعود الوروار 
ي فعالللللة فللللي تفجيللللر قنبمللللة السللللوبر نتريللللت , وهلللل *

 التجمعات الكبيرة لموروار . 
إسلللللللتددام بعلللللللض الكيماويلللللللات مثللللللل  البلللللللاراثيون  *

ي والفوسللللللللدرين والللللللللداينيترو أو رثللللللللوكريزول , وهلللللللل
مدطارهلللللا  ًإلرتفلللللاع تكاليفهلللللا وثانيلللللا ًمرفوضلللللة أوال
 النح  والبي ة . ي كسموم عم

 بالطرل الحديثة : وذل  مث  : المكافحة ًثانيا
 إستددام شبا  صيد الوروار. *
إسللللللللتددام امصللللللللوات المزعجللللللللة : ويللللللللتم ذللللللللل   *

 بطري تين : 
 إستددام مدفع التاز  *
 إحداث أصوات مث  قرع الطبول . *

 : طريقة إجراء البحث
 إخت ار المبحوثين : –أ 

مراكللز  4مجل  إدتيللار المبحللوثين تلم إدتيللار 
( 12) اإلثنللللا عشللللري ن إجمللللالبطري للللة عشللللوا ية ملللل

باالسللللتعانة  ذللللل التابعللللة لمحافظللللة سللللوهاج و  ًمركللللزا
ي وقلللللد أسلللللفر اإلدتيلللللار عمللللل SPSSللللللللل مببرنلللللاما ا

سلوهاج و المنشلاة  و البمينللا و دار  المراكلز اآلتيلة :
, ول لللللد تلللللم أدلللللذ جميلللللع الملللللربين بلللللالمراكز  السللللل م

ليصللل  علللدد المبحلللوثين  ًالسلللاب ة والمدتلللارة عشلللوا يا
 . لنح  العس  ًمربيا 228إلى

ملللن المبحلللوثين علللن   لللد تلللم جملللع البيانلللاتلو 
سلتبيان إسلتمارة إطري  الم ابمة الشدصية باسلتددام 

سلللتترقت عمميلللة أعلللدت دصيصلللا لهلللذا التلللرض , و أ  
الفتلللرة ملللن ي ت ريبلللا  فلللً دمسلللون يوملللاجملللع البيانلللات 

سلللللللللتددم أ  , و   5/2/2015ي حتللللللللل 15/12/2014
لتكلرارات والنسلب لوصح وتحميل  البيانلات كل  ملن ا

باسلللتددام  سلللبيرمانرتبلللاط الرتلللب إالم ويلللة ومعامللل  
كملللللا تلللللم  . SPSS اإلحصلللللا يةمجموعلللللة البلللللراما 
ي بواسطة الحاسب اآللل "EXCEL"إستددام برناما 

تضلللللمنها هلللللذا ي إلعلللللداد امشلللللكال التوضللللليحية التللللل
ول لد تلم معالجلة المتتيلرات المدروسلة كميلا  البحث .

 :ي النحو التالي عم
 متغيرات المستقلة :ال - ب

تمللللل  المتتيلللللرات المتعم لللللة بدصلللللا ص ي وهللللل
النحللللل  بمحافظلللللة سللللللوهاج ي المبحلللللوثين ملللللن مربلللللل

المهنللة  ,عللدد سللنوات التعملليم , السللني وتشللتم  عملل
حصلللول ,متوسللل  إنتلللاج الدميلللة ,الر يسلللية والثانويلللة 

ي معموملللات ملللن اإلرشلللاد الزراعلللي النحللل  عملللي مربللل
المنظمللات ي العضللوية فلل,مرشللد النحلل  ي المتمثلل  فلل
ستددام ي العالم الدارجي اإلنفتاح عم ,اإلجتماعية وا 

  .مصادر المعمومات 
: وتللللللم قياسلللللله بعللللللدد سللللللنوات عمللللللر  السةةةةةةن - 1

 المبحوث مقرب سنة مي دية .
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: وتم قياسله بعلدد سلنوات   دد سنوات التعل م – 2
 أتمها المبحوث بنجاح .ي التعميم الت

لممبحلوث ي طلعأ  المةنة الرئ س ة والثانو ة :  - 3
حالللة العملل  بتربيللة النحلل  كمهنللة ي فلل ״2 ״الدرجللة 

حاللة العمل  ي فل  ״1 ״له الدرجة ي أساسية , وا عط
 بتربية النح  كمهنة ثانوية . 

سلللؤال المبحلللوثين تلللم  :الخل ةةةةمتوسةةةن إنتةةةاج  - 4
 .لمدمية الواحدةبالكيموجرام  عنه وي اس

معلومةةةات مةةةن ي النحةةةل  لةةةي حصةةةور مربةةة – 5
ي عطأ  :  مرشد النحلي المتمثل في را اإلرشاد الز 

ي حاللللللة حصلللللوله عملللللي فللللل  ״1״لممبحلللللوث درجلللللة 
حالة عدم ي ف ״صفر״معمومات من اإلرشاد ودرجة 

 حصوله. 
: وتلللم  المنظمةةةات اإلجتما  ةةةةي العضةةةو ة فةةة - 6

عطللللللاء كلللللل  مبحللللللوث درجلللللله تعبللللللر عللللللن بذقياسلللللله 
 ًالمنظمللات اإلجتماعيللة المدتمفللة طب للاي عضللويته فلل
 ״الجمهوريللة ي مسللتو ي : عضللو عمللي لمم يللاس التللال

,  ״ 3 ״المحافظلللللة ي مسلللللتو ي , وعضلللللو عمللللل ״ 4
ي , وعضلو عمل ״ 2 ״المركلز ي مسلتو ي وعضو عم

   ״صلللللفر  ״, وغيلللللر عضلللللو  ״ 1 ״ال ريلللللة ي مسللللتو 
حصلللل  عميهللللا المبحلللللوث ي وجمعللللت الللللدرجات التللللل

 لهذا المتتير .          ًرقميا ًلتكون مؤشرا
 :ي رجالعالم الخاي اإلن تاح  ل - 7

ي عملل المبحللوث تللردد دلل ل مللن قياسلله وتللم  
 عاصلللمةو  , المحافظلللات مراكلللزو  , المجلللاورةي ال لللر 

 ثلل ث أعطيللت وقللدي امدللر  والمحافظللات المحافظللة
 , اللللللدا م التلللللردد حاللللللةي فللللل مبحلللللوث لكللللل  درجلللللات
 حالللةي فلل  واحللدة ودرجللة أحيانللا   حالللةي فلل ودرجتللين

 ثللم التللردد عللدم حالللةي فلل صللفري عملل ويحصلل  نللادرا  
 لتكللون  امربعللة البنللودي فلل المبحللوث درجللات جمعللت
 .المتتير لهذا رقميا   مؤشرا  

 إستخدام مصادر المعلومات : -8
عطلللاء كللل  مبحلللوث درجللله تعبلللر بذ تلللم قياسللله

علن إسلتددامه للبعض مصلادر المعموملات المدتمفللة 
  ״ 2 ״ ً, أحيانلا ״3 ״ ًدا ملا:  ي لمم ياس التلال ًطب ا

