
ورقة عمل للندوة الوطنية لتربية النحل في الجمھورية اليمنية حول

قطر وعمق العين السداسية 
التي تبنيھا شغالة النحل 

اليمني 
وأھمية ذلك في التطبيقات 

العملية
/أعداد  

رفيق محمد الحكيمي/ م



  ـ:الھدف من التجربة 

" قطر وعمق العين " معرفة  •
السداسية التي تبنيھا شغالة النحل 

اليمني ومقارنتھا مع النحل العالمي 
واالستفادة من ذلك في التطبيقات 

صناعة الخاليا الحديثة ـ " العملية 
صناعة األساس الشمعي



-: تمتاز ساللة النحل اليمني
.بصغر حجمھــا•
.قصر لسانھا بالمقارنة بالسالالت االخرى •
.ً واألرجل قصيرة نسبيا االجنحه•
.تمتاز بالھـدوء النسبي في نشاطھا •
 وجمع العسل وحبوب الحضنة النشاط النسبي في تربية قدرمن•

.اللقاح وبناء الشمع 
. والھجرة التطريدكثرة •
ًتبني عيون سداسية أقل عمقا وأصغر قطرا من النحل العالمي • ً .



ـ:ضرورة التحديث واالنتقال الى مرحلة جديدة 

الخاليا البلدية تشكل  أكثر من •
من الخاليا الموجودة في % ٩٠

اليمن 
ًھذه النسبة الكبيرة تشكل عائقا كبيرا • ً

ً امام التحديث الذي ننشده جميعا



ـ:مميزات الخاليا الحديثة 

 في مايدورـ سھولة الكشف والفحص ومعرفة كل ١•
.الخلية 

.ـ سھولة اكتشف األمراض واآلفات ومقاومتھا ٢•
ـ استخدام كافة االدوات والمستلزمات النحلية ضمن ٣•

 ـ األساسات الشمعية ـ ادوات الفرازات( ھذه الخاليا 
تربية الملكات ـ مصائد حبوب اللقاح وغيرھا من 

.........) المستلزمات واألدوات 



ـ اإلنتاجية المرتفعة من العسل من ھذه ٤•
.الخاليا 

 الملكي الغذاـ سھولة تربية الملكات وإنتاج ٥•
وبقية منتجات النحل األخرى من ھذه الخاليا 

ـ سھولة اجراء التطبيقات البحثية على ھذه ٦
الخاليا وتدريب مربي النحل  والراغبين 

بالدخول في مھنة تربية النحل



ـ: ًجمع الشمع الخام وصناعة األساس محليا 







ـ:ًأھمية صناعة الشمع محليا واالستفادة منه 
ـ االستفادة من الشمع الخام والذي يرمي ١•

ًويصبح مصدرا للعثة
ـ التقليل من استيراد الشمع من الخارج للتقليل ٢•

امراض ( من خطر نقل األمراض واآلفات مثل
 ) واالمريكي االوروبي الحضنة

ـ الشمع المستورد في الغالب ذو عيون سداسية ٣•
.كبيرة ال تناسب النحل اليمني

.ـ تشغيل ايدي عاملة كثيرة في ھذا المجال٤•







قياس عيون سداسية خاصة بحضنه الشغاالت
خاليا كينية 

عمق العين 
السدا
سية 

)قرص قديم (
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عدد العيون 
المادة 

المتوسط ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠



قياس عيون سداسية خاصة بحضنه  الشغاالت
خاليا بلدية 

عمق العين 
السدا
سية  
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قر

ص 
)قديم 

مم١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

عمق العين 
السدا
(  سية
قر

ص 
حدي
)ث

 

مم١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

قطر العين  
السدا
سية  

٤ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٤٥ر٥

عدد العيون 
المادة 

المتوس١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
ط

مالحظات 



المناقشة واالستنتاج

متوسط قطر العيون السداسية الخاصة •
.مم٥الى ٤.٥بحضنه الشغاالت ما بين 

متوسط قطر العيون السداسية الخاصة •
مم ٦ر٨بحضنه الذكور كان 

متوسط عمق العيون السداسية في األقراص •
 مم١٠القديمة والحديثة لحضنه الشغاالت 









 الھدايةوهللا ولي •
  والتوفيق


