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 سورة النحل

ن وأوحى ر بك إِىل النحلِ أنِ اتّخِذِي مِ
 ونعرِشا يمِمرِ وجالش مِنوتاً ويالِ ب٦٨(اجلِب (

ثُم   كُليِ مِن كُلِّ الثّمراتِ فَاسلُكيِ سبلَ 
 ختَلِفم ابرا شطُوهنمِن ب جخري بِّكِ ذُ لُالر

ألوانُه فِيهِ شِفَآء لّلناسِ إن يفِ ذَ لِك ألَيةَ لِّقَومٍ 
 ونتَفَكّر٦٩(ي( 
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 وإقامة السواقي واحلواجز السدود اهتم اإلنسان اليمين على مدى القرون املاضية ببناء

لقد ساعده يف ذلك أراضية الترابية وذلك حلجز مياه السيول واالستفادة منها يف الزراعة و
وأدى ذلك إىل االستفادة من . اخلصبة الكثرية األمطار ، وتباين املناخ من منطقة ألخرى 

األراضي املوجودة يف الوديان والسهول املنبسطة بني اجلبال وامتد اهتمامهم ايضاً إىل 
هذه االهتمامات ولقد أدت . اجلبال املرتفعة حيث أقاموا املدرجات الستغالهلا يف الزراعة 

املراعي النحلية واليت على إىل ازدهار تربية النحل بصورة غري مباشرة من خالل تأثريها 
 ) .٢٠٠٣خنبش ،( تعترب مصدراً لغذاء النحل وإنتاج العسل 

    وقد عمل اإلنسان اليمين بأجياله املتعاقبة على رعاية األشجار الربية اليت يزورها النحل 
 واحلفاظ عليها ملا هلذه األشجار Ziziphus spins christiر وخاصة أشجار السد

 :من فوائد متعددة منها 
 .مصدر األنواع اجليدة من العسل اليمين . أ
 .استخدامها كمصدات رياح . ب
 .االستخدامات االقتصادية لألخشاب واألوراق والثمار . ج

قارنة مبا كان يف املاضي وذلك ان االهتمام بشجرة السدر قل حالياً من قبل املزارع م      
 خشبية وغري خشبية مستوردة ولذلك فان بدائلفيما يتعلق بإنتاج األخشاب لوجود 
صر على املناطق الريفية ولكن التركيز تورمبا أق. استخدام أخشاب السدر ظل حمدوداً 

ظة حالياً أجته إىل استثمار شجرة السدر يف جمال إنتاج العسل والذي توسع بصورة ملحو
  )٢٠٠١باطاهر ، ( كبرية خالل الفترة األخرية و
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    ان انتشار النباتات وتوزيعها يعتمد أساساً على العوامل البيئية السائدة ، حيث تتنوع 

ويتأثر كل من املناخ والتربة إىل حد كبري . النباتات تبعاً لتغري املناخ واختالف التربة 
ونظراً ملا تتميز به اليمن من ظاهرة تعاقب املرتفعات والسهول والوديان فان . ريس بالتضا

حيث خيتلف املناخ من إقليم على آخر . ذلك ينتج عنه مناذج كثرية متغايرة من املناخ 
بينما . فيتسم االقليم الساحلي بارتفاع درجة احلرارة والرطوبة النسبية ، وقلة األمطار 

ة والرطوبة النسبية منخفضة ، واألمطار غزيرة يف إقليم املرتفعات اجلبلية تكون درجة احلرار
أما مناخ إقليم اهلضبة الداخلية فقاري جاف حيث يتسم بارتفاع درجة احلرارة صيفاً ، . 

ويشبه .  ملم سنوياً ١٢٠واخنفاضها شتاًء ، يف حني ال تزيد كمية األمطار الساقطة عن 
ال تزيد نسبة ( ة مناخ السهل الساحلي من حيث شدة اجلفاف مناخ إقليم الصحراء الشرقي

، واخنفاض نسبة الرطوبة لبعدها عن املسطحات املائية ، )  ملم سنوياً ٥٠األمطار عن 
  )١٩٩٨امساعيل ، ( وارتفاع درجة احلرارة 

    كما إن نوع التربة حتت ظروف مناخية واحدة ختتلف يف نشأا تبعاً ملواقعها من 
إن هذا التقلب الواضح يف املناخ من منطقة . ات شديدة أو يف أحواض منبسطة احندر

ألخرى باإلضافة إىل التنوع الكبري يف التربة قد عمل على تباين الغطاء النبايت يف املناطق 
 .املختلفة من اليمن بوجه عام واملراعي النحلية على وجه اخلصوص 

نحلية انتشاراً حيث تنتشر بشكل واسع يف     وتعد أشجار السدر من أكثر املراعي ال
إذ ميكنها أن تعيش يف مناطق ذات أمطار سنوية من . معظم األودية والسهول واملرتفعات 

 ملم ، كما أا ميكن أن تعيش يف املناطق الصحراوية القاحلة وذلك لقدرا ٣٠٠ – ٥٠
 .على مقاومة درجات احلرارة العالية واجلفاف الشديد 

 شجرة السدر يف اليمن على مدى واسع من االرتفاع ابتداء من مستوى سطح     تتوزع
ويتركز انتشارها على .  متر فوق سطح البحر ١٧٠٠البحر وحىت إرتفاع اكرب من 

أراضي جماري السيول واالراضي الزراعية اليت تروى مبياه السيول أو مبياه اآلبار واليت 
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رملي واملزيج الرملي بينما ملوحتها منخفضة اقل من يتراوح قوام تربتها ما بني مزجيي طيين 
  ) ٢٠٠١باطاهر ،  ( ٨سم ومحوضة حوايل /  مليموز ٢

تنتشر شجرة السدر يف االراضي الزراعية بطريقة عشوائية حيث يترك املزارع         
أشجار السدر تتجدد خضرياً أو بذرياً حسب ما يراه مناسباً ، ويفضل كثري من املزارعني 

م ترك األشجار تنمو يف داخل احلقول الزراعية ولكن خيصص هلا أماكن حمددة على عد
 .حدود احلقل 
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    ختتلف فترة التزهري من منطقة الخرى ، تبدأ يف اوائل شهر أغسطس يف كل من صعدة 

 فترة التزهري يف االول بينما تبدأ. األزهار حىت أواخر اكتوبر  فترة وعمران وحلج وتستمر
اما يف حمافظات . من سبتمرب يف كل من شبوه ، واب وتعز وتستمر حىت اية اكتوبر 