وتلم حسلاب مؤشلر   ״صلفر ״ ً,  ابدا ״ 1 ״ ً, نادرا
درجلللة إسللللتددام مصللللادر المعموملللات لكلللل  مبحللللوث 

كلل  مصللدر ي حصلل  عميهللا فللي بجمللع الللدرجات التلل
  .من المصادر

 : ةالتابع اتالمتغير  - ج
تملللللللل  المتتيللللللللرات المتعم للللللللة بمعرفللللللللة ي وهلللللللل
النحللل   تصللليبي اآلفلللات وامملللراض التللبالمبحللوثين 

  : ي , وتم قياسها كامت وطرل الوقاية منها
النحل  درجلة ي كل  مبحلوث ملن مربلإعطاء تم  – 1
 ًاليعرف وذل  وف لا ״صفر  ״ليعرف ودرجة  ״ 1 ״

لمعرفتلله لكلل  مللرض أو آفللة مللن اممللراض واآلفللات 
مجملللللللوع  ويكللللللون ,  المللللللذكورة بذسللللللتمارة اإلسلللللللتبيان

 لهذا المتتير . ًرقميا ًالدرجات مؤشرا
النحل  درجلة ي كل  مبحلوث ملن مربلإعطاء تم  – 2
 ًاليعرف وذل  وف لا ״صفر  ״ودرجة  ليعرف ״ 1 ״

لمعرفتلله لكلل  طري للة ملللن طللرل مكافحللة أو م اوملللة 
مجمللوع اللللدرجات  ويكلللون ,  آفللات و أملللراض النحلل 

 لهذا المتتير . ًرقميا ًمؤشرا
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 النتائج ومناقشتةا:
 خصائص المبحوثين أواًل:

إتضلل  مللن البيانللات المتعم للة بتوزيللع المللربين 
 أن ״2״ جلدولبوف ا  لدصا صهم المبينلة المبحوثين 

الف ات العمرية ي كانوا ف (%40,4أق  من نصفهم )
سلنة , وأن أكثلر ملن نصلفهم  50مقل  ملن  30من 
أو أكثلللر , أملللا  ًعاملللا 50تبمللل  أعملللارهم %( 54,8)

 سنة. 30فكانت أعمارهم أق  من  %( 4,8)الباقون 
 ״ 2 ״كملللللللللا إتضللللللللل  ملللللللللن نتلللللللللا ا جلللللللللدول 

 ن المبحلللللللوثين أميلللللللين , وملللللللن الملللللللربي %13,6أن
تم للللللوا  مللللللنهم يعرفللللللون ال للللللراءة والكتابللللللة و% 11,8
 علدادياَ إ  ًمنهم تم ملوا تعميملا% 2,2, و بتدا ياَ إتعميميا  

%( تم لوا تعميملا  متوسلطا  40,8), وأق  من نصلفهم 
تعمللللليم ي عمللللل حصللللل للللللم يبينملللللا ,  وفلللللول المتوسللللل 

  . %( من المربين المبحوثين31,6)ي سو ي جامع
 والثانويلللللللة عمللللللل  بالمهنلللللللة الر يسللللللليةتيوفيملللللللا 

ي إللل ״2״بيانللات جللدول يشللارتلممللربين المبحللوثين ف
%( يمتهنلون 90,8)من الملربيني التالبية العظم أن

 حللين يعتبللر البللاقون ي ثانويللة فلل تربيللة النحلل  كمهنللة
       .  كمهنة ر يسية يعممون بتربية النح  %(9,2)

 أوضلللللحتوبالنسلللللبة لمتوسللللل  إنتلللللاج الدميلللللة 
 غالبيلللة المبحلللوثين أن ״2״جلللدول بات اللللواردة البيانللل

كيمللو  5%( متوسلل  إنتللاج د يللاهم أقلل  مللن 65,0)
%( متوسلللل  إنتللللاج 35,0) البللللاقون  , فللللي حللللين أن

 كيمو فيكثر. 5د ياهم 
العسلل ( ) وبالم ارنللة بللن متوسلل  إنتللاج الدميللة

كجللللللللللم  5,4ي للللللللللدر بي المبحللللللللللوثين والللللللللللذي لللللللللللد
وقنللللللا أسلللللليوط ي والمتوسللللللطات الت ريبيللللللة لمحللللللافظت

ي هللذا يعكللس وجللود مشللكمة فلل ״1״الللواردتين بجللدول
عينلللة الملللربين المبحلللوثين , ي قملللة إنتلللاج العسللل  للللد
 مشكمة البحث .ي وهذا يؤكد ماورد ف

ي وبالنسلللبة لحصلللول الملللربين المبحلللوثين عمللل
معموملللات داصلللة بتربيلللة النحللل  ملللن مرشلللد النحللل  

التالبيلللللة  أن ״2״جللللدول بالبيانللللات الللللواردة  أشللللارت
ي %( للم يحصلموا عمل81,6)المبحلوثين ملني العظم

,  معمومللات داصللة بتربيللة النحلل  مللن مرشللد النحلل 
معمومللات داصللة ي %( حصللموا عملل18,4) والبللاقون 

 .بتربية النح  من مرشد النح  
وفيملا يتعملل  بعضللوية الملربين المبحللوثين فللي 

البيانللللات الللللواردة  فلللليظهرتجتماعيللللة إلالمنظمللللات ا
المبحللللوثين  مللللني العظملللل تالبيللللةالأن  ״2״جللللدول ب
الجمعيلة التعاونيلة الزراعيلة, ي أعضلاء فل%( 90,4)

ي أعضللللاء فلللل%( مللللنهم 9,6)ي البللللاق فللللي حللللين أن
ي عضللللللويتهم فللللللي باإلضللللللافة إلللللللي جمعيللللللات آدللللللر 

 الجمعية الزراعية .
 يشللارتفي العللالم الدللارجي وعللن اإلنفتللاح عملل

أكثلللللللر ملللللللن نصلللللللح  أني إلللللللل ״2״بيانلللللللات جلللللللدول
ي فتلللاحهم عمللل%( درجلللة إن 0,57)المبحلللوثين ب ميللل  
مندفضللللللللة , و ي متوسللللللللطة إلللللللللي العللللللللالم الدللللللللارج

العلللالم ي درجلللة إنفتلللاحهم عمللل كانلللت ملللنهم% 16,2
%( 26,8البلاقون ) حلين أني فلمنعدمة , ي الدارج

 .مرتفعةي درجة إنفتاحهم عن العالم الدارج
وبالنسلللللللبة لنتصلللللللال بمصلللللللادر المعموملللللللات 

غالبيللللللللة أن ي إللللللللل ״2״بيانللللللللات جللللللللدول  فلللللللليظهرت
تصلللللللللللللال إل%(  مندفضلللللللللللللي ا63,2)المبحلللللللللللللوثين 

ملللللنهم % 32,0حلللللين ي بمصلللللادر المعموملللللات , فللللل
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درجلة إتصللالهم بمصللادر المعمومللات متوسللطة , أمللا 
%( درجلللللللللللة إتصلللللللللللالهم بمصلللللللللللادر 4,8البلللللللللللاقون )

