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 سورة النحل

وأوحى ر بك إِىل النحلِ أنِ اتّخِذِي مِن اجلِبالِ 
 ونعرِشا يمِمرِ وجالش مِنوتاً ويكُليِ ) ٦٨(ب   ثُم

 بِّكِ ذُ لُاللَ رباتِ فَاسلُكيِ سرمِن كُلِّ الثّم
 شِفَآء يخرج مِن بطُوهنا شراب مختَلِف ألوانُه فِيهِ
 ونتَفَكّرةَ لِّقَومٍ ييفِ ذَ لِك ألَي اسِ إن٦٩(لّلن( 
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اجلزء األكرب مـن  . لومتر مربع  كي٥٥٥٠٠٠تبلغ مساحة اجلمهورية اليمنية حنو      

 مليـون   ٢,٤وتبلغ مساحة الغطاء النبايت     . هذه املساحة عبارة عن صحاري ومناطق جبلية        

 مليون  ٠,٤ مليون هكتار غطاء نبايت طبيعي وتبلغ مساحة األراضي الزراعية           ٢هكتار منها   

ـ         ، ) AL-Yosfi,1997(هكتار   س يقسم اليمن من حيث التكوينات الطبيعيـة اىل مخ

 ) .اجلزر اليمنية ، الربع اخلايل ، ساحلية ، هضبة ، جبلية (مناطق 

تتميز اليمن بتنوع مناخها تبعاً لتنوع واختالف التضاريس فاملناخ حار رطب على            

الشريط الساحلي معتدل يف املرتفعات اجلبلية ومناخ صحراوي يف املنـاطق الصـحراوية              

واختالف التضـاريس اإلنسـان الـيمين يف    قد ساعد التنوع املناخي  ) . ١٩٩٨إمساعيل  (

حيث ، واجلبال املرتفعة   ، والسهول املنبسطة   ، االستفادة من األراضي املوجودة يف الوديان       

وأنشأ السواقي واحلـواجز الترابيـة      ، أقام املدرجات الستغالهلا يف الزراعة وبناء السدود        

 اجياباً على ازدهـار تربيـة النحـل    مما أثر. حلجز مياه السيول واالستفادة منها يف الزراعة   

بصورة غري مباشرة من خالل تأثريها على مراعي النحل الطبيعية ويعترب جناح تربية النحـل               

لذلك فقـد   . على العوامل البيئية السائدة وتوافر النباتات الغنية بالرحيق وحبوب اللقاح           

ية اليت يزورها النحل واحلفاظ     عمل األنسان اليمين بأجياله املتعاقبة على رعاية األشجار الرب        

 . على هذه األشجار 
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تعترب النباتات أحد أهم مكونات القاعدة البيئية لكل املوارد الطبيعيـة املتجـددة         
كما . وتلعب دوراً أساسياً يف احملافظة على التوازن البيئي واملوارد الوراثية والتنوع احليوي             

صر الدورة املائية يف الطبيعة وتقوم بصد الرياح وتلطيف اجلو          تشكل عنصراً أساسياً من عنا    
باإلضافة اىل أا  . عن طريق تغيري درجة احلرارة والرطوبة كما تقوم بتثبيت التربة وختصيبها            

) الوقـود (وهي أحد مصادر الطاقة     . مصدر الغذاء لإلنسان وعلفاً للحيوان الربية واألليفة        
 .عات اليت حيتاجها اإلنسان ومادة أساسية لكثري من الصنا

إن الدراسات اليت أجريت على الغابات واملراعي يف اليمن حمدودة جداً مما جيعـل           
و ال توجد معلومـات     . حتديد كثافة الغطاء النبايت ونوعة ومستقبل تربية النحل أمراً صعباً           

 .لفة من اليمن كاملة عن توزيع النباتات اليت يستفيد من أزدهارها النحل يف املناطق املخت
ومن الدراسات القليلة يف هذا اال ميكن اإلشارة اىل الدراسة اليت أجراها فـتح اهللا                
واليت حصر فيها اموعات النباتية اليت تسود حمافظة حضرموت واملنـاطق احملاذيـة هلـا               

شي وكذلك الكتاب الذي قام بتأليفه كل من احلب       )١٩٨٥املنظمة العربية للتنمية الزراعية     (
 والذي حيتوي على قائمة باألنواع النباتية املنتشرة يف احملافظات الشمالية           ١٩٨٤ومولر عام   

واىل جانـب   . م  ١٩٩٥واملوزعة على املناطق الطبيعية املختلفة باإلضافة اىل ما كتبه جبلي           
ذلك التقارير الصادرة من مراكز وحمطات البحوث وعلى ضوء ذلك أمكن حتديد النباتات             

وتتميز املراعي النحلية يف الـيمن    . تفيد منها النحل يف مجع الرحيق وحبوب اللقاح         اليت يس 
 :مبا يلي 
تعددها حيث يقوم النحل بزيارة عدد كبري من النباتات جلمع الرحيق وحبـوب              .١