 حني نوفمرب يف ١٥ سبتمرب وحىت ١٥حضرموت ومأرب فان فترة التزهري تنحصر بني 
 واحلديدة حيث يبدأ التزهري يف اوائل اكتوبر حجةتكون فترة التزهري متأخرة يف كل من 

عملية االزهار تبدأ بشكل حمدود أن ومت مالحظة   )١شكل ( ر حىت اية نوفمرب وتستم
 اسابيع ٥-٤تبداء من االسبوع الرابع وتستمر حوايل . وتزداد تدرجيياً غزارة االزهار 

لذلك فان النحالني يقومون بترحيل  . التزهريبعدها تقل غزارة االزهار اىل ان تنتهي عملية 
 .ق املختلفة يف الفترة اليت تصل فترة االزها راىل ذروا طوائفهم اىل املناط

زهره كما حتتوي /  مم ٢,٦    االزهار غنية بالرحيق حيث يصل افراز الرحيق اليومي 
 ٥١,٥ – ٢٥,٣على نسبة بسيطة من حبوب اللقاح وتتراوح نسبة السكر يف الرحيق بني 

 :لية  التاالعواملوتتأثر كمية السكر يف الرحيق على  % .
 . نوع التربة -
 . ساعات النهار -
 . درجة احلرارة -
     . نسبة الرطوبة اجلوية -
 
وتشري املعلومات اىل ان أشجار السدر يف كثري من املناطق عند سقوط االمطار          

تزهري مرتني يف العام ، وذلك بعد شهرين من سقوط االوراق حيث تنمو أوراق جديدة مث 
اكتوبر ( لنحالون على العسل الذي ينتجة النحل يف املوسم االساسي ويطلق ا. تزهر 

بعسل البغية بينما يسمى العسل الذي ينتج بعد هطول االمطار يف الربيع بالعسل ) ونوفمرب 
 .املربعي 
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 إىل ان الكثافة العددية لالشجار ختتلف  )٢٠٠٢ ،٢٠٠١(    اشارت نتائج خنبش 

وتعترب أودية شبوه من أكثر املناطق ، ) ١جدول ( بشكل كبري يف املناطق اليت مشلها املسح 
هكتار يف وادي /  شجرة ١٢٨كثافة بأشجارها حيث وصل متوسط عدد االشجار اىل 

ودية حمافظة ويعترب وادي شحوح من اكثر ا. هكتار يف وادي بيحان /  شجرة ٨٦مرخة و
 ٥٠,٨حضرموت كثافة باشجار السدر فبلغ متوسط عدد االشجار يف اهلتكار الواحد 

اما الكثافة العددية الشجار السدر يف اودية حمافظة صعده فكانت منخفضة مقارنه . شجرة 
جبميع االودية اليت مشلها املسح حيث يتراوح عدد االشجار يف اودية حمافظة صعدة بني 

، ) حلج ( متوسط عدد أشجار السدر يف اودية تيم . هكتار / رة  شج١٥,٢- ٧,٦
هكتار على /  شجرة ٢٠،١٦,٨ ،١٢,٨كان ) احلديدة ( وسهل امة ) حجة ( الرقعي 

 .الترتيب 
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 عدد من االودية واملناطق) العلب ( الكثافة العددية ألشجار السدر ) ١(جدول 
ة لألشجار يف مساحة الكثافة العددي
 املنطقة احملافظة  متر٥٠×٥٠

 املتوسط املدى

متوسط عدد 
االشجار يف 
 اهلكتار

 ٥٠,٨ ١٢,٧ ٢٣-٥ وادي شحوح
 ٢٤ ٦,٠ ٩-٢ وادي بن علي
 ٢٤,٤ ٦,١ ١٢-١ وادي العني

 ٣٤ ٨,٥ ١٤-٣ كريعان
 حضرموت

 ٣٤,٤ ٨,٦ ٢٢-٢ حورة
 ٢٠,٨ ٥,٢ ٧-٣ وادي الصعيد
شبوة وادي 

 ٤٥,٢ ١١,٣ ١٦-١٠ عني

 ٨٦ ٢١,٥ ٣٠-١٨ وادي بيحان
 شبوة

 ١٢٨ ٣٢,٠ ٣٩-٢٧ وادي مرخة
 ٧,٦ ١,٩ ٤-١ وادي الفرع

وادي ال 
 بوجبارة

١٢ ٣,٠ ٩-١ 

 ١٥,٢ ٣,٨ ٦-١ وادي مذاب
 صعدة

 ١٤,٨ ٣,٧ ٨-١ وادي عكوان
 ٢٠ ٥,٠ ٩-٢ وادي الرقعي حجة
 ١٦,٨ ٤,٢ ٩-٢ امة احلديدة
 ٢٢,٨ ٥,٧ ١٠-٢ وادي تيم حلج
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تقسيم األشجار يف املناطق اليت مشلها املسح الذي قام به خنبش ) ٢(    يوضح شكل 

 :إىل ثالثة جماميع هي  ) ٢٠٠٢ ،٢٠٠١(
 . متر ٣األشجار اليت ال يزيد ارتفاعها عن : أشجار صغرية ، وهي  . أ
 . متر ٦-٣األشجار اليت يتراوح ارتفاعها بني : أشجار متوسطة ، وهي  . ب
 . متر ٦أكثر من اىل األشجار اليت يصل ارتفاعها : شجار كبرية ، وهي أ. ج

 حيث بلغ برية تتواجد يف اودية حمافظة صعدة    ويالحظ ان أعلى نسبة لألشجار الك
اما نسبة  % . ٤٧,٤ يف ذلك أشجار حمافظة حلج وكانت تلتها،  % ٨٢متوسطها 

يف حني . على الترتيب  % ٤٢ ، %٤٦ تكانف وشبوه حجةاألشجار الكبرية يف حمافظيت 
كان متوسط نسبة األشجار الكبرية يف اودية ومناطق حمافظة حضرموت منخفضة حيث 

  % .٢٤وصلت اىل 
    اتسمت أودية ومناطق حمافظة حضرموت بارتفاع نسبة االشجار الصغرية حيث بلغت 

ت أودية ، وسجل% ٣٤كان متوسط االشجار الصغرية ف، تلتها حمافظة شبوه  % ٣٨,٥
وكانت نسبة األشجار % . ٦حيث كانت  ، حمافظة صعده اقل نسبة لألشجار الصغرية

 .على الترتيب  % ١٧,٥، % ١٨يف حمافظيت حجة وحلج متقاربة حيث بلغت الصغرية 
    نسبة األشجار املتوسطه كانت متقاربة يف حمافظات حضرموت ، وحجة ، وحلج وكانت 