 المعمومات مرتفعة.
معةارف المبحةوثين باآلفةات واألمةراض التةي  -ًثان ا

 تصيب نحل العسل:
هم لمعرفت ًقسمين طب اي إن سم المبحوثين إل  

تصلللللليب نحلللللل  العسلللللل  ي باآلفللللللات واممللللللراض التلللللل
 %64,9ي إللل% 61,0تراوحللت بللين ًفتللالبيتهم بنسللبا
أحدعشللر ي أمللراض مللن إجمللال( 3) اليعرفللون ث ثللة

تعفلللن  ( ملللرض أو آفلللة والث ثلللة أملللراض هلللم :11)
الحضللللللللللللنة  -امكللللللللللللارين  –الحضللللللللللللنة اموربللللللللللللي 

 .الطباشيرية
 ًالمبحللللللوثين مللللللن المللللللربين بنسللللللباي أمللللللا بللللللاق

يعرفللون الثملللان  %88,6ي إللل% 52,6مللن تراوحللت
حين أنه ي ف( 3جدول ) ( آفات وأمراض المتب ية8)

ملللللن ي ملللللن المفتلللللرض أن يعلللللرف التالبيلللللة العظمللللل
تصيب النح  ي المبحوثين ك  اآلفات واممراض الت

لهلللللذ  النتيجلللللة يجلللللب أن يكلللللون لنرشلللللاد  ً, ونظلللللرا
النحلل  بهللذ  اآلفللات ي توعيللة مربللي فلل ًدوراي الزراعلل
 ض .    واممرا
 ״ 1 ״وشك   ״4״النتا ا المعروضة بالجدول وأشارت

 ( كانلللللللت معلللللللرفتهم%60,9)غالبيلللللللة المبحلللللللوثين  أن
متوسلطة  باآلفات واممراض التي تصيب نحل  العسل 

%( 39,1)مندفضللللة , وأكثللللر مللللن الثمللللث ب ميلللل ي إللللل
 - .مرتفعللللة اآلفلللات وامملللراض كانلللت معلللرفتهم بتمللل 

المبحةوثين بففةات اإلرتباط بين درجة معرفةة المةربين 
 :وأمراض نحل العسل وبين خصائصةم الشخص ة

أهلللللللم دصلللللللا ص الملللللللربين ي ولموقلللللللوف عمللللللل
المبحوثين المرتبطة بدرجلة معلرفتهم بافلات وأملراض 
نحلللل  العسلللل  , تللللم حسللللاب معاملللل  إرتبللللاط الرتللللب 

ي إلل ״5״النتا ا المدونة بجلدول أشارتسبيرمان , و ل
أن درجلللللة معلللللرفتهم بافلللللات وأملللللراض نحللللل  العسللللل  

عللللدد السللللن , و إرتبطللللت إرتباطللللا  موجبللللا  بكلللل  مللللن 
نتللاج إومتوسلل  , والمهنللة الثانويللة ,  سللنوات التعملليم

معموملللات داصلللة بتربيلللة ي الدميلللة , والحصلللول عمللل
العللللالم ي واإلنفتللللاح عمللللالنحلللل  مللللن مرشللللد النحلللل , 

سلللتددام ي والعضلللوية فللل, ي الدلللارج المنظملللات , وا 
حللللللين إرتبطللللللت تملللللل  ي مصللللللادر المعمومللللللات , فلللللل

 .فة إرتباطا  سالبَا بالمهنة امساسية المعر 
معرفةةة المةةربين المبحةةوثين لطةةر  الوقا ةةة  - ًثالثةةا

والعةة ج مةةن اآلفةةات واألمةةراض التةةي تصةةيب نحةةل 
 العسل:

 أن ״6״البيانللللات المدونللللة بالجللللدول أوضللللحت 
ملللللللللن  %81,1% و 61,8تراوحلللللللللت ملللللللللابين  ًنسلللللللللبا

طللرل لموقايللة والعلل ج ( 7) المبحللوثين اليعرفللون سللبع
 ثمللاني وذللل  مللن إجمللالي تعفللن الحضللنة اممريكللمللن 
    طرل. ( 8)

أن  ״6״البيانللللللات المدونلللللة بالجللللللدول  وأشلللللارت
ملللن  %67,5% و 66,7عاليلللة تراوحلللت ملللابين نسلللبا  

الوقايلة والعل ج ملن ( 2) يالمبحوثين اليعرفون طري تل
  . ي تعفن الحضنة امورب

البيانلات  فيشلارتوبالنسبة لمحضلنة الطباشليرية 
عاليللللللللة تراوحللللللللت أن نسللللللللبا   ״6״ة بالجللللللللدول المدونلللللللل
مللللن المبحلللوثين اليعرفللللون  %75,9% و 71,9ملللابين
 طرل الداصة بالوقاية والع ج منها .  ( 4) امربع
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 المدروسة. خص ةلخصائصةم الش وفقا المبحوثين المربينتوزيع ”2“ جدور  
 % عذد انخصائص و 

 100 228 اٌّثؽٛش١ٟٓ إظّاٌ 

 اٌسٓ 1
11 4,8 20 -  29 

30 – 39 39 17,1 
40 – 49 53 23,3 
50 – 59 85 37,3 
 17,5 40 سٕح فؤوصش 60

 األ١ِح ٚػذد سٕٛاخ اٌرؼ١ٍُ: 2

 أِٟ                      13,6 31
1- 6 27 11,8 
7 – 9 5 2,2 

10- 12 82 36,0 
13- 14 11 4,8 
15- 16 72 31,6 

 انًهُة انرئيسية 3
 ٔؽًٟ ِشت               9,2 21

 14,0 32 ذاظش                 
 45,6 104 ِٛظف                

 0,7 16 ؼشفٝ                 
 1,24 55 أخشٜ                 

 انًهُة انثاَىيه 4
 ٔؽًٟ ِشت               90,8 207

 9,2 21 ١ٌس ٌذ٠ٗ               

 اج انخهيةيتىسظ إَت 5
 و١ٍٛ 5ألً ِٓ               65,0 148

 35,0 80 و١ٍٛ فؤوصش5             
 وعُ 4                 اٌّرٛسؾ اٌؼاَ إلٔراض اٌخ١ٍح      

  يعهىيات خاصة بتربية انُحم يٍ يرشذ انُحمي انحصىل عه 6
42 

 
 ٔؼُ        18 ,4

 81 ,6 186 ال        

 انًُظًات اإلجتًاعيةي ف انعضىية 7
 ِٕظّح ٚاؼذج)اٌعّؼ١ح اٌرؼا١ٔٚح اٌضساػ١ح(ٟ ػؼٛ ف 90,4 206

 9,6 22 أوصش ِٓ ِٕظّح )ظّؼ١ح ذؼا١ٔٚح صساػ١ح + ِٕظّاخ أخشٜ(ٟ ػؼٛ ف

 انعانى انخارجًي درجة اإلَفتاح عه 8
 ِٕؼذِح )طفش(  16,2 37

 18,0 41 (4-1ِٕخفؼح ) 
 39,0 89 (8-5ِرٛسطح ) 
 26,8 61 (12-9ِشذفؼح ) 

