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 سورة النحل

أوحو حلِ أنِ اتّخِذِي مِنإِىل الن كب ى ر
 ونعرِشا يمِمرِ وجالش مِنوتاً ويالِ ب٦٨(اجلِب (

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

ك ألَيةَ لِّقَومٍ ألوانُه فِيهِ شِفَآء لّلناسِ إن يفِ ذَ لِ
 ونتَفَكّر٦٩(ي( 

 



       
 

– ٤ 

 





 .............. ................... .................. ...................... ٥ 
................... ................... ................... ......... ٦ 

 ٦............ .............................................التحضري ملوسم إنتاج العسل
 ٦. ........... ................................... ..................نقل طوائف النحل

  ٧ ....................... .......................... .....................قطف العسل
 ٧....................... ................ ................... . ............فرز العسل

 ١٠.................. ................... ................. ... اعداد العسل للتسويق 
.................................... .................. ........... ...١١ 

 ١٠..... .................. ............................................صفات العسل 
 ١٣.................................................... ... تقسيم أنواع العسل حسياً 
 ... ......................................................  ١٥ 

...................................................................  ١٩ 
 ١٩................................................................ القنوات التسويقية 

 ١٩..................................................................... اسعار العسل 
 ٢٣.................................................................... تصدير العسل 
 .................................................  ٢٤ 

 ... ................... .................................................. ٢٥ 



م٢٠٠٥ 
 

– ٥ 

 

ي القرن العاشر قبل املـيالد كانـت        فتشتهر اليمن ومنذ القدم بإنتاج العسل ، ف       

وقد اشتهرت جتارة العسل يف الفترات      .ارة العسل حتتل املرتبة الرابعة يف اقتصاديات البالد       جت
        االقتصادية يف اليمن خالل تلـك الفتـرات        احلياة هاردبازالتارخيية املختلفة وارتبط ذلك     

 ) ب،أ٢٠٠٣خنبش،( 
  .ة يف املناطق املختلفة    من العسل تبعاً الختالف املراعي السائد      أنواعينتج يف اليمن             
 والسلم ، والظبا ، والقصاص ،  ويعـد           ،والسمر  عسل السدر ،   ياملنتجة ه  العسل   أنواع

 حضرموت وشبوة مـن   املنتج من حمافظيت Ziziphus spina christiعسل السدر 
 أنواع أغلى جتارية رفيعة حيث يعترب من       وشهرةويتمتع مبكانة مرموقة    ، أشهر أنواع العسل    

 ؛١٩٨٥  ، املنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة      ؛ ١٩٨٥ ،الراوي( سل يف العامل قاطبة     الع
١٩٩٥ ،Hansen  (  ملا ميتاز بة من صفات خاصة مرغوبة . 

 داخـل الـيمن     نافسون على إرضاء رغبات املسـتهلك     ان النحالني اليمنيون يت   
 اسـتخالص العسـل    العسل اليت يقبل عليها ، ولديهم اخلـربة يف   أنواع إنتاجوخارجة يف   

للتسويق تبعاً لنوع العسـل      العسل   بإعدادبطرق متعددة تبعاً لرغبات املستهلك ويقومون       
 . وطلبات السوق 

 العسل على التوسع اهلائـل يف تربيـة   إلنتاجلقد شجع املردود االقتصادي العايل     
مسة  مرة خالل اخل   ٧,٣ية ، حيث تضاعفت عدد طوائف النحل        ضالنحل خالل الفترة املا   

اإلدارة كتـاب    (٢٠٠٣ من مليون طائفة خالل عام       أكثرت اىل   لية ووص ض عاماً املا  رعش
 ) .٢٠٠٤ الزراعي لعام حصاءالعامة لإل
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لدية درايـة كافيـة     فردية اكتسبها عرب العصور ،      فميتلك النحال اليمين مهارات     

 العسل ولدية خربة واسـعة  إنتاج تامة مبواسم ومعرفة مواسم تقسيمهوالنحل  مبواعيد تكاثر   
 العسـل  إلنتـاج   طوائفهبتحضرييف رعاية طوائف النحل على مدار العام ،لذلك فهو يقوم     

 :) ١٩٩٦خنبش ، (  حيث يقوم بااليت ةمنذ فترة مبكر
 أعداد كبرية تغذية طوائف النحل باحملاليل السكرية دف تنشيط امللكة لوضع          . أ