بينما كان متوسط عدد األشجار املتوسطة يف  .ب على الترتي % ٣٥ ، %٣٦،  %٣٧
 يف حمافظة صعدة فكانت منخفضة مقارنة املتوسطةأما نسبة األشجار  % ٢٤حمافظة شبوه 

 %) ١٢(جبميع احملافظات 
أما .  متر ١٢    ولوحظ ان ارتفاع األشجار يف معظم املناطق اليت مشلها املسح وصل اىل 

كما متتاز ، متر ١٥ من أكرب صعده فوصل ارتفاعها إىل أشجار السدر النامية يف حمافظة
 :ايضا بااليت 
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 . متر ١٢ حيث يصل اىل التاجكرب  .١
 . متر ١,٩الساق مسيك ويصل قطره اىل  .٢
 . سنه ٣٠٠ – ٢٥٠تراوح عمر األشجار الكبريه بني يكبرية السن و .٣

 ، وكرب اجليدبنموها     كما لوحظ ان األشجار اليت تنمو يف احلقول الزراعية عموماً متتاز 
يف حني ان األشجار اليت تنمو على ، اجها ، واخضرار لوا ، وزيادة عدد األزهار ا ت

أما األشجار اليت تنمو بعيداً عن جمرى املياه فان . جماري السيول اقل منواً واصغر حجماً 
 . ، وعدد األزهار ا قليل شاحبةمنوها ضعيف ، وتاجها صغري ، وأوراقها 
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حضرموت شبوة صعدة حجة لحج
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 تقسيم اشجار السدر حسب حجمها يف احملافظات اليت مشلها املسح) ٢(شكل 
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اىل ان مزرعة السيد عيدروس بن صاحل عيدروس احلامد واليت  ) ٢٠٠٢(    أشار خنبش 

السدر يف  اكرب مزرعة الشجار )حمافظة شبوه(ديرية مرخة مب واسطتقع يف غرب منطقة 
 آالف ١٠ فدان يوجد ا اكثر من ٢٠٠نحو اجلمهورية اليمنية حيث تقدر مساحتها ب

                متر ، عمرها ١٠ -٦شجرة سدر ، مزروعة مبسافات منتظمة تتراوح بني 
 .) ١صورة (  سنة ١٠٠- ٨٠بني 

 
 رجتربة رائدة يف احلفاظ على أشجار السد ) ١( صورة 

 االرض جبهد كبري للحفاظ على هذه االعداد الكبرية امتداداً جلهد     وقد قام مالك 
 :والده ، وتلخص ذلك يف 

 ٣٠ – ٢٠ كيلومتر وعرضها يتراوح بني ٢إنشاء قناة الري اليت يبلغ طوهلا  .١
 .متر لري األشجار من واديي مرخة وخوره 

 .االنتظام يف ري االشجار مبعدل ال يقل عن مرة واحدة يف العام  .٢
 النباتات الصغرية من املواشي حىت عمر سنة أما محايتها من اجلمال فتأخذ محاية .٣

 .فترة أطول تصل اىل العامني أو أكثر 
احملافظة على انتظام املسافات بني األ شجار وذلك من خالل ترك النباتات حديثة  .٤

النمو واملوجودة على مسافة مناسبة من األشجار وإزالة النموات احلديثة القريبة 
 . األشجار الكبرية من



  
 

– ١٥ 

  ):٢٠٠١ ،خنبش(  سنوات ويفيد ذلك يف ٣قطع األفرع العليا لألشجار كل  .٥
 .احلفاظ على األشجار قوية  . أ
 .جتديد منوها  . ب
 .زيادة حجم التاج نتيجة لزيادة النموات واألفرع العليا . ج
 سنوات لغرض التربية واالستفادة من ١٠قطع سيقان األشجار مرة كل  .٦

       اليت وصلت اىل أكثرزيادة عدد اخللفاتإىل  أدى ذلك وقد. األخشاب 
وميكن القول أن هذا احلقل ميثل جتربة .  خلفة حول بعض األشجار ٣٠من 

 :خالل  رائدة يف احلفاظ على أشجار السدر وذلك من 
 .أشجار منوها ممتاز وال يوجد ا أي مظاهر غري مرغوبة . أ
 .ري أشجار السدر خلو احلقل من أي نباتات أخرى غ. ب
/  شجرة ١٢٨ارتفاع الكثافة النباتية يف وحدة املساحة حيث كانت مبتوسط . ج

 .هكتار 
    التربية اجليدة لألشجار أدى اىل منو اخللفات بشكل مستقيم وعلى ارتفاعات. د

 .مناسبة 
له من     وجتدر االشارة اىل أن مالك هذه احلقل ال ميلك طوائف حنل والفائدة اليت تعود 

 :منتجات الشجرة اخلشبية وغري اخلشبية وخاصة 
 .أعواد اخلشب عند قطع األشجار  . أ
 سنوات وذلك لتغذية ٣اللجن الناتج من تقطيع االفرع العليا لألشجار كل  . ب

 .املواشي 
 .الثمار حيث يتم مجعها وبيعها ملصانع البسكويت . ج

احملافظة على كل ما بناه والده     وقد أشار مالك املزرعة اىل أن حبه ألشجار السدر و
لمحافظة على هذه األشجار وهذا الدافع من الدوافع األساسية اليت محلته لوجده تعترب 

 .االجتماعي قد يفوق ما سيحصل عليه من العائد االقتصادي 




                      
 

– ١٦ 


تراوح يف املناطق املختلفة ت) السليمة ( ان نسبة األشجار الطبيعية ) ٢(تبني نتائج جدول 

موجودة يف مجيع املناطق ) ٢صورة (ويالحظ أن مظاهر اجلفاف % ٩٥,٨ - % ٣٠بني 
ووادي آل  والوديان اليت مشلها املسح ، وهي أكثر وضوحاً يف وادي تيم مبحافظة حلج

 . % ١٠بوجبارة مبحافظة صعدة حيث يبلغ متوسط األشجار اجلافة 
 

 
 حقل من أشجار السدر اجلافة) ٢(صورة 

إصابة بعض ) ٢٠٠٢ ، ٢٠٠١(الذي قام به خنبش وأظهرت نتائج املسح امليداين       
وهو متطفل ينمو على األفرع العليا ) ٣صورة  (Loranthus spاألشجار بطفيل 