 يصادر انًعهىيات انسراعية إستخذاودرجة  9
 (15-1ِٕخفؼح )  63,2 144

 32,0 73 (30-16ِرٛسطح ) 
 4,8 11 (45-31ِشذفؼح )           

 المصدر : إستمارات اإلستب ان
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 اممراض التي تصيب نح  العس التوزيع النسبي لممربين المبحوثين وف ا  لمعرفتهم باآلفات و  ״1״جدول

 ذظ١ة ٔؽً اٌؼسًٟ اٌّؼشفح تا٢فاخ ٚاألِشاع اٌر

 ال ٠ؼشف ٠ؼشف ا٢فاخ ٚاألِشاع َ

 % ػذد % ػذد

 42,5 97 57,5 131 ذؼفٓ اٌؽؼٕح األِش٠ىٟ 1

 61,0 139 39,0 89 ذؼفٓ اٌؽؼٕح األٚستٟ 2

 64,9 148 35,1 80 اٌؽؼٕح اٌطثاش١ش٠ح 3

 47,4 108 52,6 120 اٌؽؼٕح اٌؽعش٠ح 4

 39,9 91 60,1 137 إٌٛص٠ّا 5

 64,0 146 36,0 82 األواس٠ٓ 6

 28,9 66 71,1 162 اٌفاسٚا 7

 11,4 26 88,6 202 اٌذتٛس األؼّش 8

 29,8 68 70,2 160 د٠ذاْ اٌشّغ 9

 12,3 28 87,7 200 إًٌّ 10

 20,6 47 79,4 181 اٌٛسٚاس 11

 إستمارات اإلستب انالمصدر: 
 
 

 التوزيع النسبي لممربين المبحوثين وف ا  لدرجة معرفتهم باآلفات واممراض التي تصيب نح  العس ״1״جدول
 % ػذد دسظح اٌّؼشفح

 100 228 اٌّثؽٛش١ٓ  ٟ إظّاٌ

 29,8 68 (4-1ِٕخفؼح)

 31,1 71 (8-5ِرٛسطح)

 39,1 89 (11-9ِشذفؼح)

 إستمارات اإلستب انالمصدر: 
مرتفعة39,1%منخفضة%29,8

 متوسطة%31,1
 العس  نح  تصيب التي واممراض باآلفات معرفتهم لدرجة وف ا   المبحوثين لممربين نسبيال التوزيع" 1"شك 
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العسةل سبيرمان بين درجة معرفة المربين المبحةوثين بففةات وأمةراض نحةل لإرتباط الرتب  ل: معام״5״جدور 
 وبين خصائصةم الشخص ة.

 اٌخظائض َ
 ِؼشفح اٌّشت١ٓ اٌّثؽٛش١ٓ تآفاخ ٚأِشاع ٔؽً اٌؼسً

 لٛج اإلسذثاؽ ِؼاًِ إسذثاؽ سث١شِاْ

 ًِٛظة ػؼ١ف ظذا 0,019 اٌسٓ 1

 ِٛظة ػؼ١ف 0,152 لؼا٘ا اٌّثؽٛزٟ ػذد سٕٛاخ اٌرؼ١ٍُ اٌر 2

 ساٌة ػؼ١ف 0,148- إٌّٙح األساس١ح 3

 ًِٛظة ػؼ١ف ظذا 0,044 إٌّٙح اٌصا٠ٛٔح 4

 ِٛظة ػؼ١ف 0,434 ِرٛسؾ إٔراض اٌخ١ٍح 5

 ِٛظة ػؼ١ف 0,170 ٓ ِششذ إٌؽًِؼٍِٛاخ ِٟ اٌؽظٛي ػٍ 6

 ِٛظة ػؼ١ف 0,098 اٌؼاٌُ اٌخاسظٟٝ اإلٔفراغ ػٍ 7

 ِٛظة ػؼ١ف 0,159 إٌّظاخ االظرّاػ١حٟ اٌؼؼ٠ٛح ف 8

 ِٛظة لٜٛ 0,671 إسرخذاَ ِظادس اٌّؼٍِٛاخ 9

                   إستمارات اإلستب انالمصدر: 
 فيوضلللللحتوفيملللللا يتعمللللل  بالحضلللللنة الحجريلللللة 

عاليلة تراوحلت أن نسبا   ״6״ت المدونة بالجدول البيانا
مللللن المبحلللوثين اليعرفللللون  %76,3% و 52,6ملللابين
 طرل الداصة بالوقاية والع ج منها .  ( 7) السبع

البيانلللات المدونلللة  فيوضللحتوأمللا علللن النوزيملللا 
% 70,6عاليللة تراوحللت مللابينأن نسللبا   ״6״بالجللدول 

طلللرل ( 4) ملللن المبحلللوثين اليعرفلللون أربلللع %78,5و
وبالنسللبة  طللرل ( 9) تسللعي لموقايلة والعلل ج مللن إجملال

أن  ״6״البيانللات المدونللة بالجللدول  فلليظهرتلألكللارين 
مللللن % 75,4% و69,7تراوحللللت مللللابينعاليللللة نسللللبا  

طلللللللرل الداصلللللللة ( 4) المبحللللللوثين اليعرفلللللللون امربلللللللع
 .   منه بالوقاية والع ج

أن  ״6״البيانللللللات المدونلللللة بالجللللللدول  أشلللللارتو 
من المبحلوثين  %73,2% و56,6مابين تراوحتنسبا  

الفللاروا  طلرل لموقايللة والعل ج ملن( 8) اليعرفلون ثملان
لموقايللة  طري للة( 11) عشللرةي إحللدي إجمللال وذللل  مللن

   .  والع ج منه

البيانلات  فليظهرتللدبور امحملر با فيملا يتعمل و 
تراوحلللللللللت قميملللللللللة أن نسلللللللللبا   ״6״المدونللللللللة بالجلللللللللدول 

مللللن ( %46,1مللللا ي للللارب النصللللح )% و 28,5مللللابين
طلللللرل الداصللللللة ( 5) يعرفلللللون الدمللللللسالالمبحلللللوثين 

 .   منه بالوقاية والع ج
البيانات المدونة  فيشارتديدان الشمع  أما عنو 

تراوحللللللللللت  ًقميمللللللللللة نسللللللللللبياأن نسللللللللللبا   ״6״بالجللللللللللدول 
مللللن ( %58,3أكثللللر مللللن النصللللح )% و 31,1مللللابين

 الداصللللللة طلللللرل ( 5) الدمللللللسيعرفلللللون الالمبحلللللوثين 
  ا .هلوقاية والع ج منبا

البيانلللللات المدونلللللة  فيوضلللللحتوبالنسلللللبة لمنمللللل  
تراوحللللللللللت  ًقميمللللللللللة نسللللللللللبياأن نسللللللللللبا   ״6״بالجللللللللللدول 

مللللن المبحللللوثين ( %50,0) النصللللح% و 25,4مللللابين
 .   منه الوقاية والع ج( 2) ييعرفون طري تال