 .اللقاح 
 .انتشارها الواسع يف معظم مناطق اليمن  .٢
ات جفـاف بـني   اختالف مواعيد تزهريها حبيث تشمل مدار العام مع وجود فتر          .٣

 .مواسم التزهري هذه 
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حيـث  ، ان انتشار النباتات وتوزيعها يعتمد أساساً على العوامل البيئية السائدة           
ويتأثر كل من املناخ والتربة اىل حد كبري        . تتنوع النباتات تبعاً لتغري املناخ وإختالف التربة        

يمن من ظاهرة تعاقب املرتفعات والسهول والوديان فـإن  ونظراً ملا تتميز به ال    . بالتضاريس  
كما أن نوع التربة حتت ظـروف مناخيـة         . ذلك ينتج عنه مناذج كثرية متغايرة من املناخ         

إن هذا  . واحدة ختتلف يف نشأا تبعاً ملواقعها من إحندارات شديدة أو يف أحواض منبسطة              
افة اىل التنوع الكبري يف التربة قد عمـل         التقلب الواضح يف املناخ من منطقة ألخرى باإلض       

على تباين الغطاء النبايت يف املناطق املختلفة من اليمن بوجه عام واملراعي النحلية على وجه               
 .اخلصوص 

 نوع من النباتات اليت يقوم النحل بزيارا جلمع         ١٠٠٠ينتشر يف اليمن أكثر من      
باتات يف املناطق النباتية املختلفة يف      توزيع الن ) ١(ويوضح جدول   . الرحيق وحبوب اللقاح    

 ) :١٩٩٦خنبش  ، ١٩٩٥جبلي (اليمن وهي 
 .الساحل الغريب . ١
 .السهل الساحلي الغريب . ٢
 .الواجهة الغربية . ٣
 .املرتفعات الغربية . ٤
 .املرتفعات الشمالية . ٥
 .املرتفعات اجلنوبية . ٦
 .الواجهة اجلنوبية . ٧
 . السهل الساحلي اجلنويب. ٨
 .الساحل اجلنويب . ٩

 .الواجهة اجلنوبية الشرقية . ١٠
 .الساحل الشرقي . ١١
 .املرتفعات الشرقية . ١٢
 .النطاق الداخلي . ١٣
 شكل يوضح املناطق النباتية يف اليمن .جزيرة سقطرى . ١٤
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وقد ) حشائش، أشجار شجريات (تظهر النباتات يف البيئة احمللية بأشكال وصور خمتلفة         

، احلشائش  (والنباتات غري املتخشبة    ، ) أشجار وشجريات (لنباتات املتخشبة   مت التمييز بني ا   

أما الشجريات  ،  أمتار   ٣فاألشجار هي النباتات املتخشبة واليت يتجاوز طوهلا        ) . األعشاب

 . أمتار ٣فهي النباتات اليت يقل طوهلا عن 

وهـي  ) شابأع، أشجار شجريات   (وتشمل نباتات املراعي النحلية على نباتات برية        

باالضافة اىل النباتات األقتصادية وهـي الـيت        . النباتات اليت غالباً ما تنمو طبيعياً يف البيئة         

 .تزرع دف استخدام منتجاا يف التغذية 

% ٧٥فيالحظ أن أكثر مـن      ، تقسيم نباتات املراعي النحلية     ) ١(يوضح شكل   

وهي املصـدر  ) أعشاب، شجريات ، أشجار (من إمجايل النباتات هي عبارة عن نباتات برية  

الرئيسي للرحيق وحبوب اللقاح يف الكثري من املناطق اليمنيـة اىل جانـب أـا املصـدر      

أن النسبة العظمى من    ) ١(وتبني نتائج الشكل    . األساسي لألنواع اجليدة من العسل اليمين       

ت وتبلـغ نسـبيت الشـجريا   % ٤٤املراعي النحلية هي عبارة عن أشـجار وتصـل اىل     

 .على الترتيب % ٢٧، % ٢٩واألعشاب 
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أن الغالبية  ) ٢(يوضح شكل   ، يزور حنل العسل النباتات جلمع الرحيق وحبوب اللقاح         

يزورها النحل جلمع الرحيق وحبوب اللقاح معاً يف حني أن          %) ٦٢(العظمى من النباتات    

أما النسـبة املتبقيـة مـن       . حل جلمع حبوب اللقاح فقط      من النباتات يزورها الن   % ٢٢

أهم النباتـات   ) ٢(ويبني جدول   ، ال يستفيد النحل اال من رحيقها فقط        % ١٦النباتات  

اليت يزورها النحل جلمع الرحيق وحبوب اللقاح وختتلف هذه النباتات يف كمية ما حتتويـه               