وتعترب الرياح هي العامل الناقل للبذور . ألشجار العلب يف بعض املناطق وخاصة املهملة 
ويعترب وادي آل بوجبارة مبحافظة صعدة ، . من شجرة إىل أخرى ومن موقع إىل ألخر 

ووادي بن علي يف حمافظة حضرموت من أكثر املناطق إصابة ذا الطفيل حيث كان 
 .على الترتيب % ١٠،  %٢٦,٧متوسط األشجار املصابة 



  
 

– ١٧ 

 
 منو الطفيل على أحد األفرع) ٣(صورة 

 
 اآلفات ، ببعض كما أظهرت النتائج إصابة األشجار يف عدد من املناطق واألودية

ويعترب واديي آل بوجباة والفرع مبحافظة صعدة من أكثر املناطق إصابة باآلفات فكانت 
. يف وادي الفرع  % ١٥,٨،  %٣٣,٣نسبة األشجار املصابة يف وادي آل بوجبارة 

ولوحظ ايضا أن األشجار النامية يف وادي آل بوجبارة كانت مصابة بشدة بعدد من 
 :اآلفات احلشرية هي وأهم هذه . اآلفات 

 .البق الدقيقي  .١
 .صانعة األنفاق  .٢
 .ثاقبة الثمار  .٣
 .املن  .٤
 ) األرضة ( النمل األبيض  .٥

    ويف كثري من املناطق مت مالحظة ظاهرة قطع أفرع األشجار حيث تتم عملية القطع 
 سنوات بغرض احلصول على ٧ سنوات لتغذية املواشي ، وكل ٣ – ٢كل ) ٤صورة (

 :ع مالكو األشجار وكذلك النحالون أن القطع يفيد يف وأمج. اخلشب 
 



                      
 

– ١٨ 

 .احلفاظ على األشجار قوية  . أ
 .جتديد منوها  . ب
 .زيادة حجم التاج نتيجة لزيادة النموات واألفرع العلوية . ج
 

 يف املناطق اليت مشلها املسح) العلب ( حالة أشجار السدر ) ٢(جدول 

 املنطقة/ احملافظة 
اشجار 

 %طبيعية 
فة اشجار جا

% 

أشجار 
مصابة 
 %بالطفيل 

أشجار 
مصابة 
 بآفات

 ٠ ٠ ٤,٢ ٩٥,٨ وادي شحوح / حضرموت 
 ٠ ١٠ ٣,٣ ٨٦,٧ وادي بن علي 
 ٠ ٠ ٤,٥ ٩٥,٥ وادي العني 
 ٠ ٠ ٤,٩ ٩٥,١ كريعان 
 ٠ ٠ ٤,٣ ٩٥,٧ حورة 

 ٠ ٠ ٧,٧ ٩٢,٣ وادي الصعيد / شبوة 
 ٠ ٠ ٥,٣ ٧٨,٩ الفرع / صعدة 

 ٣٣,٣ ٢٦,٧ ١٠ ٣٠,٠ آل بو جبارة 
 ٠ ٠ ٥,٣ ٩٤,٧ مذاب
 ٠ ٠ ٨,١ ٩١,٩ عكوان

 ٨ ٠ ٦ ٨٦,٠ الرقعي / حجة
 ٤,٢ ٠ ٥,٣ ٩٠,٥ احلديدة 

 ٨,٨ ٠ ١٠,٥ ٨٠,٧ تيم/ حلج 
 Loranthus spالطفيل 

   
 



  
 

– ١٩ 

اىل ان الغالبية العظمى من ) ٢٠٠١ (  أشارت نتائج االستبيان الذي أجراه خنبش
أفادوا بأن عدد األشجار قد نقصت يف %) ١٠٠ - %٨٧,٥(املشاركني يف االستبيان 

مجيع احملافظات ما عدا حمافظة صعدة ، حيث أفاد مجيع املشاركني يف االستبيان بأن أشجار 
 .قد زادت فيها خالل السنوات املاضية ) العلب (السدر 
ر  املشاركون يف االستبيان األسباب اليت أدت اىل نقصان األشجار إىل أشجاعزىقد       

  ) :٣جدول ( ترتيبها حسب اآليت لعدد من االضرار ميكن ) العلوب ( السدر 
 .رعي احليوانات  .١
 .قطع األشجار واالحتطاب  .٢
 .اجلفاف  .٣
 .زحف الرمال  .٤
 .استصالح األراضي  .٥
 .التوسع العمراين  .٦

 (%)أهم االضرار اليت تتعرض هلا أشجار السدر ) ٣(جدول 
توسع  احملافظة 

 عمراين 
استصالح 

 ي اراض
زحف  جفاف

 الرمال 
مقطع 

 االشجار 
رعي 

 احليوانات 
 ٢٤,٤ ٢٥,٦ ٠٠ ٣٣,٧ ٩,٥ ٦,٨ حضرموت 

 ٢٩,٤ ١٧,٦ ٠٠ ٣٥,٣ ١٤,٧ ٣,٠٠ شبوه 
 ٢٥,٥ ٢٣,٠٠ ٢٥,٦ ٣٠,٨ ٠٠ ٠٠  مأرب 
 ٣٧,٩ ١٧,٢ ٠٠ ١٣,٨ ٢٠,٧ ١٠,٣ صعده
 ٢٦,٧ ٢٦,٧ ٠٠ ٤٦,٦ ٠٠ ٠٠ حجة 

 ٢٦,٩ ١٩,٢ ٣٠,٨ ٢٣,٠٠ ٠٠ ٠٠ احلديدة 
 ٣٦,٧ ٣٤,٢ ٠٠ ٥,٣ ٧,٩ ١٥,٨ تعز
 ٤٦,٢ ٥٣,٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠ اب

 ٣٨,٥ ٣٠,٧ ٠٠ ١٥,٤ ١٥,٤ ٠٠ عمران
 ٢٥,٩ ٢٩,٦ ٠٠ ٤٤,٥ ٠٠ ٠٠ حلج



                      
 

– ٢٠ 

 
 قطع األفرع العليا ألشجار السدر) ٤(صورة 

ويالحظ أن رعي احليوانات ، وقطع األشجار ، واالحتطاب تعترب من األضرار 
كما أن اجلفاف يعترب عامال رئيسياً . السدر يف مجيع احملافظات اليت تؤدي إىل تدهور أشجار 

ولوحظ ان لظاهرة اجنراف التربة . لذلك التدهور يف مجيع احملافظات ما عدا حمافظة إب 
  .يف بعض املناطق يف االضرار بأشجار السدر دوراً 