المدونللللللة  النتللللللا ا توأمللللللا عللللللن الللللللوروار فبينلللللل
% 68,0تراوحللت مللابينعاليللة  ًنسللبا أن ״6״بالجللدول 
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طلرل ( 3) من المبحلوثين اليعرفلون ثل ث %73,7و 
  طرل .  ( 4) أربعي لموقاية من إجمال
جملللللاال النتلللللا ا المعروضلللللة  أوضلللللحتكملللللا و  ًوا 
غالبيلللللللللللللللللللللللة  أن ״ 2 ״وشلللللللللللللللللللللللك   ״7״بالجلللللللللللللللللللللللدول
بطللللرل الوقايللللة  كانللللت معللللرفتهم%( 75,9)المبحللللوثين

والع ج من اإلصابة باآلفات وامملراض التلي تصليب 
سلطة , وأقل  ملن الربلع متو ي مندفضلة إللنح  العسل  

 كانت معرفتهم بتم  الطرل مرتفعة .  %( 24,1)ب مي 
ي للدي ومما سلب  يتضل  أن هنلا  ن لص معرفل

بطرل الوقايلة والعل ج  المبحوثين فيما يتعم  بمعرفتهم
ملللن اإلصلللابة باآلفلللات وامملللراض التلللي تصللليب نحللل  

ي لللوم بللله ي , وهلللذا يتطملللب زيلللادة النشلللاط اللللذ العسللل 
صلللورة مطبوعلللات ي يكلللون فلللي واللللذي اإلرشلللاد الزراعللل

جتماعللات وبللراما إرشللادية مسللموعة ومر يللة  ونللدوات وا 
وذل  من أج  رفع معارف الملربين وذلل  فيملا يدلص 

يتمكنللوا ي الوقايللة والعلل ج مللن اآلفللات واممللراض حتلل
من الوقاية والع ج من هذ  اآلفات واممراض قبل  أو 

 بعد ظهورها .ي حت

المةربين المبحةوثين بطةر  اإلرتباط بين درجة معرفة 
الوقا ةةة والعةة ج آلفةةات وأمةةراض نحةةل العسةةل وبةةين 

 خصائصةم الشخص ة.
أهلللللللم دصلللللللا ص الملللللللربين ي ولموقلللللللوف عمللللللل

المبحللوثين المرتبطللة بدرجللة معللرفتهم بطللرل الوقايللة 
والعللل ج آلفلللات وأملللراض نحللل  العسللل  تلللم حسلللاب 

النتلللا ا  أشلللارتسلللبيرمان , و لمعامللل  إرتبلللاط الرتلللب 
أن درجلللة معلللرفتهم بطلللرل ي إلللل ״8״لالمدونلللة بجلللدو 

الوقاية والع ج آلفات وأمراض نح  العس  إرتبطت 
علللللدد سلللللنوات السلللللن , و إرتباطلللللا  موجبلللللا  بكللللل  ملللللن 

ومتوسلل  إنتللاج الدميللة , والمهنللة الثانويللة , التعملليم, 
معموملات داصللة بتربيلة النحل  مللن ي والحصلول عمل

, ي العللللالم الدللللارجي واإلنفتللللاح عمللللمرشللللد النحلللل , 
سللللللتددام مصللللللادر ي وية فللللللوالعضلللللل المنظمللللللات , وا 

حين إرتبطت تمل  المعرفلة إرتباطلا  ي المعمومات , ف
  .سالبَا بالمهنة امساسية 

التوزيع النسبي للمربين المبحوثين وفقًا لمعرفتةم لطةر  الوقا ةة والعة ج مةن اآلفةات واألمةراض  ״6״جدور
 تصيب نحل العسلالتي 

 ؽشق اٌٛلا٠ح ٚاٌؼالض َ
 شفال ٠ؼ ٠ؼشف

 % ػذد % ػذد

 تعفٍ انحضُة األيريكي أ

 67,5 154 32,5 74 ؼشق اٌخال٠ا اٌّظاتح تٙزا اٌّشع. 1 

استتترثذاي اٌخال٠تتتا اٌّظتتتاتح تخال٠تتتا ستتت١ٍّح ِّرٍ تتتح تاألساستتتاخ  2 

 61,8 141 38,2 87 اٌشّؼ١ح.

ذط١ٙش أظضاء اٌخ١ٍتح اٌّظتاتح تئسترخذاَ ؽش٠متح اٌرتذخ١ٓ: ؼ١تس  3 

١تح اٌّظتاتح ٚاٌاطتاء اٌتذاخٍٟ ٚاٌختاسظٟ ٠رُ ٚػغ أظتضاء اٌخٍ

 69,3 158 30,7 70 ٚلاػذج اٌخ١ٍح فٟ غشفح غاص اوس١ذ اإلش١ٍ١ٓ.

 71,5 163 28,5 65 ذط١ٙش أظضاء اٌخ١ٍح اٌّظاتح تاٌّاء اٌّاٍٟ. 4 

اسرخذاَ اٌر١شا١ِس١ٓ ِغ اٌّؽٍٛي اٌسىشٜ، أٚ ذؼف١ش ِتغ اٌستىش  5 

 48,7 111 51,3 117ٍِؼمتتح 2ٔتتذٞ تٛالتتغ اٌثتتٛدسج وّتتادج ؼاٍِتتح، أٚ ِتتغ ػع١ٕتتح اٌىا
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 ؽشق اٌٛلا٠ح ٚاٌؼالض َ
 شفال ٠ؼ ٠ؼشف

 % ػذد % ػذد

 /ؽائفح.

/ ظتاٌْٛ 0,05اسرخذاَ اٌسٍفاش١اصٚي ِغ اٌّؽٍٛي اٌسىشٞ تٛالتغ 6 

ِاء( ، أِٚغ ستىش اٌثتٛدسج أٚ 1سىش: 1ِؽٍٛي سىشٞ ترشو١ض )

ِالػك/ٔظتف و١ٍتٛظشاَ ِتٓ اٌستىش، ٚ ٠ؼفتش 3اٌّؽثتة تّؼتذي 

ؼتٕح ٍِؼمح ؽؼاَ ِٓ ٘زا اٌّخٍٛؽ ػٍتٟ لّتح تشا٠ٚتض اٌؽ 2ػذد 

 73,2 167 26,8 61 فٟ اٌخ١ٍح.

ظتتتتتتُ 100ظتتتتتتُ/1تّمتتتتتتذاس ( Tylosinر١ٍٛستتتتتت١ٓ)استتتتتترخذاَ اٌ 7 

 78,1 178 21,9 50   ؽٛائف.5سىشتٛدسٖ/

 5( تّؼتتذي وثستتٌٛح/300استترخذاَ س٠ّاورتتاْ تشتتشٞ )س٠ّاورتتاْ  8 

 81,1 185 18,9 43 ؽٛائف.

 تعفٍ انحضُة األوربي ب

فر١تتتح ٌرم٠ٛتتتح اٌخ١ٍتتتح  ذا١١تتتش اٌٍّىتتتاخ اٌّستتتٕح تٍّىتتتاخ ٍِمؽتتتح 1 

 67,5 154 32,5 74 ٚذؼ٠ٛؼٙا ػّا فمذذٗ ِٓ لٛج.

استترخذاَ ِشوتتة اٌر١شا١ِستت١ٓ ِتتغ اٌّؽٍتتٛي اٌستتىشٞ ، أٚ ذؼف١تتش  2 

 2ِغ اٌسىش اٌثٛدسج وّادج ؼاٍِح ، أٚ ِغ ػع١ٕح اٌىأذٞ تٛالتغ 

 66,7 152 33,3 76 ٍِؼمح /ؽائفح.