 :ثة جماميع وهلذا قسمت اىل ثال. أزهارها من رحيق وحبوب اللقاح 

 .نباتات تعترب مصدراً رئيسياً للرحيق أو حبوب اللقاح  . أ

 .نباتات تعترب مصدراً متوسطاً للرحيق أو حبوب اللقاح  . ب

 .نباتات ا كمية بسيطة من الرحيق أو حبوب اللقاح . ج

مـن النباتـات حتتـوي    %) ٣٩(اىل أن النسبة الكبرية    ) ٣(وتشري نتائج شكل    

من النباتـات مصـدراً رئيسـياً    % ٢٤ة من الرحيق بينما تعد     أزهارها على كمية متوسط   

. من النباتات حتتوي أزهارها على كمية حمدودة من الرحيـق        % ١٦يف حني أن    ، للرحيق  

من النباتات على كمية كبرية من حبوب اللقاح أي أا مصـدراً         % ٣٤كما حتتوي أزهار    

توي أزهارها على نسبة متوسـطة مـن   وتبلغ نسبة النباتات اليت حت    . رئيسياً حلبوب اللقاح    

أما النباتات اليت حتتوي أزهارها على كمية حمدودة مـن حبـوب            % . ٢٧حبوب اللقاح   

 % .٢١اللقاح فتبلغ نسبتها 
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وهي النباتات اليت يقوم اإلنسان بزراعتها واالعتناء ا من أجل احلصول على مثارها أو              
وتزهر يف أوقات معينة من السنة ولكون أغلبـها يـروى بامليـاه             ، ة أخرى   أي أجزاء نباتي  

اجلوفية لذا فهي مصدر ثابت للرحيق وحلبوب اللقاح وميكن أن يعتمد عليها النحال لكوا              
تزهر سنوياً ويف وقت حمدد ولفترة معينة على عكس املراعي النحلية اليت تنمو بصورة برية                

ولكن رغم هذه امليـزة يف  ،  وبالتايل فهي مصدر غري ثابت حيث تعتمد على هطول األمطار  
املراعي النحلية املزروعة إال أا تعترب مراٍع غري آمنة حيث حتدث خالهلـا مشـاكل بـني                 
النحالني واملزارعني وبالذات عند استخدام املبيدات اليت تؤدي اىل موت أعداد كبرية مـن              

لذلك فالنحالون ال يضعون خاليـاهم يف       ، املبيدات  النحل نتيجة لزيارا للبساتني املعاملة ب     
 .هذه املراعي إال عند انعدام املراعي النحلية الربية نتيجة لشح األمطار 




وهي النباتات اليت تنمو طبيعياً دون تدخل اإلنسان ومنها ما هو معمـر مثـل السـدر         
، عد هطول األمطار مثل العلقـا و القرمـل          ومنها ما هو حويل وينبت ب     ، والسمر والسلم   

ومنها ما قد ينتهي جمموعه اخلضري يف موسم اجلفاف وتبقى جذوره حية لتنبت من جديـد         
ختتلف مناطق وجود هذه النباتات     . مكونة جمموع خضري عند هطول األمطار مثل احلرمل         

ما متتـاز املنـاطق   باختالف التضاريس حيث متتاز املناطق الصحراوية بوجود نبات العلقا ك  
اجلبلية واملناطق املنخفضة ااورة هلا بوجود أشجار العلب والسمر و الضبيان كمـا متتـاز        

كما توجد بعـض    ، القيعان املنتشرة يف املرتفعات بوجود أشجار الطلح وحشائش احلرمل          
النباتات اليت تنمو يف بيئات متعددة مثل حشيشة الزغف والـيت تنتشـر يف املرتفعـات و                 
املنخفضات واملناطق الصحراوية وتعد املراعي الربية العمود األساسي للنحالة املتنقلة حيث           

 : وفيما يلي أهم املراعي النحلية يف اليمن .بتوفرها تقوى طوائف النحل ويزيد إنتاج العسل
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١ . Ziziphus spina christi 

شر بشكل واسع يف معظـم األوديـة        من أكثر املراعي النحلية إنتشاراً حيث تنت      
. وهذه األشجار هي سبب الشهرة للعسل املصـدر مـن الـيمن             . والسهول واملرتفعات   

، ) ٢٠٠٣،خنبش(متر  ١٥-٣طوهلا بني   ، )٤شكل  (والعلب شجرة معمرة خمضرة شوكية      
ـا  وتنمو يف املناطق اإلستوائية وشبه األستوائية وتعيش يف املناطق الصحراوية القاحلة إال أ            

واألشجار تقاوم درجـات احلـرارة      . تفضل الوديان واألراضي ذات املاء األرضي العايل        
تزهر يف معظم املناطق خالل شهري سبتمرب و أكتـوبر ويف           . العالية جداً واجلفاف الشديد     