 االهتمام بري أشجار السدر يف معظم احملافظات عدا عدم) ٣(تبني نتائج شكل       

وميكن . حمافظة صعدة ، ونسبة ضئيلة جداً يف حمافظات شبوه ، وحضرموت ، وحلج 
إرجاع ذلك إىل حالة اجلفاف اليت تشمل معظم حمافظات اجلمهورية اليمنية لذلك فإن 

خل احلقول الزراعية عملية االهتمام بري أشجار السدر تقتصر على األشجار املوجودة دا
 .فقط 
وتعترب حمافظة صعدة من أكثر احملافظات محاية ألشجار السدر من القطع واالحتطاب ،       

ومتثل حمافظة شبوه حالة جيدة يف محاية . أما يف بقية احملافظات فهي متدنية أو معدومة 
 ذلك حمافظة صعدة ، األشجار الصغرية من رعي احليوانات مقارنة ببقية احملافظات ، تليها يف

 .مث تعز وهي معدومة متاماً يف حمافظيت مأرب وعمران 



  
 

– ٢١ 


 اىل أن عدد أشجار السدر غري كافية مقارنة بأعداد )٢٠٠٥(تشري نتائج خنبش       

ويعزى ذلك إىل أن أعداد طوائف النحل يف اليمن . طوائف حنل العسل يف معظم احملافظات 
 مرة ، ٨,٧مستمر فخالل اخلمسة عشر املاضية تضاعفت طوائف النحل بشكل زايد يف ت
تصل الزيادة السنوية يف عدد الطوائف إىل أكثر من سبعني ألف طائفة يف حني أن أشجار و

أي أن الفجوة بني أعداد طوائف النحل وأعداد أشجار السدر تتسع . السدر يف تناقص 
 .تقبل تربية النحل يف اليمن عموماً بشكل كبري ، األمر الذي يهدد مس

 يف ضئيلة    عمليات زراعة أشجار السدر غري موجودة يف مجيع احملافظات اال بنسبة 
 .حمافظات صعدة ، شبوة واحلديدة 
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   عمليات االهتمام واحلماية ألشجار السدر)٣(شكل 
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 السدر مقارنة باعداد طوائف النحل يف األودية واملناطق أعداد أشجار) ٤(    يبني شكل 
اليت مشلها املسح ويالحظ أن أودية شحوح حبضرموت ، ويشبوم يف شبوه ، وحريب يف 

 وايلمأرب من أكثر األودية كثافة بأشجار السدر حيث يقدر عدد األشجار يف كل وادي حب
األشجار وادي الرقعي يف حمافظة ويأيت يف املرتبة الثانية من حيث عدد .  آالف شجرة ٥

بينما يتواجد يف وادي ) . وادي / شجرة ٤٠٠٠( حجة ، ووادي تيم يف حمافظة حلج 
وهي كبرية احلجم )  شجرة ١٥٠٠( مذاب مبحافظة صعده أقل عدد من أشجار السدر 

 .مقارنة حبجمها يف األودية واملناطق األخرى 
الرقعي مبحافظة حجة يعترب من أكثر املناطق اىل أن وادي ) ٤شكل (     وتشري النتائج 

يليه وادي حريب يف مأرب ، وعني يف شبوه ، )  طائفة ١٢٠٠٠( ازدحاماً بطوائف النحل 
 .  آالف طائفة ١٠ويوجد بكل منهما 

 ٢٠٠٠(     أما أقل املناطق عددا يف طوائف النحل فهو وادي مذاب يف حمافظة صعده 
 ) .طائفة 

أن منطقة عني مبحافظة شبوه تعترب من أكثر املناطق ازدحاماً ) ٤ (    ويتبني من جدول
بليها يف ذلك وادي الرقعي ) شجرة /  طائفة ٣,٣(بطوائف النحل ، مقارنة بأشجار السدر 

 ٢,٥و٣,٠حيث كانت عدد الطوائف ) حمافظة حلج ( ، مث وادي تيم ) حمافظة حجة ( 
ألصابح يف حمافظة تعز أقل املناطق ازدحاماً وتعترب منطقة ا. شجرة على الترتيب / طائفة 

ويالحظ ان إنتاج طائفة . شجرة /  طائفة ٠,٩بطوائف النحل مقارنه بأشجار السدر 
مقارنة ببقية الطوائف ) طائفة /  كجم ٣,٨( النحل من العسل يف هذه املنطقة مرتفع 

) حضرموت ( مث كريعان ) صعدة ( املوجودة يف املناطق األخرى وجاءت طوائف مذاب 
 كجم ، ٢,٧يف املرتبة الثانية والثالثة حيث بلغ متوسط انتاج الطائفة الواحدة من العسل 

 .  كجم على الترتيب ٢,٣
/  كجم ١,١) شبوه (     يف حني أن أقل الطوائف إنتاجاً للعسل كانت يف منطقة عني 

يف وادي تيم )  كجم ١,٦( طائفة وكان متوسط انتاج الطائفة الواحدة من العسل متساوياً 



  
 

– ٢٣ 

وكذلك يف وادي شحوح حبضرموت وحريب يف مأرب ) حجة / م ( الرقعي ) حلج / م ( 
كان ) شبوة / م ( أما متوسط انتاج طوائف النحل يف وادي يشبوم ) .  كيلوجرام ٢( 

 . كجم ١,٨
 ويعود ذلك اىل ازدحام طوائف النحل يف هذه املنطقة وعدم تناسب أشجار السدر مع      

بوجود عالقة سالبة  ) ٢٠٠٣( وتشري نتائج خنبش . األعداد الكبرية من طوائف النحل 
نسبة عدد طوائف النحل إىل أن زيادة احلمولة ( بني احلمولة الرعوية لطوائف النحل 

، وكمية إنتاج الطوائف من العسل ، حيث كان معامل ) الرعوية لطوائف النحل يف املنطقة 
 ويشري ذلك إىل أن زيادة احلمولة الرعوية لطوائف النحل يف  r = - 0.84 االرتباط

          وتبني معادلة خط االحندار. املنطقة يتبعه نقصان يف كمية إنتاج الطائفة من العسل 
 كجم عند زيادة احلمولة ٠,٨٤أن إنتاج طائفة النحل من العسل ينقص مبقدار ) ٥شكل ( 

حدة لكل شجرة أي أن إنتاج الطوائف من العسل الرعوية لطوائف النحل مبعدل طائفة وا
 .لكل شجرة / بزيادة عدد طوائف النحل مبعدل طائفة واحدة  % ٤١,٣ينخفض مبقدار 