 من الرحيـق    فتزداد أعداد الشغاالت اليت تقوم جبمع كميات كبرية       ، من البيض   
 .خالل فترة التزهري مما يؤدي اىل انتاج كميات جيدة من العسل 

:                                  مجع االقراص العسلية قبل اسبوعني من موسم التزهري ويفيد ذلك يف . ب
   . من العسلأخرى بأنواع خملوط غري  انتاج عسل صايف-
   .ببقايا التغذية السكرية احلصول على عسل غري ملوث -
ـ           -  ع انتاج عسل القطاعات العسلية العالية اجلودة واليت متتاز بشمعها الناص

 . البياض 


ق املختلفـة   ة يف املناط  ي بالتوارث مواعيد تزهري املراعي النحل     حيفظالنحال اليمين   
 بالرحيق الغنيةخرى سعيا وراء املصادر    أللذلك يقوم بنقل طوائفة من واٍد ألخر ومن منطقة          

 رغبات املسـتهلك يف الـداخل       إرضاء على   يتنافسونوحبوب اللقاح والنحالون اليمنيون     
 واخلارج لذلك يقومون بنقل طوائفهم اىل مراعي النحل الطبيعية وخاصة اشجار السـدر 

Ziziphus spina christi  أجـود الذي يعترب مـن   ) البغية(  عسل السدر إلنتاج 
 .   العسلأنواع

ويقوم النحال بزيارات استطالعية عند بدء مواسم التزهري وذلك لتحديد املنطقة اليت            
وتتم عملية النقل   . مث يقوم بعد ذلك بنقل الطوائف القوية فقط         ،  اليها   هسيقوم بنقل طوائف  
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ـ   ة النحل اىل خالياها ، حيث يتم اغالق مداخل اخلاليا أو          يف الليل بعد عود     هارش مداخل
ركة التنقل خباليا النحل تتم      ح ان.  على طرد النحل اىل الداخل       فتعمل للنحل   مبادة طاردة 

 . التوقف عند الصباح الباكر وتتم معاودة احلركة عند حلول الظالم يف الليل و ليالً


يـتم  . رحيق وهذا يدل على انتهاء موسم التزهري        الجتمعة الشغالة من    بعد اخنفاض ما    
  عملية مجع االقراص كما يليوجترىمجع االقراص الشمعية اليت حتتوي على العسل الناضج 

يفتح اخلاليا من اخللف ، ويقوم النحال باسـتخراج         ) البلدية  (  يف اخلاليا التقليدية     .أ
 .  وعاء حمكم الغلق يفلية من االعلى وتوضع االقراص من موقع اتصاهلا جبسم اخل

يتم فتح اخلاليا من االعلـى ويقـوم        ) ستروث ، الكينية    جنال(  يف اخلاليا اخلشبية     .ب
النحال جبمع االقراص الشمعية اليت حتتوي على عسل ناضج فقط ، اما االقراص الـيت     

قطعها وأخـذ  يتم كينية يف  اخللية الأما حتتوي على احلضنة والعسل فتترك يف اخلاليا ،         
 .  احملتوي على العسل اجلزء


 لعسل من االقراص بطرق متعددة تبعـاً      النحال اليمين لدية خربة جيدة يف استخالص ا       

لرغبات املستهلك وهي ختتلف تبعاً لنوع اخلاليا املستخدمة ، ومن نوع الخر ومن منطقـة               
 الجنستروث يتم فرز العسل بإستخدام الفـراز        في خاليا ف. ومن موسم آلخر ايضاً      ألخرى

  :اما يف اخلاليا البلدية فتتبع أحد الطرق التالية ، الذي يعمل بالكهرباء أو الذي يدار يدوياً 
الصة ويباع علـى    خاستبعسل السدر عايل اجلودة ذو االقراص البيضاء اليتم عادة          . أ

  . االقراصهيئة عسل 
 : الص الشمسي خاالست. ب

بإستخدام الفراز الشمسي حيث يتم تقطيع األقـرص العسـلية ووضـعها يف    ويتم  
الص العسل مـن    خالفراز مث يوضع الفراز حتت أشعة الشمس ويترك حىت يتم إست          

 .األقراص الشمعية 
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 : الص بالتسخني احلراري خ االست.ج