 انحضُة انطباشيرية ج

اٌشّؼ١ح اٌمذ٠ّح تئسرخذاَ أتخشج ؼاِغ  اٌرذخ١ٓ ػٍٟ األلشاص 1 

 75,9 173 24,1 55 اٌخ١ٍه.

 73,2 167 26,8 61 ذؽس١ٓ ظشٚف ِؼ١شح إٌؽً ٚذاز٠رٗ تؽثٛب اٌٍماغ. 2 

ذا١١ش اٌٍّىاخ ٚرٌه تتئؼالي اٌستالالخ اٌّماِٚتح ٌٍّتشع ِؽتً  3 

 72,4 165 27,6 63 .اٌسالالخ اٌؽساسح ٌٗ

% ِتتتغ 3,0ٌمشٔفتتتً ترشو١تتتض سش ص٠تتتد ا١ٌٕستتتْٛ ٚاٌىتتتافٛس أٚ ا 4 

% ٚسشتٗ ػٍتٟ األلتشاص 0,7اٌّاء، أٚ ِؽٍٛي اٌص١ّتٛي ترشو١تض

 71,9 164 28,1 64 اٌّظاتح ٚاٌعذساْ اٌذاخ١ٍح ٌظٕذٚق اٌؽؼٕح.

 انحضُة انحجرية د

ذؽش٠تتته األلتتتشاص اٌشتتتّؼ١ح فتتتٟ ِىتتتاْ ظتتتاف ؼرتتتٟ ال ذّٕتتتٛ  1 

 57,5 131 42,5 97 اٌّسثثاخ اٌّشػ١ح ػ١ٍٙا

تشىً ظ١ذ ؼرتٟ ال ذرتشاوُ ف١ٙتا اٌشؽٛتتح اٌّشتعؼح  ذ٠ٛٙح اٌخ١ٍح 2 

 52,6 120 47,4 108 ٌّٕٛ اٌفطش٠اخ.

ذشن ػذد ِٕاسة ِٓ األلتشاص اٌشتّؼ١ح داختً اٌخ١ٍتح ٚترختضْ  3 

 56,1 128 43,9 100 اٌفائغ ِٕٙا.

 57,9 132 42,1 96 ذاز٠ح اٌخال٠ا تشىً ظ١ذ ِّا ٠ساػذ ػٍٟ ذم١ًٍ اإلطاتح. 4 

ظُ 2تّؼذي ( photericine B) ٛذٛسا٠س١ٓ تٟاسرخذاَ ػماس ف 5 

 74,1 169 25,9 59 ظشاَ  ِٓ اٌّسؽٛق اٌسىشٜ.100/ 

% أٚ ؼاِغ اٌستٛست١ه أٚ 7,0اسرخذاَ ِؽٍٛي اٌص١ّٛي ترشو١ض 6 

ِتتغ اٌّؽٍتتٛي اٌستتىشٞ ٚرٌتته تششتتٗ ( Propionicاٌثشٚت١ٕتته )

 75,0 171 25,0 57 ػٍٟ األلشاص اٌّظاتح ٚاٌعذساْ اٌذاخ١ٍح ٌظٕذٚق اٌؽؼٕح.
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 ؽشق اٌٛلا٠ح ٚاٌؼالض َ
 شفال ٠ؼ ٠ؼشف

 % ػذد % ػذد

ِؼتتاداخ األوستتذج ِصتتً ؼتتاِغ اٌثٕض٠ٚتته أٚ استترخذاَ تؼتتغ  7 

ظتتتضء فتتتٟ ا١ٌٍّتتتْٛ فتتتٟ 100ؼتتتاِغ األستتتر١ً سٍستتت١ٍه تّؼتتتذي

 76,3 174 23,7 54 .اٌّؽٍٛي اٌسىشٜ

 انُىزيًا هـ

 38,2 87 61,8 141 اسرؼّاي األدٚاخ ٚاٌّٛاد إٌظ١فح. 1 

 45,2 103 54,8 125 الخ ظ١ذج.ذا١١ش اٌٍّىاخ ٚاسرخذاَ ٍِىاخ ؼذ٠صح اٌسٓ ِٚٓ سال 2 

االػرٕاء تراز٠ح إٌؽً ِغ ِالؼظح ذشن و١ّح ِٕاسثح ِتٓ اٌؼستً  3 

 43,0 98 57,0 130 فٟ اٌخ١ٍح.

 40,8 93 59,2 135 اٌرشر١ح اٌع١ذج ٌٍطٛائف. 4 

 42,1 96 57,9 132 ٚػغ اٌخال٠ا ت١ًّ تؽ١س ذٛاظٗ ِذاخٍٙا أشؼح اٌشّس. 5 

ج ؼتاِغ اٌخ١ٍته ٌىتً ألتشاص اٌؽؼتٕح اٌرذخ١ٓ تئسرخذاَ أتختش 6 

 74,6 170 25,4 58 تؼذ سفؼٙا ِٓ اٌخال٠ا.

ٍِعتُ  100اٌرذخ١ٓ تئسرخذاَ أتخشج اوس١ذ اإلش١ٍ١ٓ ٚرٌه تّؼتذي  7 

 78,1 178 21,9 50 اوس١ذ اش١ٍ١ٓ ٌّذج ٠َٛ.

ظتتاٌْٛ)  ١ٍِ2عتتشاَ/200تّؼتتذي) (Fumagillinاٌف١ِٛتتاظ١ٍٍ١ٓ 8 

اٌستتىشٞ ٚاٌتتزٞ ٠متتذَ واتتزاء ِتتٓ اٌّؽٍتتٛي ( ًٌرتتش ذمش٠ثتتا 57,7

 161 29,4 67 ٌٍٕؽً.

70,6 

 

ٚرٌتته ػتتٓ ؽش٠تتك سفتتغ دسظتتح ً: ِؼاٍِتتح أدٚاخ إٌؽاٌتتح ؼشاس٠تتا 9 

ٌّتتذج ٠تتَٛ، ٚرٌتته تؼتتذ أْ ° َ 49ؼتتشاسج اٌثشا٠ٚتتض اٌّظتتاتح إٌتتٟ 

 78,5 179 21,5 49 ذىْٛ اٌثشا٠ٚض خا١ٌح ِٓ اٌؼسً ٚؼثٛب اٌٍماغ.