بعض املناطق تزهر مبكراً يف أغسطس وتزهر يف بعض املناطق متأخراً يف نوفمرب ويصل إفراز               
زهـرة وتتــراوح نسـبة تركيــز السـكر بــني                          /مليجــرام٢,٦مي اىل الرحيـق اليـو  

٥١,٥-٢٥,٣.% 

ولقد عمل اإلنسان اليمين بأجياله املتعاقبة على رعاية أشجار العلـب واحلفـاظ             
عليها وذلك ملا هلذه األشجار من فوائد متعددة منها استخدامها كمصدات رياح اىل جانب              

كما أن اقامة السواقي واحلـواجز   . ادية لألوراق والثمار واألخشاب     االستخدامات اإلقتص 
الترابية واليت تستخدم بغرض حجز مياه السيول دوراً كبرياً يف احلفاظ على هذه األشـجار      

ويف الوقت الراهن ومنذ السبعينات تتعرض أشجار العلب لبعض األضرار          . منذ زمن بعيد    
 ) :١٩٨٧باحكيم (وذلك نتيجة لآليت 

ü يار الكثري من السواقي واحلواجز الترابية وعدم إعادة إقامتها لقلة اإلعتماد على            إ
 .مياه السيول يف الزراعة يف مناطق كثرية 

ü             القطع اجلائر هلذه األشجار يف ظل عدم وجود الفهم للدور الـذي تلعبـه هـذه
اء  وحجز امل  فاألشجار يف إنتاج العسل اىل جانب حفاظها على التربة من االجنرا          

ولقد أصبحت هذه الظاهرة كابوساً خميفاً يهدد       . لزيادة فرص تغذية املياه اجلوفية      
 .مستقبل تربية النحل وإنتاج العسل 



 
 

– ١٢ 

ü  املوت الطبيعي لألشجار لكرب السن وعدم اإلهتمام بتجديد زراعتها. 

٢ .  Acacia tortilis 

مـو يف األرض الرمليـة      تن، )٥شـكل   (م  ١٠أشجار شوكية يبلغ إرتفاعها اىل      
واجلبلية وتفضل األراضي القلوية وتنتشر يف كل من عدن و أبني املراقشة وميفعة وباجـل               
وحوطة حلج وسيلة حطاط وشقرة وهجرة والـربح الراهـدة وغـرب مـأرب وشـبوه                
وحضرموت وسيحوت ووادي الفتك ومثود وهي تفضل مصاب األودية وبطوا املتسـعة            

وتتحمل نسب أمطار خمتلفة كمـا تتحمـل        ) م٥٠تفوق  (لعالية  تتحمل درجات احلرارة ا   
تزهر خالل الفترة من    ، غنية بالرحيق وحبوب اللقاح     .  شهراً   ١٢فترات جفاف تصل اىل     

 .فرباير وحىت يونيو ويستمر األزهار ملدة شهر تقريباً 

٣ .  Acacia mellifera 

ارها بيضاء تتحمل درجات احلرارة بني      أزه، )٦شكل  ( أمتار   ٨-٥أشجار طوهلا   
تفرز رحيقاً غنياً ويستمر إفراز الرحيق بـني أسـبوع اىل           . م كما تتحمل اجلفاف     ٣٨-٧

إنتاجها من حبوب   . يزورها النحل قبل الزوال ويتوقف عن زيارا عند الزوال          . اسبوعني  
 .تزهر خالل الفترة من فرباير اىل يونيو . اللقاح متوسط 

٤ .  Anogeissus bentii 

ازهارهـا  ، ) ٧شكل(مستدمية اخلضرة   ،  متر   ٢٠أشجار كبرية تنمو اىل ارتفاع      
تنتشر يف وادي جـردان ووادي      . صغرية احلجم صفراء اللون تتجمع يف نورات مستديرة         

. كما تنتشر يف عدد من مناطق حمافظـة حضـرموت   . عرمة ووادي عمقني مبحافظة شبوة     
ديان ذات اجلريان املومسي املنتظم ويف قيعـان الوديـان ذات التربـة    تنمو على جوانب الو 

تزهـر يف   . املكونة من حجار مع الطمي والرمل كما أا تنمو جيداً يف التربـة الزراعيـة                
 .ازهارها غنية بالرحيق وحبوب اللقاح ، شهري مارس و ابريل 
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٥ .  Acacia ehrenbergiana 

كثرية التفرع حيث تنتشر الفروع مـن       ،  أمتار   ٤اىل ارتفاع   شجرة صغرية تنمو    
 ) .٨شكل(أزهارها تتواجد يف نورات دائرية صفراء اللون ، قاعدة النباتات 

تنتشر بكثرة يف السهول مثل سهل امة كما تتواجد بأعداد قليلة يف عـدد مـن           
 . املناطق املرتفعة 