 
           عالقة احلمولة الرعوية لطوائف النحل على أشجار السدر بإنتاج) ٤(جدول 

 طائفة النحل من العسل
 ) كيلوجرام (إنتاج الطائفة من العسل ة شجر/ عدد طوائف النحل  احملافظة / املنطقة 

 ٢ ١,٦ حضرموت / شحوح 
 ٢,٣ ١,٥ حضرموت / كريعان 
 ١,٨ ١,٧ شبوه / يشيوم 

 ١,١ ٣,٣ شبوه / عني 
 ٢,٧ ١,٣ صعده / مذاب 
 ٢ ٢ مأرب / حريب 
 ١,٦ ٣ حجة / الرقعي 

 ٣,٨ ٠,٩ تعز / االصابح 
 ١,٦ ٢,٥ حلج / تيم 
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د  اعداد أشجار السدر يف معظم األودية واملناطق ال تتناسب مع أعدا    وتشري النتائج أن
ويعود عدم التوازن .  إنتاجية الطائفة الواحدة من العسل طوائف النحل مما أدى إىل إخنفاض

بني أعداد أشجار السدر واعداد طوائف النحل إىل الزيادة السنوية الكبرية يف أعداد 
طوائف النحل وتناقص األشجار بسبب عدم إجراء عمليات الزراعة والتنمية لألشجار 

 ).  م ٢٠٠١خنبش ، ( باالضافة اىل عمليات التدهور املستمرة 
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عدد األشجار عدد الطوائف

 
ودية واملناطق اليت مقارنة باعداد طوائف النحل يف األ) العلب ( أعداد أشجار السدر ) ٤(شكل 

 مشلها املسح
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    إن إحياء زراعة أشجار السدر ومحايتها حباجة إىل تنسيق جهد مجيع املؤسسات ذات 
العالقة واألفراد وذلك انطالقا من االمهية البيئية للشجرة وفوائدها املتنوعة واملتعددة واليت 

و الواصفات املرغوبة والشهرة العاملية بل إن فائدة ال تنحصر فقط يف إنتاج العسل ذ
الشجرة متتد ليستفيد منها عدد كبري من أفراد اتمع بطرق مباشرة أو غري مباشرة هلذا 

ويأيت يف املقدمة االس احمللية . فاجلميع مطالبون باملسامهة يف إحياء زراعتها واحلفاظ عليها 
سألة احلماية وخاصة منع الرعي يف مناطق التشجري اليت يقع عليها لعب دور أساسي يف م

إلحياء زراعة أشجار السدر . احلديثة حلماية الشتالت وتوفري الغطاء القانوين لذلك 
 :واحلفاظ عليها نقترح األيت 

مساعدة أصحاب مزارع أشجار السدر كبرية املساحة يف إصالح قنوات الري  .١
 .بالسيول ومحايتها من االجنراف 

امة اجلمعيات املتخصصة أو ذات العالقة حبماية املراعي بشكل عام تشجيع إق .٢
 .وأشجار السدر على وجه اخلصوص 

جتميع وتوثيق املشروعات والدراسات اليت أجريت على أشجار السدر وإجراء  .٣
املزيد من الدراسات حلصر األضرار اليت تتعرض هلا األشجار والعمل على إجياد 

 .احللول هلا 
فيلة لالستفادة من الكميات اهلائلة من مياه الوضؤ االتية من حبث السبل الك .٤

 .املساجد لتوسيع زراعة أشجار السدر 
نشر الوعي جلميع أفراد اتمع من خالل وسائل اإلعالم املتنوعة وتنظيم  .٥

 . احملاضرات وإعداد النشرات حول أمهية وفوائد شجرة السدر 
صدات رياح وفوائدها وكيفية إدارة توعية وإرشاد املزارعني بأمهية الشجرة كم .٦

 .الشجرة 



  
 

– ٢٧ 

إرشاد النحالني واجلمعيات غري احلكومية لنشر بذور السدر يف األراضي اليت  .٧
 .تروى بالسيول واألمطار وخاصة أفرع األودية وبطوا أثناء موسم األمطار 

استحداث يوم سنوي لشجرة السدر يتم فيها تنظيم محالت لزراعة األشجار  .٨
 ية أفراد اتمع بأمهية الشجرة نتجات الشجرة وتنظيم حماضرات لتوعوالترويج مل

تنظيم لقاء مع املشاريع ذات العالقة ، ووزارة الزراعة ، املنظمات الدولية  .٩
واملمولني ملعرفة إمكانية املسامهة يف إقامة مشروع وطين إلحياء زراعة أشجار 

 .السدر 
 مستوى اليمن ملناقشة إحياء عقد ندوة أو ورشة عمل حول شجرة السدر على .١٠

 .زراعة شجرة السدر وكيفية احلفاظ على األشجار املوجودة 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                      
 

– ٢٨ 


املؤسسة االملايـة للتعـاون   ، .مقدمة الغطاء النبايت يف اليمن    ) ١٩٨٤(أمحد وكالوس مولر    ، احلبيشي  . ١

 . املانيا –الفين 

مركز عبادي  " دراسة يف اجلغرافيا املناخية     " مناخ اليمن   ) ١٩٩٨(عبدالقادر عرساج حممد    ، امساعيل  . ٢
 .صنعاء ، للدراسات والنشر 

اإلدارة التقليدية لشجرة السدر بوادي حضرموت ومقترحات التحسني        ) ٢٠٠١(أمحد سامل   ، باطاهر  . ٣
 . ٢٠٠١ مارس ٢٤-٢٢سيئون ، الندوة العلمية حول حنل العسل وشجرة السدر . 