 االكاريٍ و

 71,5 163 28,5 65 اٌّظاتح تٛاسطح ِشوة اٌفٌٛثىس.اٌرذخ١ٓ ػٍٟ اٌطٛائف  1 

( (Methyl Salicylateاٌرثخ١تتش تّتتادج سا١ٌستتت١الخ ا١ٌّص١تتً  2 

 75,4 172 24,6 56 ذٛػغ داخً صظاظاخ ، ٚذٛػغ ِفرٛؼح فٟ اٌخ١ٍح.ٚاٌرٟ 

ٍِؼمتتتح  1/4( ػتتتٓ ؽش٠تتتك سش (Frowاستتترخذاَ ِتتتض٠ط اٌفتتتشٚ  3 

 74,6 170 25,4 58 اخً اٌخ١ٍح.طا١شج ِٓ اٌخ١ٍؾ ػٍٟ لطؼح لّاش ذٛػغ د

 69,7 159 30,3 69 اسرخذاَ إٌّرٛي أٚ ؼاِغ اٌفٛس١ِه. 4 

 انفاروا ز

االِرٕتتاع ػتتٓ ٔمتتً ؽٛائتتف إٌؽتتً ِتتٓ إٌّتتاؽك اٌّظتتاتح إٌتتٟ  1 

إٌّتتتاؽك اٌستتت١ٍّح أٚ اٌؼىتتتس أشٕتتتاء ِٛستتتُ اٌرض١٘تتتش تاتتتشع 

 59,2 135 40,8 93 اٌؽظٛي ػٍٟ ِؽظٛي ػسً ِٕٙا.

١ح اٌخ١ٍح تئسرّشاس ِغ ؼشق اٌّخٍفتاخ اٌرتٟ ذٛظتذ ذٕظ١ف أسػ 2 

 29,4 67 70,6 161 ػ١ٍٙا.

اسرخذاَ ِٛاد ؽث١ؼ١ح ٔثاذ١ح ِصتً اٌشت١ػ اٌثٍتذٞ ٚاٌىتافٛس ٚاٌصتَٛ  3 

ٚػتغ طتشٖ تٙتا أٞ  ٚاٌىّْٛ ٚأٚساق إٌؼٕاع ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك

 31,6 72 68,4 156 ِٓ ٘زٖ إٌثاذاخ فٟ داخً اٌخ١ٍح.

 Folbex V A. 117 51,3 111 48,7ٌثىس اٌرذخ١ٓ تششائؾ اٌفٛ 4 

 66,7 152 33,3 ٠76رُ ٚػؼٗ فٛق لّح اٌثشا٠ٚتض ٚغٍتك اٌخ١ٍتح  ظٙاص اٌفاسٚفٛسَ : 5 
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 ؽشق اٌٛلا٠ح ٚاٌؼالض َ
 شفال ٠ؼ ٠ؼشف

 % ػذد % ػذد

 ؼرٟ ذٕرشش أتخشج ؼاِغ اٌفٛس١ِه خالي اٌخ١ٍح وٍٙا.

 70,2 160 29,8 68 .شىً لطشاخ فٟ اٌّّشاخ ت١ٓ اٌثشا٠ٚض األت١رٛي : ٠ٚٛػغ 6 

 56,6 129 43,4 99 ٍٟ اٌفاسٚا تاٌّالِسح ٚوسُ ِؼذٜ.األت١سراْ : ٠ٚؤشش ػ 7 

اٌث١ش٠ض٠ٓ: ٠رُ ذطث١مٗ ػٍٟ اٌطٛائف تششٗ ػٍٟ إٌؽً فٟ شتىً  8 

 73,2 167 26,8 61 لطشاخ.

األ١ِرتتشاص: ٚ٘تتٛ شتتشائؾ ِشتتثؼح تاٌّتتادج اٌفؼاٌتتح  ٠ٚستترخذَ إِتتا  9 

 72,8 166 27,2 62 تاٌرذخ١ٓ أٚ تاٌشش.  

 72,4 165 27,6 63 فٟ ِٕرظف ِٕطمح اٌؽؼٕح.ٙا رُ ذؼ١ٍمششائؾ اٌث١فاسٚي : ٠ٚ 11 

٠تتَٛ أٚ  15ظشاَ/ؽائفتتح ٌّتتذج  5استترخذاَ  ِتتادج اٌص١ّتتٛي تّمتتذاس  11 

%، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ذث١ًٍ لطؼتح ِتٓ 30ٍِػ االٚوس١ٍه ذشو١ض 

 71,9 164 28,1 64 اٌمطٓ ٚٚػؼٙا ػٍٟ أسػ١ح اٌخ١ٍح.

 انذبىر األحًر ح

 46,1 105 53,9 123 ذ اٌذتات١ش ٚإػذاِٙا.ذخظ١ض ػاًِ تإٌّؽً ٌظ١ 1 

ذؼ١ك ِذاخً اٌخال٠ا أٚ ذصثد لطتغ ِتٓ ؼتٛاظض اٌٍّىتاخ ػ١ٍٙتا  2 

 41,7 95 58,3 133 ٚإؼىاَ ٚػغ أظضاء اٌخال٠ا فٛق تؼؼٙا.

اٌثؽتتتس ػتتتٓ ػشتتتٛش اٌتتتذتات١ش فتتتٟ شتتتمٛق اٌؽ١طتتتاْ ٚظتتتزٚع  3 

 28,5 65 71,5 163 األشعاس ٚإػذاِٙا أشٕاء ت١اذٙا اٌشرٜٛ.

ٚػغ ؽؼَٛ ساِح ِتٓ اٌستّه أٚ اٌٍؽتُ ِتغ اوست١ذ اٌضٔته داختً  4 

 36,0 82 64,0 146 ٘زٖ اٌؼشٛش.

 43,0 98 57,0 130 .اسرؼّاي ِظا٠ذ اٌذتات١ش راخ األٔٛاع ٚاألشىاي اٌّخرٍفح 5 

 ديذاٌ انشًع ط

إؼىتتاَ ٚػتتغ أظتتضاء اٌخال٠تتا فتتٛق تؼؼتتٙا ؼرتتٟ ال ذتتذخً ِٕٙتتا  1 

 49,6 113 50,4 115 اٌفششاخ.

 58,3 133 41,7 95 ذم٠ٛح اٌطٛائف ؼرٟ ٠ّىٕٙا لرً اٌذ٠ذاْ. 2 

 31,1 71 68,9 157 ذٕظ١ف اٌخال٠ا ِّا لذ ٠ٛظذ تٙا ِٓ ؼششاخ ػٕذ اٌفؽض. 3 

االِرٕاع ػٓ سِٟ اٌضٚائذ اٌشّؼ١ح ػٍٟ األسع ؼرتٟ ال ذظتثػ  4 

 36,8 84 63,2 144 ِؤٚٞ ٌرىاشش د٠ذاْ اٌشّغ.

ِؽىّح ِغ ٚػغ ِادج اٌثتاسدو١ٓ أٚ ذخض٠ٓ األلشاص فٟ أِاوٓ  5 

ٞ إؼتتذٞ اٌاتتاصاخ  ٌٍمؼتتاء ػٍتتتٟ اٌفشاشتتاخ ٚأؽٛاس٘تتتا األُْختتتش 

 35,5 81 64,5 147 اٌّخرٍفح.

 انًُم ي

 50,0 114 50,0 114 اٌثؽس ػٓ اٌؼشٛش ٚإػذاِٙا. 1 

إستترؼّاي ِخٍتتٛؽ ِتتٓ اٌشِتتً ٚاٌّتتاصٚخ أٚ اٌستتٛالس ٚٚػتتؼٗ  2 

 25,4 58 74,6 170 ذؽد أسظً اٌخال٠ا.