٦ . Acacia Senegal 

م         ١٠-٥خيتلـف طوهلـا بـني       ، بشجرة الصمغ العـريب     أشجار شوكية تعرف    
 شـهراً والريـاح     ١١أزهارها بيضاء تتحمل اجلفاف الشديد الذي يصل اىل         ، )٩شكل  (

غنيـة  ) م٤٨اىل ٤–مـن  (املومسية الساخنة والعواصف الرملية ودرجات احلرارة املتباينـة    
 .حببوب اللقاح والرحيق تزهر من مارس اىل يونيو 

٧ .  Acacia seyal 

أزهارها صفراء تنمو يف األراضي الطينيـة       . م  ١٢أشجار شوكية طوهلا يصل اىل      
غنية بالرحيق وحبوب اللقاح تزهـر      . الثقيلة وتتحمل امللوحة الشديدة والعطش واجلفاف       

 .يف مارس وحىت يونيو 

٨ .  Prosopis juliflora 

م شوكية نوعاً ما أزهارها بيضـاء خمضـرة اىل          ١٢-٣ بني   أشجار طوهلا يتراوح  
وتتحمل اجلفـاف   . مصفرة تفضل األراضي الساحلية الرملية والصخرية واألجواء الدافئة         

تفـرز  . تزهر يف يناير وحىت إبريل ومن يونيو حىت أغسـطس           . سريعة اإلنتشار   . الشديد  
 .الرحيق وحبوب اللقاح بوفرة 
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٩ .  Tamarindus indica  

دائمـة اخلضـرة أزهارهـا صـفراء ـا                    ، م  ٢٥أشجار معمرة يصل طوهلا اىل      
تزهر يف مارس وحىت    . تفرز رحيقاً غنياً وحبوب لقاح وفرية       . تتحمل اجلفاف   . بقع محراء   

 .يونيو 

١٠ .  Prosopis cineraria 

رها صـفراء تفضـل   أزها، دائمة اخلضرة .  أمتار ٩-٥أشجار طوهلا يتراوح بني   
تتحمل اجلفـاف   . م  ٥٠م وحىت   ٦–األراضي الرملية والقلوية تتحمل درجات احلرارة من        

تزهر يف يناير وحىت إبريل     . تفرز رحيقاً غزيراً وقليالً من حبوب اللقاح        . وتقاوم اإلجنراف   
 .ويف يونيو وحىت أغسطس 

١١ .  Dipterygium glaucum  

) . ١٠شكل  ( متر تقريباً ويتفرع بكثرة      ٠,٥ يصل ارتفاعه اىل     نبات عشيب حويل  
ينتشر على الترب الرملية يف سهل امة واملناطق اجلافة الشرقية ينبت بعد هطول األمطـار               

يعترب نبات  ، املومسية وفترة ازهاره طويلة وتستمر باستمرار تواجد الرطوبة األرضية املناسبة           
 . تدفع الطائفة لتربية احلضنة العلقا من أهم النباتات اليت

١٢ .Zygophyllum simplex 

اوراقـه عصـارية اسـطوانية    ، كثري التفرع ، عشب عصاري حويل شبه زاحف  
 ) .١١شكل (االزهار صفراء إبطية ، مستطيلة أو بيضاوية مقلوبة 

. يتواجد يف كل من صنعاء وعمران والساحل اجلنويب وسهل امة وحضـرموت             
لقرمل بعد هطول األمطار ويوجد منه نوعان ومها مفيدان للنحـل حيـث يـدفعان        ينبت ا 

 .الطائفة لتربية احلضنة بشكل ملحوظ 
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١٣ .Peganum harmala 

األزهار ، الساق خشبية قائمة ذات افرع خترج قرب القاعدة         ، نبات عشيب معمر    
رتفعات وبالذات القيعان مثـل     ينتشر يف مناطق امل   ) .١٢شكل  (كبرية مفردة بيضاء اللون     

ينبت بعد هطول األمطار ويزهر بعـد  . قاع صعدة وقاع البون بعمران وقاع جهران بذمار      
مرور ثالثة أسابيع تقريباً ويستمر يف اإلزهار ملدة ثالثة أسابيع يف الغالب وهو يزهر يف السنة             

 .مطار يف اخلريف مرتني األوىل بعد هطول األمطار يف الربيع والثانية بعد هطول األ

١٤ .  Blepharis ciliaris 

سـم أوراقـه ذات حـواف شـوكية     ٣٠عشب معمر شوكي يصل ارتفاعه اىل  
ينتشر يف املنـاطق الصـخرية واحلصـوية والسـهول        ، ) ١٣شكل  (وأزهاره زرقاء باهتة    
ملرتفعـات  وهو واسع االنتشار يف اليمن حيث ينتشر يف امة حـىت ا           ، الساحلية احلجرية   

