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االسم:
مسح تربية النحل 2014
المجال:
إحصاءات زراعية

المديرية والشخص المسؤول:
مديرية اإلحصاءات الزراعية
قسم اإلنتاج الحيواني
حنان الشوابكة – تلفون  -5300700فرعي  - 1358بريد إلكترونيhanan@dos.gov.jo :
الهدف والمرجعية التاريخية
الهدف:
يهدف المسح إلى:تقدير
 .1اعداد خاليا النحل موزعة حسب النوع والساللة
 .2توفير بيانات دقيقة شاملة ودورية عن الخصائص الرئيسية لصناعة النحل والمعامالت
الفية لها.
 .3كمية وقيمة االنتاج للنحل.
 .4كمية وقيمة مختلف مدخالت االنتاج للنحل.
المرجعية التاريخية:
نفذ المسح عام 2014
المستخدمون والتطبيقات:
المستخدمون :الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين ،والباحثين في المجاالت الزراعية و
االقتصادية واالجتماعية ،في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية
التطبيقات :عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي ورسم السياسات الزراعية
المصدر
تجمع البيانات من خالل مسح نصف سنوي
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها:
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  12لسنة 2012
 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:

يتضمن هذا املسح على البيانات االساسية التالية:
 بيانات تعريفية عن احلائز الزراعي واحليازة.
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 انواع السالالت احمللية والسالالت االخري
 2-1تعاريف إحصائية:
الحائز الزراعي :هو شخص مدين أو اعتباري ميارس سيطرة إدارية على تشغيل احليازة الزراعية ويتخذ
قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام املوارد املتاحة .وتقع على عاتق احلائز مسؤوليات فنية واقتصادية
خاصة باحليازة ،وقد يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إىل مدير بأجر.
ويف حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء األسرة بإدارة نفس احليازة فإن رب األسرة يعترب هو احلائز.
ويف حالة قيام فردين أو أكثر بإدارة مشرتكة للحيازة وينتميان ألسر خمتلفة جيب تسجيل كل واحد منهم
على أنه حائز شريك.
المدلي بالمعلومات :هو الشخص الذي جتمع منه البيانات اخلاصة باحليازة الزراعية وجيب أن يكون
قادر ومؤهل إلعطاء تلك البيانات.
حيازة النحل  :هي وحدة اقتصادية لرتبية النحل ختضع إلدارة واحدة وتشمل مجيع اخلاليا املوجودة،
وقد تكون اإلدارة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة ،وقد يشرتك فيها شخصان أو أكثر ،أو قد
تضطلع هبا شخصية اع تبارية مثل شركة أو مجعية تعاونية أو وكالة حكومية .وقد تتكون حيازة النحل من
مخسة خاليا فاكثر ،وتقع يف منطقة واحدة أو أكثر من املناطق املنفصلة أو يف واحد أو أكثر من
األقسام اإلقليمية أو اإلدارية ،بشرط أن تشرتك خاليا النحل يف نفس وسائل اإلنتاج اليت تستخدمها
ا حليازة مثل العمال أو املباين أو اآلالت .وجيب أن يكون االشرتاك يف نفس وسائل اإلنتاج ظاهرا إىل
درجة تربر اعتبار خمتلف اخلاليا مبثابة عناصر يف وحدة اقتصادية واحدة.
حائز النحل  :هو الشخص الذي ميارس سيطرة إدارية على تشغيل حيازة النحل ،ويتخذ قرارات رئيسية
فيما يتعلق باستخدام املوارد املتاحة .وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة حبيازة النحل.
وقد يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يقتسمها مع الغري .ويعترب حائزاً يف مسح تربية النحل ممن ميلكون
مخس خاليا حنل فأكثر.

المنحل :مكان أو أماكن تواجد طوائف النحل خبالياها خالل العام هبدف اإلنتاج.
الخلية :املكان الذي تتواجد فيه طائفة النحل.
الساللة.:طائفة النحل االجتماعية اليت تنتمي إىل نوع النحل الغريب وعددها  24ساللة.
العسل :هو السائل الكثيف متعدد األلوان والنكهات والذي يشكل املنتج الرئيسي للطائفة ،وهو يصلح
طعاما وشرا با كما يصلح أن يكون عالجا لكثري من األمراض ،ونظرا ألنة حيتوي على عناصر كثرية وأنه
غين نسبيا ببعضها والحتوائه على السكريات املهضومة مسبقا واجلاهز لالستعمال وألن حمتواة من الطاقة
الغذائية عال فإنه يعترب غذاء فريدا ليس جمرد خلطة من السكريات اليت تزودنا بطاقة غري مقرتنة بالعناصر
الغذائية.
عملية الفرز :عملية استخالص العسل وتنقيته.
طائفة النحل :عبارة عن عشرية النحل وتتكون من ملكة واحدة وعشرات اآلالف من الشغاالت وبضع
مئات من الذكور.
طرود النحل :طوائف النحل املنتجة إما عن طريق التطريد الطبيعي أو الصناعي.
حبوب اللقاح :األعضاء الذكرية للزهرة جيمعها النحل بقصد التغذية عليها كمادة بروتينية وله قيمة
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غذائية عالية.
الشمع :املادة اليت يفرزها النحل ليصنع منها مكاناً تضع فيه امللكة البيض وخيزن فيها العسل وحبوب
اللقاح.
بروبوليس (العكبر) :عبارة عن مادة صمغية رانتيجية لوهنا بين داكن تستخدمها شغاالت حنل العسل
يف صيانة أجزاء اخللية وهلا قيمة عالجية كبرية كمعقم داخلي وخارجي جلسم اإلنسان.
غذاء الملكات :عبارة عن سائل أبيض كرميي ذو قوام مسيك ينتج من شغاالت حنل العسل ويستخدم
يف تغذية امللكة ويرقات امللكة والشغاالت والذكور.
سم النحل :للنحل آلة لسع تستخدمها للدفاع عن نفسها وعن طائفتها والطامعني يف منتجاهتا .ولسم
النحل أمهية دوائية فهو يستعمل يف عالج التهاب املفاصل والروماتيزم وأمراض أخرى.
شمع األساس  :عبارة عن ألواح مستطيلة مصنوعة من مشع النحل النقي ،ويكون مطبوعا من جهتيه
قواعد جدران العيون السداسية.
التطريد الطبيعي :خروج امللكة األم مع جمموعة تقارب نصف عدد أفراد الطائفة بعد أن يقوم النحل
ببناء بيوت ملكية تقدر ما بني  25و 30بيتاً.

 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
أعداد خاليا النحل حسب النوع والساللة وكمية وقيمة اإلنتاج واعداد الحائزين
 4-1التصنيفات :
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب أعداد خاليا النحل و النوع والساللة وكمية
وقيمة اإلنتاج واعداد الحائزين
 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية
تنفذ الدراسة خالل أشهر تموز وكانون الثاني من عام 2014
 2-2تاريخ النشر:
2014/9/30
 3-2االلتزام بالنشر
2014/9/30
 4-2التكرار:
نصف سنوي
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 2013-2008
 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جدا
 2-3مصادر عدم الدقة:
اخطاء غير المعاينة
 3-3مقاييس الدقة ):
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مقاييس دقة وصفية
 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن:
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق
المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف
الدولية المتعلقة بالعمالة والبطالة
 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل:
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
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