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يف مساحات واسـعة مـن   ) .Apis mellifera L(ينتشر نوع حنل العسل 

شاره من الدول االسكندنافية يف الشمال وحىت رأس        حيث ميتد انت  . الكرة األرضية   
ومن الشمال غربـاً وحـىت شـاطئ عمـان شـرقاً                           ، الرجاء الصاحل يف اجلنوب     

)Ruttner et al. 1978 ( سالالت هذا النوع تتميز مبيزات خاصة اكتسبتها على مر
 .خاصة القرون والسنني لتالئم وما يسود يف مناطق استيطاا من ظروف 

لقد أجريت عدد من الدراسات على هذه السالالت بغرض التعرف علـى           
ومن الدراسات اليت أُجريت حلصر السالالت التابعة هلذا النوع         . صفاا وسلوكها   

 تابعة ٢٥أنَّ ) Ruthenbuhler et al. 1968(أوضحت الدراسة اليت متت من قبل 
 .جنوب شرق ومشال غرب أوروبا  ، الشرق اَألوسط، هلذا النوع تنتشر يف ِإفريقيا 

 ١٢واليت حصر فيها    ) Ruttner.1975(كما اشتملت الدراسة اليت قام ا       
 سالالت جديدة مل تتضمنها الدراسـات       ٤ساللة من سالالت النحل اِإلفريقي على       

 Apis mellifera(ومن بني هذه السـالالت سـاللة النحـل الـيمين     ، السابقة 

jemenitica (   ا أما األجنحة واألرجل فهي        ولقد وصفهابصغر حجمها وقصر لسا
، ملكاا كبرية احلجم نسبياً بنية اللون ِإىل صفراء وذات بطن مغزلية       . قصرية نسبياً   

الذكر كبري احلجم أسود اللون ِإىل رمادي تتخلله أَشرطة متيـل ِإىل اللـون الـبين                        
 .الفاتح 

وتنتشر هذه السـاللة يف الـيمن       . تعيش بصورة نقية يف اجلبال والوديان       
 .واململكة العربية السعودية وجيبويت ، وسلطنة عمان 
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ِإىل أن شغاالت النحل اليمين متتـاز بصـغر         ) ١٩٩٠(تشري نتائج خنبش    

هذه النتائج متفقة مع ما توصلت ِإليه الدراسة اليت         ) . ١جدول(أَعضائها اخلارجية   
 عينة من خمتلف سالالت حنل ٤٠٤واليت متت على ) Ruttner et al. 1978(ام ا ق

العسل حيث أوضحت ان ساللة النحل اليمين هي ِإحدى سالالت النحل اَألصـغر             
استبعدت احتمالية أي جني بني ساللة حنل العسل        ) ١٩٩٩(نتائج عقالن   .حجماً  

أن متوسط  ) ٢جدول(رت نتائجه   اليمنية الصفراء والسالالت املستوردة حيث أَظه     
القياسات ألجزاء اجلسم املأخوذة من شغاالت مرباة يف ست مناطق جتريبيـة وهـي     

كانت متماثلة نسبياً حيث مل ير أي       ) احلديدة  ، حجة  ، مأرب  ، تعز  ، ِإب  ، صنعاء  (
فرق معنوي واضح بني املناطق املختلفة يف طول اخلرطوم واجلناح اَألمامي واجلنـاح         

وكذلك معامـل اجلنـاح وعـدد       . لفي والطول الكلي ألجزاء الرجل اخللفية       اخل
اخلطاطيف يف اجلناح اخللفي ولكن االختالفات كانت معنوية بني العينات يف الصفات 
بني املواقع املختلفة يف عرض كل من اجلناح األمامي واجلنـاح اخللفـي والرسـغ               

  .٤+٣من الترجتني البطنيتني القاعدي للرجل اخللفية وطول احملور الطويل لكل 
 أقسام مـن    ٦فحص لون احللقات البطنية أظهر أنه ميكن تقسيم الشغاالت ِإىل           

 ) :١٩٩٠، خنبش (حيث اللون وهي 
 ) .خالية من االصفرار(شغاالت رمادية اللون متاماً  .١
 .شغاالت ذات بقعتني صغريتني صفراء على احللقة البطنية الثانية  .٢
 .تطيلة على هيئة خط أَصفر اللون شغاالت ذات مساحة مس .٣
 .شغاالت ذات خطني أصفرين  .٤
 .شغاالت ذات ثالثة خطوط صفراء  .٥
 .شغاالت ذات أربعة خطوط صفراء  .٦
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 قياسات بعض اجزاء شغاالت النحل اليمين) ١(جدول رقم 
X الصفة ±  S x  Max Min CV% 
 ١,٧ ٥,٣٠ ٥,٧٠ ٠,٠٠٥ ±٥,٥٠٤ )ملم(طول اللسان 