 انىروار ك

 69,7 159 30,3 69 اسرخذاَ شثان ط١ذ اٌٛسٚاس. 1 

اسرخذاَ األطٛاخ اٌّضػعح ِصً إسرخذاَ ِذفغ اٌااص أٚ إؼذاز  2 

 24,6 56 75,4 172 أطٛاخ ِصً لشع اٌطثٛي.
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 ؽشق اٌٛلا٠ح ٚاٌؼالض َ
 شفال ٠ؼ ٠ؼشف

 % ػذد % ػذد

 68,0 155 32,0 73 اسرخذاَ تٕادق اٌظ١ذ ٌظ١ذ اٌٛسٚاس ٚإصػاظٗ.  3 

 73,7 168 26,3 60 اسرخذاَ طفاساخ اإلٔزاس. 4 

 إستمارات اإلستب انالمصدر: 
قايللة والعلل ج مللن اآلفللات التوزيللع النسللبي لممللربين المبحللوثين وف للا  لدرجللة معللرفتهم لطللرل الو  ״4״جللدول رقللم 

 التي تصيب نح  العس    واممراض
 % ػذد دسظح اٌّؼشفح

 100 228 اٌّثؽٛش١ٓ  ٟ إظّاٌ

 48,7 111 (20-1ِٕخفؼح)

 27,2 62 (40-21ِرٛسطح)

 24,1 55 (61-41ِشذفؼح)

 إستمارات اإلستب انالمصدر: 

منخفضة%48,7

متوسطة%27,2

مرتفعة%24,1

 
 اآلفةةةات مةةن والعةة ج الوقا ةةة لطةةر   معةةرفتةم لدرجةةة وفقةةاً  المبحةةوثين للمةةربين النسةةبي التوزيةةع" 2"شةةكل

 العسل نحل تصيب التيواألمراض 
الوقا ةةة  النحةةل المبحةةوثين بطةةر  ي معرفةةة مربةةي سةةبيرمان بةةين مسةةتو ل الرتللبرتبةةاط إ ل: معامةة ״8״جةةدور 

 والع ج آلفات وأمراض نحل  العسل وبين خصائصةم المدروسة.
ِؼشفتتح اٌّتتشت١ٓ اٌّثؽتتٛش١ٓ تطتتشق اٌٛلا٠تتح ٚاٌؼتتالض  اٌخظائض َ

 ٢فاخ ٚأِشاع ٔؽً اٌؼسً

 لٛج اإلسذثاؽ ِؼاًِ إسذثاؽ سث١شِاْ

 ِٛظة ػؼ١ف 0,066 اٌسٓ 1

 ١فِٛظة ػؼ 0,184 لؼا٘ا اٌّثؽٛزٟ ػذد سٕٛاخ اٌرؼ١ٍُ اٌر 2

 ساٌة ػؼ١ف 0,196- إٌّٙح األساس١ح 3

 ًِٛظة ػؼ١ف ظذا 0,047 إٌّٙح اٌصا٠ٛٔح 4

 ِٛظة ػؼ١ف 0,422 ِرٛسؾ إٔراض اٌخ١ٍح 5

 ِٛظة ػؼ١ف 0,170 ِؼٍِٛاخ ِٓ ِششذ إٌؽًٟ اٌؽظٛي ػٍ 6

 ِٛظة ػؼ١ف 0,057 اٌؼاٌُ اٌخاسظٟٝ اإلٔفراغ ػٍ 7

 ٛظة ػؼ١فِ 0,148 إٌّظاخ اإلظرّاػ١حٟ اٌؼؼ٠ٛح ف 8

 ِٛظة لٜٛ 0,727 إسرخذاَ ِظادس اٌّؼٍِٛاخ 9

 إستمارات اإلستب انالمصدر: 
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 : توص ات البحث
ي تللم التوصلل  إليهللا فللي ضللوء النتللا ا التللي فلل

 التوصيات اآلتية: ستخ صإفذنه يمكن  البحث اهذ
المتدصللص ي اإلهتمللام بتللوفير المرشللد الزراعلل .1

الوحللدات ي مسللتو ي مجللال تربيللة النحلل  عمللي فل
الزراعيللللللللة مللللللللع اإلهتمللللللللام بتجديللللللللد معموماتلللللللله 
بذستمرار ملن دل ل حضلور اللدورات التدريبيلة 

 مجال تربية النح  . ي ف
ي الزراعلي ال ا مين بالعمل  اإلرشلادي يجب عم .2

 تكثيلللح جهلللودهم اإلرشلللادية وذلللل  علللن طريللل 
جتماعللللات والنللللدوات اإلرشللللادية لرفللللع إلع للللد ا

النحللل  بمحافظللللة ي المسلللتويات المعرفيلللة لمربلللل
وذلللل  فيملللا يدلللص اإلصلللابة باآلفلللات  وهاجسللل

واممللراض مللن حيللث الطللرل المدتمفللة لموقايللة 
 .والع ج من تم  اآلفات واممراض

تحللادات الزراعيللة لن لل  مشللاك  إلالتنسللي  مللع ا .3
اللوزارة لحمهللا ي المدتصللين فلي إلل النحل ي مربل

وتوصللي  التوصلليات ونتللا ا البحللوث وتطبي هللا 
 .المنح ي ف

ي ة إهتمللام الحكومللة بمربللالدراسللة بزيللادي توصلل .4
النحللللل  وذلللللل  علللللن طريللللل  تلللللوفير الع جلللللات 
  .الداصة بم اومة اممراض واآلفات المدتمفة 
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          ABSTRACT  
The research aims at specifying honey bees keepers , knowledge 

relating To pests and diseases That hurt bees , and ways Of Protection 
and Treatment in Sohag Governorate , and explaining The relationship 
between The mentioned knowledge and The Studied Independent 
Variables . Data was collected via interview Using The questionnaire  
Concerning The Responses Four districts were randomly chosen out 
of (12) districts Of Sohag Governorate That was done using SPSS 
program . The Four districts were Sohag , Al-Monshaa , Al-Balyna , 
and Dar-El-Salam . The Keepers were randomly chosen (228 ).  To 
analyze data Frequencies , Percentages , and Spareman relating factor 
were used To recognize The relationship among some Of The studied 
characteristics and the keepers knowledge using SPSS program . In 
addition , EXCEL program was used via computer For preparing The 
showing figure that this research contained  

The results referred that the majority of the Responses (60.9%) 
have knowledge ranging from medium to low level concerning pests 
and diseases that hurt honey bees . The knowledge degree of honey 
bees was positively related to age , number of learning years , partial-
time jobs , cell production average , getting information relating to 
bees keeping from bee extension agent , acquainting with the exterior 
world , memberships in societies , and using information resources 
while that knowledge was negatively related to the main job  

The results also showed that the majority of the Responses 
(75.9%) have knowledge ranging from low to medium via ways of 
protection and treatment of pests and diseases that hurt honey bees . 
The knowledge of ways of protection and treatment was positively 
related to age , number of learning years , partial-time jobs , cell 
production average , getting information relating to keeping bees from 
bee extension agent, acquainting with the exterior world , 
memberships in societies , and using information resources while that 
knowledge was negatively related to the main job . 

The results referred also that the majority of the Responses 

(81.6%) don't get information concerning keeping bees from the bee 

extension agent   . 