ويتم برفع درجة حرارة العسل مع الشمع وذلك بوضع األقراص العسـلية بعـد              
 اىل اجزاء صغرية يف صفيحة فارغة اىل ان متتلئ الصـفيحة ، ويف املسـاء                 تقطيعها

 صـفائح الشـمع    عليهاويضعونيتجمع النحالون يف منطقة واحدة ويشعلون النار       
 وتثقـب  العسـل  يـربد والعسل اىل ان يذوب الشمع مث تترك اىل اليوم التايل حىت    
رغة لتصفية العسل مـن     الصفيحة يف أحد أركاا القاعدية وتوضع فوق صفيحة فا        

 . الشمع 
  : باأليديالص بطريقة العصر خاالست. د

وهذة الطريقة حمدودة االستخدام ويتم بعصر االقراص احملتوية على العسل بواسطة           
 . االيدي وجتميع العسل السائل يف أوعية خاصة 

 :  االستخالص بالعصر والتسخني . هـ
، ويتم فيها هـرس االقـراص يـدوياً         وتعد هذة الطريقة من أقل الطرق استخداماً      

 ).ج (وإجراء عملية التسخني كما سبق يف الطريقة 
إىل أن إستخالص العسل بإستخدام الفراز      ) ٢٠٠١ (Khanbashوتشري نتائج   

وعنـد إجـراء عمليـة      ) .١شكل  ( عد من أكثر الطرق التقليدية شيوعاً       يالشمسي  
طرق التقليدية السـابقة أوضـحت       العسل الذي مت فرزها بال      لعينات التقسيم احلسي 

ومت  املستطعمنيالنتائج أن العسل املفروز بالفراز الشمسي قد حاز على تفضيل أغلب            
 على  املستطعمني الرتبة االوىل ، تالة العسل املفروز بالنار حيث توزعت أراء            تصنيفه يف 

ي وكـذلك   أما العسل املفروز بإستخدام طريقة اهلرس بااليد      . املراتب الثالث االوىل    
 ) ٢شكل ( اهلرس مع التسخني فقد جاء يف املراتب االخرية 
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داد العسل للتسـويق    بإع عد قطف االقراص العسلية واستخالص العسل يقوم النحال       ب    
 : ويتم ذلك بإستخدام أحد الطريقتني 

 سـم   ٢٠يتم فرزة يوضع يف علب دائريـة قطرهـا          مل  عسل االقراص الذي    . أ
 ذو الغطاء الزجاجي اجلـذاب وتسـع العلبـة          األستيلمصنوعة من الصفيح أو     

  . )٣شكل  (ئرية أقراص دا٢الواحدة على 
 .  لتر ٢٠-٥يعبا يف جالونات بالستيكية تسع بني ) املفروز ( العسل السائل . ب

 
 

 
 

 )قروف(عسل االقراص معبأ يف علب دائرية ) ٣(شكل 
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ختتلف أنواع العسل يف صفاا تبعاً لنوع املصدر النبايت الذي مجعة النحل من الرحيق ،               

زين دوراً يف   خ كل من احلرارة السائدة وقت معاملة الرحيق وختزين العسل ومدة الت           وتلعب
 .) ٢٠٠٤خنبش واملداين ،  ١٩٨٤عبد اللطيف وآخرون ( حتديد صفات العسل 

إختالف انـواع العسـل الـيمين يف     اىل )١٩٩٨( تشري نتائج خنبش وآخرون    
. تح ومسود   واع العسل بني عنربي وفا    فتراوح لون أن  . صفاا الطبيعية وتركيبها الكيميائي     

أما العسل السقطري والسلم فطعمهـا محضـي        ، السمر طبيعياً   وكان طعم عسل السدر و    
ومتيز عسل السدر باللزوجة العالية     . بينما كان طعم عسل القصاص محضي الذع        ، خفيف  

أما عسل القصاص فكانـت لزوجتـه       . كما وصف عسل السمر بأن لزوجته عالية        ، جداً  
 .ة ئبينما كانت لزوجة العسل السقطري والسلم واط، متوسطة 

أظهرت النتائج ان عسل السدر حيتوي على أقل نسبة رطوبة يليه يف ذلك عسـل        
أما نسبة الرطوبـة يف  %) . ٢٠(بينما حيتوي عسل السلم على أعلى نسبة رطوبة  . السمر  