     :اجلناح اَألمامي 
 ٢,٠٧ ٨,٠٠ ٨,٩٠ ٠,٠٠١±٨,٤٢٤ )ملم(الطول 
 ٢,٨٩ ٢,٥٠ ٣,٩٥ ٠,٠٠٤±٢,٧٦٥ )ملم(العرض 

 ١٠,٩٥ ١,٨٠ ٢,٩٤ ٠,٠١٢ ±٢,٢٢ معامل اجلناح
     :اجلناح اخللفي 

 ٢,٤٦ ٥,٣٠ ٦,١٠ ٠,٠٨ ±٥,٦٨٦ )ملم(الطول 
 ٤,٢٢ ١,٤٠ ١,٨٠ ٠,٠٠٤ ±١,٦٤ )ملم(العرض 

 ٦,٩٧ ١٧ ٢٨ ٠,٠٨٩ ±٢,٣٢ عدد اخلطاطيف
     ) :مم(الرجل اخللفية 

 ٣,٨٩ ٢,٠٠ ٢,٦٠ ٠,٠٠٥ ±٢,٢٧٦ طول الفخذ
 ٣,٩٠ ٢,٤٠ ٢,٢٠ ٠,٠٠٦ ±٢,٧٠٨ طول الساق

 ٥,٣١ ١,٦٠ ٢,١٠ ٠,٠٠٥ ±١,٨٤٤ طول عقلة الرسغ اَألوىل
عرض عقلة الرسغ 

 اَألوىل
٧,٥ ٠٨٥. ١,٢٠ ٠,٠٠٤ ±١,٠٢٤ 

عرض ترقيت احللقتني 
البطنيتني الثالثة والرابعة 

 )ملم(
٤,٦ ٣,٤٠ ٤,٤٠ ٠,٠٠٥ ±٣,٩٢ 

X=  املتوسط 

 x = S اخلطأ املعياري 
CV  = معامل االحنراف 
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   للنحل اليمين يف خاليا بلدية من مناطق) مم(القياسات املرفومترية ) ٢(جدول
 خمتلفة من اليمن 

 املتوسط احلديدة حجة مارب تعز اب صنعاء الصفات
 ٥,١٤٧ ٥,٠٤٨ ٥,٠٤٨ ٥,١٥٩ ٥,٢١٥ ٥,١٣٦ ٥,٢٤٢ طول اللسان
طول اجلناح 

 األمامي
٨,٠٩٤ ٧,٩٤٩ ٧,٧٩٠ ٨,١١٨ ٨,٢٤٩ ٨,٠٥٥ ٨,٣١١ 

عرض اجلناح 
 األمامي 

٢,٧٢٣ ٢,٦٠١ ٢,٦٧٩ ٢,٧٢٩ ٢,٧٨٢ ٢,٧١٦ ٢,٨٣١ 

 ٢,٢٥٣ ٢,٢٩١ ٢,٢٧٢ ٢,٢٩٧ ٢,١٩٠ ٢,١٤٤ ٢,٢١٧ معمل اجلناح
طول اجلناح 

 اخللفي 
٥,٧٧٥ ٥,٦٥٢ ٥,٦٨٠ ٥,٧٧٤ ٥,٨٣٦ ٥,٦٩١ ٦,٠٠٦ 

عرض اجلناح 
 اخللفي 

١,٥٥٦ ١,٤٨٤ ١,٥٣٠ ١,٥٦٠ ١,٥٧٤ ١,٥٣٣ ١,٦٣٢ 

 ٢٢,١٣٣ ٢٢,١٨٣ ٢٢,٧١٧ ٢٢,١٠٧ ٢١,٨٤٩ ٢٢,٢٥٠ ٢١,٦٩١ عدداخلطاطيف 
أطوال الكلى 
 للرجل اخللفية 

٦,٩١٠ ٦,٧٧٠ ٦,٧٦٧ ٦,٨٩ ٧,٢٢٩ ٦,٨١٧ ٦,٩٨٢ 

 ٢,٣٠١ ٢,٢٧٣ ٢,٢٦٤ ٢,٣١١ ٢,٣١٨ ٢,٢٨٨ ٢,٣٥٧ طول الفخذ 
 ٢,٧٩٣ ٢,٧٤٢ ٢,٧٤٥ ٢,٧٩٠ ٢,٨٥٨ ٢,٧٧٧ ٢,٨٤٧ طول الساق 
طول الرسغ 
 القاعدي 