 .والصحراء الشرقية وشبوه وحضرموت 

ينمو النبات بعد هطول املطار ويزهر بعد أسبوعني تقريباً من منوه ويوجد بأزهاره             
حبوب لقاح ورحيق ويزورها النحل من الصباح حىت الغروب ويزداد إقباله عليهـا عنـد               

 عندما يرعى علـى   ويالحظ النحالون أن لسع النحل يكون أشد املا على النحال         . الظهرية  
 .هذا النبات 

١٥ . Fagonia indica 

أزهاره  صغرية   ، سم يفترش األرض    ٢٠عشب حويل شوكي أملس يصل ارتفاعه       
 ) .١٤شكل (بنفسجية اللون ، جداً إبطية 

ينتشر يف بيئات متعددة يف السهول الساحلية واملرتفعـات ويتواجـد يف معظـم             
ينمو النبات بعد هطول األمطار وهو غين حببوب اللقاح ويزوره النحل           . احملافظات اليمنية   

 .يف الصباح الباكر فقط حيث تذبل أزهاره بعد تعرضها حلرارة الشمس 
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املؤسسـة  . مقدمة الغطاء النبـايت يف الـيمن        ) ١٩٨٤(احلبشي أمحد وكالوس مولر      -
 .األملانية للتعاون الفين املانيا 

دراسة مشروع تطوير تربية حنل العسـل يف        ) ١٩٨٥(للتنمية الزراعية   املنظمة العربية    -
 .اخلرطوم ، مطابع املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ش .د.ي.ج

مسح شامل لسالالت النحـل يف الـوطن        ) ١٩٨٨(املنظمة العربية للتنمية الزراعية      -
 .اخلرطوم ، مطابع املنظمة ، العريب وتقييمها إقتصادياً 

تربية حنل العسل بـوادي حضـرموت واملؤشـرات         ) ١٩٨٧( غازي علي    ،باحكيم   -
 .اليمن ، مركز األحباث الزراعية سيئون ، اإلجيابية لطرق التربية احلديثة 

مطبوعات جامعة عدن كتـاب     . احلياه النباتية يف اليمن     ) ١٩٩٥(جبلي سعيد عبده     -
 ) .٢(مرجعي رقم 

املؤمتر الـدويل   . ة النحل يف اليمن     واقع ومستقبل تربي  ) ١٩٩٦(حممد سعيد   ، خنبش   -
  . ١٩٩٦ أغسطس ٢٠ – ١٧بريوت ، األول إلحتاد النحالني العرب 

دراسة أوليـة لنباتـات النحـل يف        ) ٢٠٠٠(حممد سعيد وأماين أمحدقردش     ، خنبش   -
 وجنبار  –كلية التربية   ، ورشة العمل حول املوارد الطبيعية يف حمافظة أبني         ، حمافظة أبني   

 ) .٢٠٠٠( يونيو ١٤
دراسة بيئية للحفاظ على أشجار السدر من التـدهور         ) ٢٠٠١(حممد سعيد   ، خنبش   -

 .تقرير مقدم لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي. لرفع انتاجية العسل اليمين 
، جملة حنل العسـل     ، نباتات النحل الطبيعية يف اليمن      ) ١٩٩٨(حممد سعيد   ، خنبش   -

  .٤٩ – ٤٤) : ٢(العدد 
يف  Ziziphus spina Christiأشجار السـدر  ) ٢٠٠٣(حممد سعيد ، خنبش  -

  .١٥ – ١٢) : ٣(جملة حنل العسل العدد ، اجلمهورية اليمنية 
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النـوب  ) ٢٠٠٤(حسني عبداهللا الكثريي   ، حممد حسن املداين    ، حممد سعيد   ، خنبش   -
لعلوم مركز حنل العسل جامعة حضرموت ل     ) املرشد املعني يف تدريب النحالني    (والعسل  

 .والتكنولوجيا 
أشـجار وشـجريات    ) ١٩٩٧(نبيل عبداللطيف وعبد الويل أمحد اخلليدي       ، عبادي   -

 . اإلدارة العامة للغابات وزارة الزراعة والري –مشروع تطوير الغابات . اليمن 
- Khanbash,M.S.(1999) Beeplants of yemen.4th Asian 

Apiculture Assoeiation Conference Katmando ,Nepal 
23-27 March , 1999. 