أي أن نسـبة    . السلم  العسل السقطري والقصاص فهي واسطاً بني رطوبيت عسل السمر و         
) . ١٩٩٦، خنبش  (الرطوبة يف مجيع أنواع العسل اليمين يف حدود رطوبة العسل الطبيعي            

                ما حيـث تتـراوح مـن       نسبة السكريات الكلية يف أنواع العسل اليمين متقاربة اىل حدٍ         
ود احلموضة احلرة يف معظم أنواع العسل اليمين تقـع يف احلـد           ) . ١جدول%(٨٣-٧٩

تركيـز ايـون    ) . ١٩٨٧، النـاجي   (كيلوجرام  / مليمكافئ ٢٩-١٤املسموح ا جتارياً    
 أي يف احلدود الطبيعية     ٥,٦-٤,١ يف أنواع العسل اليمين يتراوح بني        )ph(اهليدروجيين  
 ) .١٩٩٥، البنيب (لعسل النحل 
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بعض صفات أنواع العسل اليمين) ١(جدول رقم   

    
 


 


 ph 

        

        

        

        

        

        

 )١٩٩٧(خنبش واخرون ، ) ١٩٩٨(خنبش واخرون : املصدر 



نـتج مـن    بأن كل من عسل السـدر امل       ) ١٩٩٨(وضحت نتائج خنبش وآخرون     ا

ختلفت آراء املستطعمني حول عسل     وا  ،حضرموت وشبوه وضع يف املراتب الثالث األوىل      
وخلت املرتبة األوىل من عسل السلم فوضـع يف         . السمر حيث توزعت على مجيع املراتب       

 ) . ٢جدول ( املراتب الثالث األخرية 
 

 طعمني ألنواع العسل حسب املراتب توزيع آراء املست ) ٢( جدول 
 وع العسلن مرتبة/ العدد 

 اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل
 - - ٤ ٦ ١٤ سدر حضرموت

 - - ١٢ ٣ ٩ سدر شبوة
 ٢ ٤ ٤ ١٠ ٤ مسر
 ١٣ ٩ ٢ - - سلم
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إحتالل عسل السدر املنتج من حضرموت الترتيب األول وحصـل          ) ٤(ويتضح من الشكل    
 ٩٣ملرتبة الثانية عسل سدر شـبوة برصـيد   وتالة يف ا.  نقطة ١٢٠ نقطة من جمموع   ١٠٦على  
 فلقـد مت تصـنيفها يف       والسـلم أما عسل القصاص    .  نقطة   ٨٠مث عسل السمر برصيد     . نقطة  

 . نقطة على الترتيب ٢٤ ، ٤٦برصيد املركزين الرابع واخلامس 
يتبني أن نسـبة الرطوبـة يف       ) ٢( بنتائج جدول    )١(جدول  وعند مقارنة النتائج الواردة يف      

ل ولزوجتة قد أثرت تأثرياً على مدى تقبل املستهلك لنوع العسل حيث يالحظ أن عسـل                 العس
السدر املنتج من حضرموت وشبوة واللذان وضعا يف املركزين األول والثاين ميتازان بإحتوائهمـا              
على أقل نسبة رطوبة ، لون عنربي فاتح ولزوجة عالية جداً تالمها عسل السمر الذي حيتوي على                 

وبة قريبة من نسبة رطوبة عسل السدر ولون عنربي فاتح نوعاً ولزوجة عالية جـداً أمـا      نسبة رط 
عسل القصاص والسلم قد وضعا يف املركزين األخريين ويعود ذلك إىل الرطوبة العاليـة واللـون        

 .الداكن باإلضافة إىل اللزوجة املتوسطة أو الواطئة 
العسل الذي حيتوي على نسبة رطوبة منخفضة        يفضل وتشري النتائج إىل أن املستهلك اليمين       

باإلضافة إىل لزوجة عالية ولون فاتح نوعاً هذا إىل جانب الرائحة والطعم املقبولني ، ويؤكد ذلك                
 وتنطبق هذة النتيجـة علـى عـدم تفضـيل           )١٩٩٦ (ما توصل إلية كل من الكثريي وخنبش      

 ولزوجة واطئة ولون أسود كمـا أن  املستهلكني لعسل السلم الذي حيتوي على نسبة رطوبة عالية        
 حيث صنف يف املركز      من العسل  عهذا النو أثرت سلبياً على     الرائحة املتغرية والطعم احلمضى قد    