١,٧٦٨ ١,٧٥٢ ١,٧٢٧ ١,٧٩٥ ١,٨٠١ ١,٧٥٦ ١,٧٧٧ 

عرض الرسغ 
 القاعدي 

١,٠٢٠ ٠,٩ ١,٠٢٢ ١,٠٢٣ ١,٠٢٣ ١,٠٢١ ١,٠٤٦ 

أطوال احملوري 
للترجتني 

 ٤+٣البطنيتني 

٣,٦٧٦ ٣,٥٧٧ ٣,٦٦٣ ٣,٦٩٣ ٣,٦٧٧ ٣,٧٠٤ ٣,٧٤٨ 

 
يالحظ أن نسبة كبرية من الشغاالت اليت مجعت من حمافظة حلج ) ٣(من اجلدول 

كانت صفراء اللون حيث بلغـت نسـبة الشـغاالت ذات اخلطـوط الصـفراء                             
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كما بلغت نسبة الشـغاالت ذات البقعـتني        ، %٦٠,٨)  خطوط ٤، ٣، ٢ ،١(
يف حني بلغ متوسط الشغاالت اخلالية     ، %١٣,٥الصفراء على احللقة البطنية الثانية      

 % .٢٥,٦متاماً من اإلصفرار 
أن شغاالت النحل اليت مجعت من جزيرة سقطرى        ) ٢٠٠٣(وتبني نتائج خنبش    

 ) .١شكل( ِإىل ثالثة جماميع متتاز باصفرار حلقاا البطنية وميكن تقسيمها
 .شغاالت ذات حلقتني صفراء  .١
 . حلقات صفراء ٣شغاالت ذات  .٢
 . حلقات صفراء ٤شغاالت ذات  .٣

وعند مقارنة لون احللقات البطنية لشغاالت جزيرة سقطرى بلـون احللقـات            
يالحظ أَن لون احللقات البطنية يف      ) ٣جدول(البطنية للشغاالت اليت مجعت من حلج       

سقطرى أكثر جتانساً من شغاالت النحل يف حمافظة حلج ويدل ذلك على أَن             النحل ال 
شغاالت حنل سقطرى أَكثر نقاوة من الناحية الوراثية مقارنة بشغاالت حنل حلج أي             

ويعزي ذلـك ِإىل    . أَن شغاالت حنل سقطرى هي األقرب ِإىل الساللة اليمنية النقية           
بسبب استرياد طوائف النحل الكرنيويل     وجود عوامل اخللط الوراثي يف حمافظة حلج        

 ) .١٩٩٨خنبش (وتربيتها يف حمافظة حلج 
 (%)لون احللقات البطنية لشغاالت النحل ) ٣(جدول رقم 
 املتوسط النسبة الدنيا النسبة العليا اللون

 ٢٥,٦ ٢١ ٢٩ شغاالت رمادية متاماً
 ١٣,٦ ٩ ٢٣ شغاالت ذات بقعتني صغريتني صفراء اللون

 ٣٢,٥ ٢٠ ٤٠ ات خط واحد أصفرشغاالت ذ
 ٢٢,٦ ١٧ ٣٠ شغاالت ذات خطني صفراوين

 ٤,٤ - ٩  خطوط صفراء٣شغاالت ذات 
 ١,٢ - ٤  خطوط صفراء٤شغاالت ذات 
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 لون احللقات البطنية لشغاالت النحل اليمين يف جزيرة سقطرى) ١(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لنحل يف جزيرة سقطرى وشغاالت مقارنه بني لون حلقات البطن لشغاالت ا) ٤(جدول 
 النحل يف حمافظة حلج

 اللون النسبة املئوية
 شغاالت حلج  شغاالت سقطرى

 ٢٥,٦ صفر شغاالت رمادية متاماً
 ١٣,٦ صفر شغاالت ذات بقعتني صغريتني صفراء اللون

 ٣٢,٥ صفر شغاالت ذات حلقة صفراء
 ٢٢,٦ ٤٤ *شغاالت ذات حلقتني صفراء

 ٤,٤ ٤٢ لقات صفراء ح٣شغاالت ذات 
 ١,٢ ١٤  حلقات صفراء٤شغاالت ذات 

 يف النحل السقطري احللقتني االوىل والثانية صفراء بالكامل بينما يف حنل حلج عبارة عن شريط أصفر* 
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مبقارنة نتائج اَألحباث اليت أُجريت لدراسة الصفات املورفولوجية لشغاالت         
 :يالحظ ) ٤جدول(النحل اليمين 

 طول اللسان اختالفاً طفيفاً يف نتائج الباحثني فكانت طـول اللسـان                   اختالف. ١
من حمافظـة حلـج تلتـها    ) ١٩٩٠(يف الشغاالت اليت مجعها خنبش   ) مم٥,٥٠٤(