املؤمتر الـدويل األول إلحتـاد      ، واقع ومستقبلي تربية النحل يف اليمن       ) ١٩٩٦(سعيد  حممد  ، خنبش  . ٤
  .١٩٩٦ أغسطس ٢٠-١٧ لبنان –النحالني العرب بريوت 

من التدهور لرفع إنتاجية العسـل      ) العلب(احلفاظ على أشجار السدر     ) ٢٠٠١(حممد سعيد   ، خنبش  . ٥
 .يع اإلنتاج الزراعي والسمكي تقرير مقدم لصندوق تشج . جودتهواحملافظة على 

تقريـر  . إحياء زراعة أشجار السدر لتنمية ومحاية إنتاج العسل اليمين          ) ٢٠٠٢(حممد سعيد   ، خنبش  . ٦
 .مقدم اىل مشروع التنمية الريفية يف احملافظات اجلنوبية 

مركـز  ) ١ (سلسلة النحالة اليمنية العدد   ، تطور تربية النحل يف اليمن      ) ٢٠٠٣(خنبش حممد سعيد    . ٧
  .حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

                 دراســة العالقــة بــني الكثافــة البيانيــة ألشــجار الســدر) ٢٠٠٣(خنــبش حممــد ســعيد . ٨
Ziziphus spina christi  املؤمتر الـدويل الثالـث إلحتـاد النحـالني العـرب     ، بإنتاج العسل            

 .) ٢٠٠٣( ديسمرب ٣١ – ٢٨العربية  مجهورية مصر -طنطا

إحياء زراعة أشجار السدر من خالل اسـتخدام       ) ٢٠٠٤ ( وحممد عيدروس علي   حممد سعيد  ، خنبش. ٩
 .مركز حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  ، مياه الوضوء من اجلوامع واملنازل

مركـز   ، )٤(ة النحالة اليمنية العدد  سلسل،مراعي النحل يف اليمن     ) ٢٠٠٥(حممد سعيد   ، خنبش  . ١٠
  .حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 

جملـة  . تربية النحل يف اجلمهورية اليمنية الواقع واآلفاق املسـتقبلية     ) ٢٠٠٦(حممد سعيد   ، خنبش  . ١١
  .٢٣ – ١٤) : ٢(األفاق الزراعية العدد 
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Introduction 
Through the past centuries, Yemenis were interested in building 

dams, canals and terraces to make use of water in agriculture. 
Fertile land, heavy rain and diversity in climate helped in 
cultivating Wadis, terrace and plateaus. These factors enhanced 
beekeeping development by indirect way through their effect on 
pastures and range plants, which are considered good resources for 
honeybees and production of honey (Khanbash,2003).  

     Due to diversity in flora and climate in Yemen, range areas 
for bees are characterized by the following(Khanbash 2005): 
i. Multiple bee plants that honeybees can visit at one time 

(most of them are wild) and collect nectar and pollen 
grains. 

ii. Widespread of these plants in most areas of Yemen.  
iii. Successiveness in flowering periods, which almost covers 

all the year around, with some dry spells during flowering 
seasons.  

 

     The Yemenis during the past centuries were taking care of 
these bee plants and trees, particularly Sidr trees (Ziziphus spina 
chrisiti) These trees have a lot of uses such as:  
i. Source of very good quality of honey. 
ii. Could be used as wind breaks. 
iii. Other economic uses such as wood, paper and their fruits are 
also eaten. 
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Distribution 
In Yemen, climate and soils are largely influenced by 

topography. The altitudinal range from sea level up to over 3000 
meters is largely responsible for differentiation of appreciably 
different types of climate. 

Plant life depends largely on five interacting factors: 
temperature, light, moisture, soil and mechanical factors. 
Success of beekeeping depends on other environmental factors 
such as the prevalence of good plants that are rich in nectar and 
pollen. 

Sidr trees (Ziziphus spina-christi) have a wide range of 
distribution in Yemen (Batheib,1991). Scholte et al.(1991) found 
that Ziziphus spina Christi is distributed from Tihama coastal 
plain to Tihama foot hills and from low to medium altitude at the 
western mountains up to the high land plain of the eastern 
Tihama and also it is distributed from the high eastern mountains 
and high lands to medium altitude of eastern mountaims and 
eastern desert plain. 

Bataher (1988) found that Z. spina-christi grows well at 
the nursery stage in loamy soil and non saline (3.5 mhos/cm) 
irrigated with low saline water (0.9 mhos/cm). 

Sidr tre is widely spread in most areas of Yemen, and it is 
the most important plant for honey production in Yemen 
(Khanbash,2005) . 

Z. spina-christi is drought resistant and can survive desert 
conditions, with about 100 mm annual rainfall and can be found 
in arid areas (National Academy of Sciences,1980). Othman et 
al. (1989) mentioned that Z.spina Christi can survive under 50-
300mm annual rainfall. It can survive a wide range of altitudes 
from sea level up to 1700m.  
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Flowering period 
 

    Data in Fig. l. show that the main flowering period is 
different from one area to another (August-November). The 
flowers supply both nectar and pollen; they are rich with nectar , 
but poor with pollen.  

The concentration of sugar in nectar ranges between 
725.3% - 51.5%, depending on several factors : 

1. The soil type. 
2. The time of day. 
3. The temperature. 
4. Relative humidity. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Flowering period of sidr trees 
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Density of sidr trees 
 

    Khanbash (2001,2002) shows that the density of Sidr trees 
is different from one area to another (table.1). A high density 
of trees was found in Shabwah, followed by Hadhramout . 
While the low density of trees was in Saadah wadies . 
 

Table 1. The density of sider trees in checked 
Governorates 

Governorates/areas 
Density of trees 

in plots 
(50*50m) 

Average 
Density/ha 

Hadhramout Range Mean  
     Wadi Shohouh 5-23 12.7 50.8 
     Wadi Bin Ali 2-9 6.0 24.0 
     Wadi Al Aeen 1-12 6.1 24.4 
     Keraan 3-14 8.5 23.0 
     Hawrah 2-22 8.6 34.4 
Shabwah    
     Wadi Yashbom 3-7 5.2 20.8 
     Wadi Aeen 10-16 11.3 45.2 
     Wadi Baehan 18-30 21.5 86.0 
     Wadi Markhah 27-39 32.0 128.0 
Saadah    
     Wadi AL-Fara 1-4 1.9 7.6 
     Wadi AL-Bojbarah 1-9 3.0 12.0 
     Wadi Mathab 1-6 3.8 15.2 
     Wadi Akwan 1-8 3.7 14.8 
Hajjah    
     Wadi AL-Ragii 2-9 5.0 20 
AL-Hudaida 2-9 4.2 16.8 
Lahej     
     Wadi Teem 2-10 5.7 22.8 

 
 
 
 
 

7 



Prof. Dr.Mohammed S.Khanbash                                                       Sidr Trees in Yemen 
 

Honeybee Center – Hadhramout University of Scinece & Technology                    
 

٣٦

Size of Trees 
 

 

Figure (2) shows that the size of trees in the checked 
Governorates . These can be sub-divided into three growps : 

1. Small trees , height less than 3m. 
2. Medium trees , height between 3-6m. 
3. Big trees , height more than 6m. 
The high rate of big trees was found in Saadah Governorate 

(47.4%). While the low rate of big trees was in Hadhramout 
(24%). The high rate of small trees was found in Hadharmoute 
(38.5%), while the small trees in Saadah is not more than 6% . 