 .األخري 
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– ١٤ 




دم لألطفال والكبار ، كما يستعمل كعالج       العسل مادة غذائية عالية القيمة الغذائية ، تستخ       
وقال رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم       ) فية شفاء للناس    ( لعدد كبري من االمراض ، قال اهللا تعاىل         

ويستخدم العسل منذ زمن بعيد لعالج اجلـروح لنشـاطة   ) . عليكم بالشفائني العسل والقرآن  ( 
يتم حالياً إضافة العسل اىل العقـاقري الطبيـة         املضاد للبكترييا كما يستخدم كمضادات جراحية و      

 كمادة حاملة أو حملية مثل أدوية الكحة والتركيبات احملتوية على فيتامينات الريبوفالفني والثيـامني    
 ) . ١٩٩٦خمتار ( 

 عرب مراحل التاريخ منذ أقدم العصور ، وامجعـت          ودواءوقد عرفت البشرية العسل كغذاء      
فهو حيتوي على مواد عديـدة   ) ١٩٨٧ اخلطيب(  الصحة والقوة طعاماألراء على ان العسل هو     

ولقد أسفرت جهـود  ) ١٩٨٦السعيد ( يستفيد منها جسم األنسان وتشفى العديد من األمراض        
مشاهري العلماء على مر االجيال عن االكتشافات الطبية لألسرار الشـافية للعسـل ممـا أدى اىل     

ـ                              املستشـفيات واملصـحات العامليـة       ن احلـاالت يف   اعتمادة اليوم كعالج طبيعـي لكـثري م
 )١٩٨٥ ، عاشور( 

مـن األطبـاء يف خمتلـف       % ٩٦ان   اىل )ب٢٠٠٥،١٩٩٧( أشارت نتائج خنبش    
يشترطون استخدام عسل السدر    % ٦٥منهم  . التخصصات يصفون العسل ملرضاهم يف العالج       

 ) .٥شكل ( ستخدام نوع حمدد من العسلفال يشترطون ا%) ٣٥(يف العالج أما البقية 

والذين تعاجلوا بالعسل ان هناك أكثر من عشرين مـرض          املرضاء  أظهرت أراء األطباء    
وتشري النتائج ان األطبـاء  . أهم هذه األمراض    ) ٣(يعاجل باستخدام العسل اليمين ويوضح جدول     

 ١٣ املقدمة حيـث أفـاد    الباطنيني يصفون العسل لعالج خمتلف األمراض وتأيت امراض الكبد يف         
 أطباء باستخدام العسل للمرضى الذين يعانون مـن         ٩ونصح  . طبيباً استخدام العسل يف عالجها      

وحتدث اربعة أطباء عن جتربتهم الشخصية يف جناح العسل لعالج قرحـة املعـدة              . الضعف العام   
اجلهـاز  ، الدم ، ر كما أشارت الوصفات الطبية اىل استخدام العسل ملرضى السك        . واألثىن عشر   

 .التنفسي باالضافة اىل أمراض النساء ، البويل 



م٢٠٠٥ 
 

– ١٥ 

وتفيد النتائج ان اخصائي اجلراحة قد اظهروا حتمساً كبرياً يف استخدام العسل ملعاجلـة              
وقد استطاعوا بتجربتهم الشخصية من استخدام العسل يف عالج اجلـروح           ، مجيع انواع اجلروح    

وافادوا ان االستخدام املوضعي للعسل اعطى نسبة جناح        ) السكرغرغرينا  ، الصديدية  (املستعصية  
 .لعالج اجلروح املستعصية % ١٠٠بلغت 

،  ما مع ما نصح به األطباء        تطابق أراء الذين تعاجلوا بالعسل اىل حدٍ      ) ٣(ويبني جدول   
 قرحة املعدة واألثىن عشر والضـعف     ، وخاصة عند استخدام العسل يف عالج اجلروح املستعصية         

ويتضح من اجلدول ايضاً ان هناك أربعة مرضى قد استخدموا العسل يف عـالج التـهاب               . العام  
 .العيون من واقع جتربة شخصية خاصة 
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 أهم األمراض اليت يعاجل ا العسل اليمين) ٣(جدول 
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– ١٧ 