مث شـغاالت حنـل سـقطرى            ، من مناطق متفرقة     Ruttnerالشغاالت اليت مجعها    
أما طول  . احملافظات  فالشغاالت اليت مجعها عقالن من عدد من        ، ) ٢٠٠٣خنبش  (

لسان الشغاالت اليت مجعت من حضرموت من قبل املنظمة العربية للتنمية الزراعيـة       
 ) .مم٤,٧٩٤(فكانت اَألصغر 

مم يف الشغاالت اليت مجعت من حمافظة حلـج         ٤,٤٢٨طول اجلناح اًألمامي بلغ     . ٢
ـ   أَما يف   .  مم   ٨,٣٣وبلغ يف الشغاالت اليت مجعت من سقطرى         يت الشـغاالت ال

. وعقالن فكانت متقاربة     Ruttnerمجعت من مناطق متفرقة من اليمن من قبل         
وكان طول اجلناح اَألمامي للشغاالت اليت مجعت من حضرموت هو اَألقصـر                      

 ) . مم٧,٩٥٦(
 .عرض اجلناح اَألمامي للشغاالت كانَ متقارباً يف مجيع الدراسات اليت أُجريت . ٣
خمتلفاً بعض الشئ يف مجيع الدراسات اليت أُجريت وتراوح بني معامل اجلناح كان . ٤

 ٦ يف الشغاالت اليت مجعها عقالن من ٢,٢٥٣و ،  يف شغاالت حضرموت ٢,٠٩١
 .حمافظات 

يوجد اختالف واضح يف نتائج الباحثني بالنسبة لطول عقلة الرسـغ القاعـدي            . ٥
 .وعرض ترقيت احللقتني البطنيتني الثالثة والرابعة 

ِإنه ميكن أن نستنتج وجود اختالفات يف الصفات املدروسة مـن قبـل        أي  
ومن . وهذا االختالف ميكن إرجاع أسبابه ِإىل عدد من العوامل املتداخلة           ، الباحثني  

ومن الدالئل على ذلك . املرجح أن عوامل اخللط الوراثي سبب يف هذه االختالفات     
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 وبني أفراد العينة الواحـدة يف بعـض         االختالفات املوجودة بني الطوائف املدروسة    
مما يشري ِإىل عدم وجود متاثل جيين يف هذه الطوائف وهذا يتفق مع مـا               ، الطوائف  

توصلت إليه دراسة املنظمة العربية للتنمية الزراعية ولكن هذا حيتاج ِإىل مزيٍد مـن              
 أن االختالفـات    Ruttnerالدراسة لتحديد أسباب هذا االختالف حيث أوضـح         

عقدة يف النحل اليمين قد ترجع ِإىل منشأ االختالفات الوراثية لُألمهات أو تـأثري              امل
 .البيئة أو اختالفات خطوط الطول والعرض أو االرتفاع عن سطح البحر 
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مقارنة بعض الصفات املورفولوجية لشغاالت النحل من مناطق خمتلفة من ) ٥(جدول 
 اليمن

 الصفة
سقطرى 
خنبش 
٢٠٠٣ 

حلج خنبش 
١٩٩٠ 

حضرموت 
املنظمة 
العربية 
للتنمية 
 الزراعية

مناطق 
متنوعة 

Ruttner 
1975 

حمافظات حنلية 
Aqlan1999 

 ٥,١٤٧ ٥,٤٥٢ ٤,٧٩٤ ٥,٥٠٤ ٥,٣١٦ )مم(طول اللسان 
 ٨,٠٩٤ ٨,٠٢٩ ٧,٩٥٦ ٨,٤٢٤ ٨,٣٣٠ )مم(الطول
 ٢,٧٣٢ ٢,٧٦٥ ٢,٧٧٢ ٢,٧٦٥ ٢,٧٥٥ )مم(العرض

اجلناح 
 األمامي

 ٢,٢٥٣ ٢,٢٤ ٢,٠٩١ ٢,٢٢ ٢,١١ امل اجلناحمع
 ٥,٧٧٥ - - ٥,٦٨٦ ٥,٧١٠ )مم(الطول
اجلناح  ١,٥٥٦ - - ١,٦٤ ١,٦٥٣ )مم(العرض