- Khanbash,M.S.(2001) Development of the Apiculture 
in yemen . Atechnical Report Requested by FAO 
Representative office San’a yemen . 
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Table (1) Distribution of Some Important Bee Forage 
Plants in Yemen 

م مراعي النحل يف اجلمهورية اليمنيةإنتشار أه) ١(جدول   
 

Regions of Yemen          مناطق األنتشار Name 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Abutilon multicum  -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Acacia mellifera  -- -- --  -- -- --    --  -- 
Acacia senegal      -- -- -- --  -- --  -- 
Acacia  seyal  -- --   -- -- -- --  -- -- -- -- 
Acacia tortilis -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Acacia oerfota -- -- --   -- -- -- --  --  --  
Acacia ehrenbergiana -- -- --   -- -- --    -- --  
Anisotes trisculus  -- --    -- -- -- -- -- -- --  
Antirrhinum orontium  -- -- --  --        -- 
Anogeissus pendula  -- -- --  -- -- --    --   
Aloe vera -- -- --   -- -- --    --  -- 
Azadirachta indica       -- -- -- -- -- --   
Carica papaya -- -- --   -- -- -- -- --  --   
Cassia italica -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Cassia adensis       -- -- -- -- -- --  -- 
Chenpodium murale              -- 
Chrozophora tinctoria              -- 
Citrus aurantium              -- 
Citrus limon       -- -- -- -- -- --   
Citrus sinensis       -- -- --  -- --   
Coffea arabica    --  -- -- --  --  -- --  
Convolvulus spp    -- --  --   --    -- 
Cordia spp    -- -- --   --  --    
Cocus nucifera           --    
Delbergia sissoo         --  --    
Eucalyptus 
camalulensis 

      -- -- --  -- --   

Eucalyptus microtheca       -- -- --  -- --   
Euphorbia spp  -- -- -- -- -- -- -- --  -- --  -- 
Ficus spp   -- -- -- --        -- 
Gossypium babadense       -- -- --  -- --  -- 
Hibiscus spp    --  -- -- -- --  -- --  -- 
Inga deluce       -- -- --  -- --   
Lawsonia inermis  -- -- --  -- -- -- --  -- --   
Mangifera indica   -- --  -- -- -- --  -- --   
Maerua crassifolia -- -- --   -- -- --    --   
Medicago dendticulata              -- 
Medicago minima              -- 
Medicago sativa           -- --   
Maringa spp       -- --    --   
Myrtus communis              -- 
Nicotiana tabacum       -- -- --  --   -- 
Olea spp    -- -- -- -- --       
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Regions of Yemen          مناطق األنتشار Name 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Parkinsonia arculeata -- -- --     -- --  --    
Pangamia pinnata         --  --    
Phoenix dactifera  --     -- -- --  -- --  -- 
Phoenix reclinata   --   --         
Plantago amplexicanlis   --            -- 
Plantago major   -- -- --  --   --     
Portulaca oleracea              -- 
Prosopis cineraria        -- -- --  -- --  
Prosopis juliflora        -- -- --  -- --  
Prosopis fracata        -- -- --     
Pulicaria spp -- -- --           -- 
Sesamum indicum       -- -- --  -- --   
Solanum spp  -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  -- 
Solanum oleraceus              -- 
Syzygium suminii         --  --    
Tamarindus indica  -- -- -- -- -- --  -- -- -- --  -- 
Terminalia spp  -- --   --  -- --  -- --   
Thespasia poplnea        -- --  -- --   
Ziziphus jujuba       -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ziziphus numalaria       -- -- -- -- -- -- --  
Ziziphus spina christi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Key: 1-14 = Regions of Yemen               املناطق النباتية يف اليمن١٤-١من : املفتاح  

1. Western coastal 
2. Western Coastal plain  
3. Western escarpment  
4. Western Mountains 
5. Northern Mountains 
6. Southern Mountains 
7. Southern escarpment 
8. Southern Coastal plain 
9. Southern Coastal 
10. South-east escarpment 
11. Eastern Coastal  
12. Eastern Mountains 
13. Internal Zone 
14. Socotra Island 
  

 .الساحل الغريب . ١
 .السهل الساحلي الغريب . ٢
 .الواجهة الغربية . ٣
 .املرتفعات الغربية . ٤
 .املرتفعات الشمالية . ٥
 .املرتفعات اجلنوبية . ٦
 .الواجهة اجلنوبية . ٧
 . السهل الساحلي اجلنويب. ٨
 .الساحل اجلنويب . ٩

 .الواجهة اجلنوبية الشرقية . ١٠
 .الساحل الشرقي . ١١
 .املرتفعات الشرقية . ١٢
 .النطاق الداخلي . ١٣
 .جزيرة سقطرى . ١٤
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 تقسييم نباتات املراعي النحلية) ١(شكل 
Fig (1) Growth Forms of Bee Plants 

% 

 مصادر الرحيق وحبوب اللقاح يف نباتات املراعي النحلية) ٢(شكل 
Fig (2) Nectar and Pollen Sources in Bee Forage Plants  

Nectar رحیق
Pollen حبوب لقاح
Poth(nectar and pollen) رحیق وحبوب اللقاح معًا
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Table (2) The amount of nectar and pollen in flower of 
some important bee forage plants in Yemen 

بعض النباتات اليت يزورها حنل العسل جلمع الرحيق وحبوب اللقاح يف ) ٢(جدول 
 اجلمهورية اليمنية