             سـل ع لتسـويق ال    قنـوات  اىل وجود أربـع   ) ٢٠٠١( قردش   تشري نتائج خنبش و   
 : هي ) ٦شكل ( 

نحال اىل التاجر ، وتتم هذة العملية يف موقع االنتـاج اثنـاء             من ال  تسويق مباشر . ١
 . موسم مجع العسل 

تتم يف موقع االنتاج وليس   الالعمليةأن   تسويق مباشر من النحال اىل التاجر ، اال        .٢
  العسل اىل التاجر ، بايصالأثناء موسم مجع العسل ويقوم النحال 

 . تسويق غري مباشر عرب الوسطاء  .٣
 . اشر من قبل مجعيات النحالني تسويق مب. ٤
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– ١٨ 


فسعر عسل السدر يصـل  . أسعار العسل ختتلف من نوع آلخر ومن منطقة اىل أخرى          

 . األنواع االخرى من العسل  بأسعار مقارنة أضعافاىل أكثر من ثالثة 
كيلوجرام   بينما سعر     /  ريال   ٨٠٠٠ويف أسواق العسل يصل سعر عسل السدر اىل         

كيلوجرام أما عسل املراعي فـال يزيـد   /  ريال ٢٠٠٠-١٠٠٠عسل السمر يتراوح بني     
 ) ٤جدول ( ريال ١٨٠٠سعر الكيلوجرام عن 

ـ            در يتـراوح                          وعند شراء العسل مـن النحـال مباشـرة فـأن سـعر عسـل الس
/  ريـال   ١٥٠٠-٨٠٠ويتراوح السـمر بـني      . كيلوجرام/  ريال   ٦٠٠٠-٤٠٠٠بني  

 . كيلوجرام /  ريال ١٣٠٠-٥٠٠كيلوجرام أما عسل املراعي فيتراوح بني 
ويالحظ ان أسعار عسل نفس النوع ختتلف من منطقة ألخرى ويعود ذلك اىل عـدة               

 :عوامل من أمهها 
 : وامل البيئية الع. ١

، تبعاً ألختالف العوامل البيئية مثل احلرارة والرطوبة        ختتلف صفات العسل املنتج     
فعسل السدر املنتج من حضرموت أعلـى  ، نوع التربة وتبعاً لذلك فان سعر العسل خيتلف      

 .األخرى من عسل السدر املنتج يف احملافظات 
  : موسم التزهري. ٢

، عند هطـول املطـار      وذلك   كثري من املناطق مرتني يف العام        تزهر أشجار السدر يف         
وكذلك يف  ، ويسمى العسل بالبغية    ) أكتوبر ونوفمرب (لذلك ميكن إنتاج العسل يف اخلريف       

وعلى الرغم من العسل املنتج من نفـس املرعـى    . ويسمى العسل باملربعي    ) مارس(الربيع  
هلذا فان عسل البغية يباع باضعاف      ، لفة  كذلك من نفس املنطقة اال أن صفات العسل خمت        و

 .سعر عسل املربعي 
 :درجة النقاوة . ٣

يف كثري من املناطق يتزامن تزهري أشجار السدر مع تزهري بعض االعشاب احلولية              
 فـان بعسل هذة االعشاب هلذا لذلك فان عسل السدر املنتج من هذه املناطق يكون خمتلطاً     



م٢٠٠٥ 
 

– ١٩ 

 من عسل السدر املنتج من املناطق اليت تزهر فيها اشـجار  هذا النوع من العسل أرخص مثناً   
  . السدر منفردة ، حيث يكون هذا  العسل عسل سدر نقي 

 : خربة النحال . ٤
النحال الذي لدية خربة جيدة يقوم بتصفية خالياة من بقايا احملصول السابق حيث              

 نظيـف  عسل إنتاج   يقوم بقطف العسل قبل نقل الطوائف اىل موسم السدر وبذلك يضمن          
 الذي اليهتم بإجراء هذة ونقي لذلك فإن سعرة أعلى من سعر العسل املنتج من قبل النحال           

 . العلية 
 :  درجة الثقة بني النحال والتاجر .٥

اىل أن كبار النحالني    ) ٢٠٠١ (Khanbash االستبيان الذي أجرة     نتائجتشري  
 حمافظات حضرموت وشـبوة وصـعدة       والذين يتمتعون بسمعة مرموقة يف أنتاج العسل يف       