عدد  اخللفي
 اخلطاطيف

٢٢,١٣٣ - ٢٢,١ ٢٣,٢ ٢٢,٩٣ 

طول 
 )مم(الفخذ

٢,٣٠١ - - ٢,٢٧٦ ٢,٣٢٦ 

طول 
 )مم(الساق

٢,٧٩٣ - - ٢,٧٠٨ ٢,٦٧١ 

 طول عقد
الرسغ 

 )مم(األول
١,٧٦٨ - ١,٩٥٩ ١,٨٤٤ ١,٨١٧ 

الرجل 
 اخللفية

عرض عقلة 
الرسغ 

 )مم(األوىل
١,٠٢٠ - ١,٠١٣ ١,٠٢٤ ١,٠٠١ 

عرض ترقيت احللقتني 
 )مم(البطنيتني الثالثة والرابعة

٣,٦٧٦ ٣,٨٩٩ ٣,١٧٣ ٣,٢٩ ٣,٨٣٤ 
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سـية اخلاصـة حبضـنة      ِإىل أن عدد العيون السدا    ) ١٩٩٥(أَشار خنبش   
 ٢سم٤٦٦,٧/١٠٠ مبتوسط ٢سم١٠٠/ عني٤٩٢ – ٤٤٠الشغاالت تتراوح بني 

يف .  عني سداسـية     ٤,٦٧أَي ِإنَّ السنتيمتر املربع الواحد حيوي يف املتوسط على          ، 
 عني  ٤,٥ – ٤أن السنتيمتر املربع الواحد يسع بني          Harald (1989)حني أوضح   

فقد أشار ِإىل أن النحل اليمين ) ١٩٩٠(بد السالم أما ع. سداسية خاصة بالشغاالت 
 ِإىل أَن السنتيمتر املربع الواحـد يسـع         ٢بوصة/ عني سداسية  ٣٢يبين يف املتوسط    

 . عني سداسية ٤,٩٦


يصل إنتاج ملكات النحل اليمين من البيض سنوياً ِإىل نصف مليون بيضة ِإالَّ 
أن  ) ٦(ويتضح من  جـدول      . عام  /٣١٢٠٠٠أن متوسط ما تضعه امللكة حوايل       

) ذكور(من ملكات طوائف التجربة مل يتعد ِإنتاجها من البيض غري املخصب            % ٧٠
ويالحظ من اجلدول    % . ٢,١٣ – ١,٠٧ويتراوح ِإنتاج بقية امللكات بني      % ١
االختالف الكبري يف كمية البيض اليت وضعته ملكات طوائف التجربة ويعـود            ) ٦(

أَنَّ إنتاج ملكـات  ) Qrosi1960(ذلك ِإىل تأثري عدد من العوامل املتداخلة فلقد ذكر   
اتسـاع عـش    ، طوائف النحل من البيض يتأثر بعوامل متعددة منها قوة الطوائف           

أيضـاً أن  ) ٦(وتبني نتائج جدول . لنحل احلاضن يف هذه الطوائف  احلضنة وكمية ا  
أو أكثر من الطوائف مل تِنب بيوتاً ملكية يف الوقت اليت بنت بقية الطوائـف               % ٥٠

وتبني نتائج تقـدير حضـنة      .  بيتاً خالل العام     ١٦ – ٤بيوتاً ملكية تراوحت  بني      
ا الطوائف قلة ميل الطوائـف      الذكور واألعداد املنخفضة لبيوت امللكات اليت بنته      

ويرجع ذلك التفاوت يف تربية حضنة الذكور وبناء البيـوت          .بشكل عام للتطريد    
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امللكية ِإىل توافر العوامل املشجعة حلدوث التطريد يف بعض الطوائف دون غريهـا             
وتلعب عوامل اخللط الوراثي دوراً يف ذلك ويتضح ذلك عند دراسـة الصـفات              

 ) .١٩٩٠خنبش (املورفلوجية 


. يوم  / بيضة ١٢١٢ – ٥٣٨تتراوح كمية البيض اليت تضعة امللكات بني        
وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي ِإىل وجود فروق ِإحصائية معنوية عند مسـتوى              

فبلغت كمية حضنة الشغاالت أقصاها خالل شهري أكتوبر ونـوفمرب وأدىن           % ١
وتنتشر حضنة الذكور يف طوائف النحـل       ) . ٣لجدو(مستوى كان يف شهر يناير      

طوال العام ويالحظ أَنَّ أكرب معدل من حضنة الذكور كان خالل شهر أكتوبر تاله              
 شهر نوفمرب أما يف بقية األشهر فكانت أعداد حضنة الذكور منخفضة مقارنة 