 
Fig (2) Groups of tree in the checked Governorates 
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Data in table 2 show that the normal trees in different areas 
was between 30-95.8% . The dry trees reached 15.5%. The 
infestation of Loranthus sp. in Wadi AL-Bojabarh was high 
(26.7%), and the infestation in wadi Bin Ali was 10% (Fig.3), 
while there was no infestation trees in the other places . 
     The trees in some areas are infested with some pests : 

1. Cottony cushion scale. 
2. Leaf miners. 
3. Aphid. 
4. Termite. 

  Khanbash (2001) shows that the numbers of trees hare 
reduced during the last few years because of the following 
damages   (table 3): 

1. Grazing. 
2. Wood cutting. 
3. Aridity condition . 
4. Mobil sand dunes. 
5. Land reclamation. 
6. Architectural extension. 
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Table (2) The status of sidr trees in different areas 

Governorates/areas Normal 
trees% 

Dry 
trees% 

Trees 
infested with 
Loranthus 

Trees 
infested 

with pests 
Hadhramout  
     Wadi Shohouh 95.8 4.2 0 0 
     Wadi Bin Ali 86.7 3.3 10 0 
     Wadi Al Aeen 95.5 4.0 0 0 
     Keraan 95.1 4.9 0 0 
     Hawrah 95.7 4.3 0 0 
Shabwah     
     Wadi Yashbom 92.3 7.7 0 0 
     Wadi Aeen 93.2 6.8 0 0 
     Wadi Baehan 91.4 8.6 0 0 
     Wadi Markhah 100 0 0 0 
Saadah     
     Wadi AL-Fara 78.9 5.3 0 15.8 
     Wadi AL-Bojbarah 30.0 10.0 26.7 33.3 
     Wadi Mathab 94.7 5.3 0 0 
     Wadi Akwan 91.9 8.1 0 0 
Hajjah     
     Wadi AL-Ragei 86.0 6.0 0 8 
AL-Hudaida 90.5 5.3 0 4.2 
Lahej      
     Wadi Teem 80.7 10.5 0 8.8 

Table (3) The damages that affect the sidr trees (%) 

Governorates Grazing Wood 
cutting Mobil sand Aridi

ty 
Land 

reclamation 
Arehitectural 

extension 
Hadhramout 24.4 25.6 0 33.7 9.5 6.8 
Shabwah 29.4 17.6 0 35.3 14.7 3.0 
Mareb 20.5 23.1 25.6 30.8 0 0 
Saadah 37.9 17.2 0 13.8 20.7 10.3 
Hajjah 26.7 26.7 0 46.6 0 0 
AL-Hodiedah 26.9 19.2 30.8 23.1 0 0 
Taiz 36.8 34.2 0 5.3 7.9 15.8 
Ibb 46.2 53.8 0 0 0 0 
Amran 38.5 30.7 0 15.4 15.4 0 
Lahej  25.9 29.6 0 44.5 0 0 
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The number of Sidr trees in different areas and the number of 
honeybee colonies in these areas are given in figure 3. 

The high number of trees was found in Wadi Shahouh Wadi 
Hadhramout, Wadi Yashbom (Shabwah) and Wadi Hareeb in 
Mareb (5000 trees), followed by Wadi AL-Ragei (Hajjah) and 
Wadi Teem in Lahj (4000 trees). While the low number of trees 
was in Wadi Mathab (15000). 

Figure (3) shows that the high number of honeybee colonies 
was found in Wadi AL-Ragei (12000 colonies), Followed by 
Wadi Hareeb and Wadi Aeen (10.000 colonies). While the low 
number of honeybee colonies was in Wadi Mathab (2000 
colonies) . 

Table 4 shows the relationship between the density of sidr 
trees in different areas and the number of honeybee colonies in 
these areas, and influence of this on honey production. 

The results of Khanbash (2003) showed that the significant 
negative correlation between the density of honeybee colonies 
(the number of honeybee colonies per the number of sidr trees) 
and quantity of honey production. The linear regression (p ∠  
0.01) indicates that the honey production reduced 41.3% when 
the number of honeybee colonies increased one per one sidr tree 
(Fig 4). 
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Fig (3) The number of sidr trees and the number of honeybee 

colonies in checked areas 
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Fig (4) The regression line of the number of colonies (per 

the number sidr trees) against the honey production(Kg) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table (4) The relation between the capacity of honeybee 

colonies on sidr trees and the honey production 
 

 Areas/Governorates No. of honeybee 
colonies/Tree 

Honey production 
kg/colony 

Shohouh/Hadhramout 1.6 2.0 
Keraan/ Hadhramout 1.5 2.3 
Yashbom/Shabwah 1.7 1.8 
Aeen/ Shabwah  3.3 1.1 
Mathab/ Saadah 1.3 2.7 
Hareeb/Mareb 2.0 2.0 
Al-Ragei/ Hajjah 3.0 1.6 
Al-Asabeh/ Taiz 0.9 3.8 
Teem/ Lahej 2.5 1.6 
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Recommendations 

1. Coordination of Local Councils with regard to provision of 
protection for Sidr trees, particularly from uncontrolled grazing 
camels . 
2. Assisting owners of large Sidr cultivated areas to repair flood 
irrigation canals, and protecting them from drifting. 
3. Encouraging establishment of NGOs for range protection and 
particularly protection of Sidr trees . 
4. Collection and documentation of project documents and 
studies that relate to Sidr trees;and survey of losses and damages 
that Sidr trees face, and finding out appropriate solutions . 
5. Searching for different means that make use of ablution water 
for extending cultivation to limit desertification . 
6. Awareness of the society through different audiovisuals, 
arranging for lectures and distribution of pamphlets on the 
importance and uses of Sidr trees . 
7. Awareness of farmers of the importance of Sidr trees as good 
wind breaks and other uses; and through extension services, 
showing them how to manage these trees . 
8. Encouraging and training beekeepers and NGOs on how to 
spread the seeds of Sidr trees on well and flood irrigated areas, 
particularly on the body and branches of Wadis . 
9. Establishment of an Annual Day for Sidr, in which several 
lectures and planting campaigns are arranged to enhance 
awareness of Sidr tree and its uses among the society. 
10. Arrangement of regular meetings of Ministry of Agriculture 
and Irrigation related projects, International organizations and 
Donors to explore the possibility of participation in 
establishment of a National Project to rehabilitate Sidr tree 
cultivation in the area. 
11. Conducting  National Symposium or a Workshop to discuss 
rehabilitation of Sidr trees and how to conserve them. 
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