 Amountالكمية  
رحيق  إسم النبات

Nactar 
 Pollenحبوب لقاح 

 االسم العلمي

 Abutilon multicum * *** العفار
 Acacia mellifera * *** الظبيان/الضبيان

 Acacia senegal * ** القتاد
 Acacia  seyal * ** السيال

 Acacia tortilis * *** السمر البلدي
 Acacia oerfota * ** عرفط
 Acacia ehrenbergiana * ** السلم
 Anisotes trisculus * *** املضامن

 *** ** Antirrhinum orontium 
 Anogeissus bentii ** ** املشط
 Aloe vera ** ** الصرب
 Azadirachta indica ** ** املرميره
 Carica papaya ** ** الباباي
 Cassia italica ** ** العشرق
 Cassia adensis ** ** العشرق

 ** ** Chenpodium murale 
 ** ** Chrozophora tinctoria 

 Citrus aurantium * *** النارنج
 Citrus limon * ** ليمون حامض

 Citrus sinensis * ** برتقال
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 Amountالكمية  
رحيق  إسم النبات

Nactar 
 Pollenحبوب لقاح 

 االسم العلمي

 Coffea arabica ** * النب العريب
 * * Convolvulus spp 

 Cordia spp * ** األسحل
 Cocus nucifera ** *** النارجيل
 Delbergia sissoo * * السرسوع
 Eucalyptus camalulensis * *** الكافور
 Eucalyptus microtheca * *** الكافور
 Euphorbia spp ** * القصاص

 Ficus spp * *** التني
 Gossypium babadense  ** القطن

 Hibiscus spp ** ** هيبسكس
 Inga deluce ** ** دمين
 Lawsonia inermis ** ** احلناء
 Mangifera indica * ** املاجنو
 Maerua crassifolia * ** السرح
 Medicago dendticulata * ** برسيم
 Medicago minima * ** برسيم
 Medicago sativa * * برسيم
 Maringa spp * ** اللبان
 Myrtus communis * * رحيان
 Nicotiana tabacum * ** التمباك
 Olea spp * * العتم

 Parkinsonia arculeata * * باركنسونيا
 Pangamia pinnata * * اهلالوك
 Phoenix dactifera *** * النخيل
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 Amountالكمية  
رحيق  إسم النبات

Nactar 
 Pollenحبوب لقاح 

 االسم العلمي

 Phoenix reclinata *** * النخيل
 ** * Plantago amplexicanlis 
 ** * Plantago major 

 Portulaca oleracea * * بربري
 Prosopis cineraria * *** القاف

 Prosopis juliflora * *** السيسبان
 Prosopis fracata * ** الشخر

 * * Pulicaria spp 
 Sesamum indicum * * مسسم

 * * Solanum spp 
 ** ** Solanum oleraceus 

 Syzygium suminii ** ** عناب
 Tamarindus indica * ** احلُمر
 Terminalia spp ** ** البيدان

 Thespasia poplnea *** ** قُطن حبشي
 Ziziphus jujuba * *** علب
 Ziziphus numalaria * *** علب

 Ziziphus spina christi * *** )سدر(علب 

 )١٩٨٥( املنظمة العربية للتنمية الزراعية :املصدر 

 Key الرمز املفتاح
 Rich *** )غين(رئيسي 

 Medium ** متوسط
 Limited * )حدود(بسيط 
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 كمية ما حتتويه أزهار نبات املراعي النحلية من رحيق وحبوب اللقاح) ٣(شكل 
Fig (3) The amount of Nectar and Pollen in Flowers of bee Plants 
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 شجرة السدر) ٤(شكل 
Fig(4) Ziziphus spina christi 

  شجرة السمر أثناء إزهارها)٥(شكل 
Fig (5) Acacia tortilis 
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 )الظبيان(شجرة الضبيان ) ٦(شكل 
Fig (6) Acacia mellifera 

 شجرة املشط) ٧(شكل 
Fig (7) Anogeissus bentii 
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 شجرة السالم) ٨(شكل 
Fig (8) Acacia ehrenbergiana 

 شجرة القتاد) ٩(شكل 
Fig (9) Acacia senegal 
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 نبات العلقا) ١٠(شكل 
Fig (10) Dipterygium glaucam 

 نبات القرمل ذو األوراق الصغرية) أ-١١(شكل 
Fig (11-A) Zygophyllum simplex 
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 نبات القرمل ذو األوراق الكبرية) ب-١١(شكل 
Fig (11-B) Zygophylum cocanum 

 نبات احلرمل) ١٢(شكل 
Fig (12) Peganum harmala 
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 الزغف يف بداية مراحل منوه) ١٣(شكل 
Fig (13) Blepharic ciliaris 

 

 أزهار وأشواك نبات السحا) ١٤(شكل 
Fig (14) Fagonia indica 

 