 إنتاج ملكات النحل السنوي من البيض) ٦(جدول 
غري (ذكور  ملكات شغاالت رقم الطائفة

 )خمصب
 غري خمصب اموع

٠,١٠ ٣١٦٤١٥ ٣٢٥ - ٣١٦٠٩٠ ١ 
٠,٠٧ ٥٠٥١٠٠ ٣٤٢ - ٥٠٤٧٥٨ ٢ 
٠,١٢ ٤٣٦١٥٤ ٩٦٥ - ٤٣٥١٠٩ ٣ 
١,٢٤ ٣٤٩٩٧٧ ٤٣٥٥ ٤ ٣٤٥٦١٨ ٤ 
٠,٢٦ ١٨١٩٩٤ ٤٨٠ - ١٨١٥١٤ ٥ 
١,٤١ ٣٥٤٢٢٨ ٤٩٨٣ ١٣ ٣٤٩٣٣٢ ٦ 
٠,٢٧ ١٥٩٠١٧ ٤٢٥ - ١٥٨٥٩٢ ٧ 
٠,٥٢ ٢٧١٤١٧ ١٤٢٠ ٧ ٢٦٩٩٩٠ ٨ 
٠,٨٩ ٣٢٤٦٠٥ ٢٨٧٨ ١٦ ٣٢١٧١١ ٩ 
٢,١٣ ٢٣٥٧٨٦ ٥٠١٩ ١٤ ٢٣٠٧٥٣ ١٠ 

 ٠,٦٨ ٣١٣٤٦٩,٣ ٢١١٩,٢ ٥,٤ ٣١١٤٤,٧ املتوسط
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إمتناع طوائف النحل عن بناء البيوت امللكيـة        ) ٧(و تشري نتائج جدول     
و تراوحـت   )  أبريل –يناير  (وتربية امللكات خالل األشهر األربعة األوىل من العام         

 امللكية اليت بنتها الطوائف خـالل األشـهر املتبقيـة مـن السـنة                           أعداد البيوت 
وتشري النتائج ِإىل وجود ارتبـاط معنـوي جـداً                . شهر  / بيت ملكي  ١٦ – ٣بني  

)0.01< p(    بني موسم انتشار حضنة الذكور وتربية امللكات ويدل ذلـك علـى
 . الطوائف ِإلجناح عملية التلقيح ارتباط تربية امللكات بتوافر أعداد من الذكور يف

ِإىل وجود عالقة بني تربية احلضنة و كمية حبـوب     ) ٢(وتشري نتائج شكل    
فالزيادة يف مساحة حبوب اللقاح املخزونة يف الطوائف . اللقاح املخزونة يف الطوائف 

ومما يؤكـد تلـك     . خالل معظم أشهر السنة رافقه ارتفاع يف كمية احلضنة املرباة           
 بني كمية احلضـنة ومسـاحة   )p >0.05(قة وجود ارتباط معنوي موجب   العال

 .حبوب اللقاح املخزونة يف الطوائف خالل أشهر السنة 
كما بينت النتائج أنَّ تأثري درجة احلرارة مل يكن واضحاً على تربية احلضنة             

ِإىل أن  التفاوت يف درجة احلرارة       ) ١٩٩٥(خالل أشهر السنة وعزى ذلك خنبش       
كما أنَّ متوسط درجة احلرارة السائدة خالل العام        ، ل أشهر السنة كان صغرياً      خال

أن ) Dunham1930(وقد أوضـح    . تعترب مثالية لنشاط النحل     ) ٣١,٥ – ٢٣,٦(
ْ ويصـل   ٣٤,٥ – ٢٣ملكة النحل تضع البيض عندما تكون درجة احلرارة بـني           

 .ْ م ٢٣ –ْ ٣١إنتاجها من البيض ِإىل أعلى مستوى له عند درجة حرارة 
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 الشغاالت والذكور خالل العام ، تربية حضنة امللكات ) ٧(جدول 
متوسط عدد حضنة  االشهر

 يوم/الشغاالت
متوسط عدد 

 شهر/البيوت امللكية
متوسط عدد حضنة 

 شهر/الذكور
 ٢٣ صفر ٥٥٠ يناير
 ١٨ صفر ٥٧٠ فرباير
 ٢٦ صفر ٧١٠ مارس
 ٣١ صفر ٩٤٠ إبريل
 ٣٨ ٣ ٨٣٠ مايو 
 ٦٩ ٧ ٨٣٥ يونيو
 ٣٥ ٣ ٧٧٠ يوليو

 ٤٣ ٤ ٧٦٠ أغسطس
 ٨٩ ٨ ٨٥٥ سبتمرب
 ١١٩٥ ١٦ ١١٧٠ أكتوبر
 ٤٢٠ ١١ ١١٦٠ نوفمرب
 ٤٠ ٣ ٩٤٠ ديسمرب
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 عالقة تربية احلضنة بكمية حبوب اللقاح املخزونة ودرجة احلرارة خالل العام) ٢(شكل 
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يف تقريره اخلتامي عن نشاط مشروع تطوير تربية ) ١٩٨٨(أوضح السراج 

قـد فاقـت    ) ميين× كرنيويل  (النحل يف اليمن ِإىل أَنَّ النحل الكرنيويل اهلجني أول          
تبعها النحل اليمين مث الكرنيـويل      ، أبوايها يف مجيع الصفات البيولوجية والسلوكية       

 ) .٨لجدو(على التوايل 
 

 متوسطات نشاط طوائف النحل الكرنيويل النقي واهلجني واليمين) ٨(جدول 

 الساللة

حضنة 
مفتوحة 
بوصة 
 مربعة

حضنة 
مغلقة 
بوصة 
 مربعة

حضنة 
ذكور 
بوصة 
 مربعة

 عدد
بيوت 
 ملكات

حبوب 
لقاح 
بوصة 
 مربعة

عسل 
خمزون 

 )رطل(

أقراص 
ا حنل 
 حي

كرنيويل 
هجني 
 أول

١٢,١ ٧,٧ ٢٦٢,٣ ٠,٥ ٢٥,٨ ٤٥٨,٦ ٢٩٢,١ 

 ٧,١ ٣,٧ ١٧٧,٩ ٠ ١٤,٩ ٣٥٨,٧ ١٩٩,٣ ميين
كرنيويل 
 نقي

٦,٨ ٣,١ ٦١,٠ ٠,٤ ٠,٨ ١٩٠,٦ ١٨٢,٢ 

 ١٩٨٨السراج : املرجع 
وعند مقارنة نشاط طوائف النحل الكرنيويل يف موطنها األصلي ويف اليمن           

 يتضح أن مجيع الصفات املميزة هلذه الساللة قد تدهورت بشكل كـبري   ) ٩جدول  (
قد اخنفضت ِإىل الثلث كما     ) أعداد النحل (فإنتاج ملكاا من البيض وقوة طوائفها       
وميكن تفسري ذلك التدهور بسـبب   % ١٠أن إنتاج العسل قد اخنفض ِإىل أقل من         

 ...) .، الغطاء النبايت ، املناخ (عدم تكيف أفراد الساللة الكرنيولية مع البيئة احمللية 
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 ائف النحل الكرنيويل يف موطنها األصلي ويف اليمنمقارنة نشاط طو) ٩(جدول 

 
يف املوطن  الصفات املدروسة

 *األصلي 
 **يف اليمن 

 ٣٩٧ ١٢٠٠ )يوم/بيضة(متوسط إنتاج امللكات من البيض 
قوة (متوسط عدد األقراص املغطاه بالنحل 

 )الطائفة
٦,٨ ٢١,٤ 

 ١,٤٢ ١٧,٣ )كيلو جرام(متوسط كمية العسل املخزون 
 *Khanbash 1988 

 ١٩٨٨السراج ** 
 

ِإىل تفوق طوائـف    ) ٣(واملدونة يف جدول    ) ١٩٩٨(وتشري نتائج خنبش    
يف مجيـع الصـفات     ) p>0.01( -النحل الكرنيويل هجني أول تفوقاً معنوياً       

 حيث تفوقت طوائف النحل     إال أن هذا التفوق مل يستمر يف اهلجني الثاين        . املدروسة  
على طوائف اهلجني الثاين ومن العيوب اليت برزت        ) p>0.01(اليمين تفوقاً معنوياً    

ويعزى ذلك  . يف طوائف اهلجني الثاين أيضاً الشراسة وشدة إصابتها بديدان الشمع           
التدهور يف الصفات اإلنتاجية والسلوكية ِإىل توايل التلقيح بذكور الساللة اليمنيـة            

 ) .١٩٩٨(ويتفق مع ما ذكره البين 
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 وائف النحل وبعض صفاا السلوكيةنشاط ط) ١٠(جدول 

 الساللة

اإلنتاج 
اليومي 

من 
 البيض

عدد 
األقراص 
املغطاه 
بالنحل 

قوة (
 )الطائفة

مساحة حبوب 
اللقاح    

 )٢سم(

عسل خمزون 
 طائفة/ كيلوجرام

امليل 
 للتطريد

 الشراسة
اإلصابة 
بديدان 
 الشمع

كرنيويل 
هجني 
 أول

 قليلة أ١٣,٢ أ١١١٧,٣ أ١١,٠ أ١١٥٠
هادئ 
 نسبياً

 متوسطة

كرنيويل 
هجني 
 ثاٍن

 ج٥,٣ ج٥٧٠

جامعة ٤٣٠,٠
حضرموت 

للعلوم 
 والتكنولوجيا

 شديدة شرس متوسطة ج٢,١

 متوسطة ب٧,٢ ب٧٣٨,٧ ب٧,٦ ب٩٠٤ ميين
هادئ 
 نسبياً

 منخفضة

 % .١يف نفس العمود توجد بينها فروق معنوية عند مستوى ) ج،ب، أ(املتوسطات اليت حتمل أحرفاً خمتلفة 
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 :وخلصت الدراسة ِإىل االستنتاجات التالية 
 .عملية استرياد طوائف النحل الكرنيويل ِإىل اليمن كانت غري مدروسة . ١
 .تدهور الصفات املميزة لطوائف النحل الكرنيويل يف اليمن . ٢
 .قوة اهلجني تتدهور بعد اهلجني األول . ٣
قاومة ديدان الشمع باإلضافة ِإىل تأقلمها طوائف النحل اليمين هلا قدرة عالية يف م. ٤

 .على الظروف البيئية السائدة 
على ضوء النتائج أوصت الدراسة مبنع استرياد طوائف النحل ِإىل الـيمن            

وعـدم  ، تالفياً للعيوب الناجتة من استرياد سالالت النحل وإدخاهلا لبيئة جديـدة            
وااللتزام بربنامج تربية دقيق يف إمكانية إخضاعها إلجراءات قاسية واحتياطات كبرية 

 .مناطق منعزلة حتت اإلشراف العلمي 
وأَكدت الدراسة على ضرورة احلفـاظ علـى سـاللة النحـل الـيمين                       

Apis  mellifera jemenitica  نقية يف مناطق منعزلة وإعداد الربامج لتحسينها .
لكات احملسـنة وإنتـاج     كما دعت اجلهات املختصة التفكري بإنشاء حمطات تربية امل        

ومن خالل هذه اإلجـراءآت ميكـن       ، الطرود إلمدادها للنحالني لتحسني إنتاجهم      
 .احلفاظ على الثروة النحلية من التدهور 
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تقرير مقدم للمنظمـة العربيـة للتنميـة        ) ١٩٨٨(حممد سعيد   ، السراج  . ١

 ص١٩.ش.د.ي.الزراعية حول نشاط مشروع تطوير تربية النحل يف ج
مشروع تطوير تربية حنل العسل     ) ١٩٨٥(املنظمة العربية للتنمية الزراعية     . ٢

 .اخلرطوم . مطبعة املنظمة . ش.د.ي.يف ج
مسح لسالالت النحل يف الوطن     ) ١٩٨٨(املنظمة العربية للتنمية الزراعية     . ٣

 .اخلرطوم . مطبعة املنظمة . العريب وتقسيمها اقتصادياً 
االختالفات املورفولوجية لشغاالت النحـل  ) ١٩٩٠(د سعيد حمم، خنبش  . ٤

الة اليمنيـة للبحـوث الزراعيـة          mellifera jemenitica Apis اليمين 
٣٢-٢٠) : ٣(١.  
دراسات على تربية احلضنة يف طوائف حنل       ) ١٩٩٥(حممد سعيد   ، خنبش  . ٥

 ٤٩-٢٩) : ١(٢الة اليمنية للبحوث الزراعية . العسل 
دراسة بعض صفات حنل العسل يف جزيرة       ) ٢٠٠٣(حممد سعيد   ، خنبش  . ٦

الندوة الدولية العلمية الثانية حول االستراتيجية التنموية ألرخبيـل         . سقطرى  
ــرى    ــة األخ ــزر اليمني ــقطرى واجل ــدن . س ــمرب                   ١٦-١٤ع ديس

١١٠-١٠١ : ٢٠٠٣.  
اد طوائف النحل الكرنيويل تقومي جتربة استري) ١٩٩٨(حممد سعيد  ، خنبش  . ٧

عمـان                    . املـؤمتر الـدويل الثـاين الحتـاد النحـالني العـرب             . ِإىل اليمن   
 .١٩٩٨ أغسطس ٦ – ٣
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 ٢٢  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا–مركز حنل العسل 

دراسات مورفومترية وبيولوجية على النحل اليمين ) ١٩٩٩(خالد ، عقالن . ٨
mellifera jemenitica Apis  أطروحة ماجستري كلية الزراعـة . وأمهيته 
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 Apis melliferaإنتشار سالالت حنل العسل ) ٣(شكل 
Fig (3) Distribution of honeybee races Apis mellifera 
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 الثة والرابعة للشغاالتترقيت احللقتني البطنيتني الث) ٤(شكل 
Fig (4) 3rd nad 4th tegum 
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 الوان احللقات البطنية للشغاالت) ٥(شكل 
Fig (5) The abdomen colour of honeybee workers 

 لسان شغالة حنل العسل) ٦(شكل 
Fig (6) Proboscis of honeybee worker 
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 معامل اجلناح) ٨(شكل 
Fig (8) Cabital index 

 اجلناح األمامي لشغالة حنل العسل) ٧(شكل 
Fig (7) Fore wing of honeybee workers 