وحجة يقومون ببيع إنتاجهم من العسل بسعر أعلى مقارنة بغريهم من النحـالني يف نفـس               
 . املناطق 

 : العرض والطلب . ٦
سعر العسل يف موسم االنتاج أقل مقارنة بسعر يف األوقات األخرى مـن العـام               

 .وذلك بسبب زيادة العرض 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

– ٢٠ 

 )بالريال(نواع العسل يف عدد من املناطق أسعار بعض أ) ٤(جدول 

 نوع العسل احملافظة
سعر الكيلوجرام من 
 النحال إىل التاجر

سعر الكيلوجرام يف 
 السوق

سعر الكيلوجرام من 
 العسل املصدر 

 - ٨٠٠٠– ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠ سدر

 صنعاء - ٢٠٠٠ – ١٨٠٠ ١٥٠٠ – ١١٠٠ مسر

  – ١٨٠٠ – ١٥٠٠ ١٣٠٠ – ١٠٠٠ مراعي

 - ٨٠٠٠– ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠ سدر

 نعد - ٢٠٠٠ – ١٥٠٠ ١٣٠٠ – ١١٠٠ مسر

 - ١٨٠٠ – ١٥٠٠  ١٢٠٠ – ١٠٠٠ مراعي

 ١١٠٠٠-٨٠٠٠ ٨٠٠٠– ٦٠٠ ٦٠٠٠ – ٥٠٠٠ سدر

 حضرموت ٢٥٠٠-٢٠٠٠ ٢٦٠٠ – ١٦٠٠ ١٦٠٠ – ٩٠٠ مسر

 ١٥٠٠-١١٠٠ ١٣٠٠ – ٨٠٠ ٨٠٠ – ٦٠٠ مراعي

 ٨٠٠٠-٧٠٠٠ ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠ سدر

 شبوة - ١٤٠٠ – ١٠٠٠ ١٢٠٠-٨٠٠ مسر

 - ١١٠٠ – ٨٠٠ ١٠٠٠ – ٦٠٠ مراعي

 ٨٠٠٠-٧٠٠٠ ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠ ٥٥٠٠-٤٥٠٠ سدر

 صعدة - ٢٥٠٠-١٥٠٠ - مسر

 - ١٥٠٠ – ٧٠٠ ١٠٠٠ – ٥٠٠ مراعي

 ٨٠٠٠-٧٠٠٠ ٨٠٠٠-٦٠٠٠ ٥٥٠٠ – ٤٥٠٠ سدر

 حجة - ٢٠٠٠ – ١٥٠٠ ١٥٠٠ – ٩٠٠ مسر

 - ١٥٠٠ – ٧٠٠ ١٠٠٠ – ٥٠٠ مراعي

 
 
 
 



م٢٠٠٥ 
 

– ٢١ 


والذي مشـل  ) ٥جدول  ( ٢٠٠١عام Khanbash نتائج االستبيان الذي أجراه

وصعدة وحجـة  ، وشبوة ،  وهي حضرموت  العسلبإنتاج تشتهراحملافظات احلدودية واليت   
للتصدير ، وقنوات التصدير ، وطـرق التصـدير ، وانـواع            توضح طرق جتهيز العسل     ، 

 .  الدول اليت يتم تصدير العسل اليها إىل باإلضافةة العسل املصدر
 طرق تصدير العسل يف احملافظات اليت مشلها االستبيان ) ٥( جدول 

وجة 
 حجة/ صعدة  شبوة حضرموت املقارنة

سل 
 الع

هيز
جت

دير
تص
لل

 

 يعبأ يف عبـوات     السائلعسل  ال. ١
  لتر ٢٠-١٠تسع بني 

 يعبـأ يف علـب      األقراصعسل  .٢
  )فقرو (   خاصة

 يعبأ يف عبوات السائلالعسل . ١
  لتر ٢٠-١٠تسع بني 

عسل األقراص يعبأ يف علب     .٢
 )قروف( خاصة 

 يعبأ يف عبوات السائلالعسل . ١
  لتر ٢٠-١٠تسع بني 

عسل األقراص يعبأ يف علب     .٢
 )قروف( خاصة 

دير
تص
ت ال

قنوا
 

 تاجر التصديرمن النحال اىل . ١
 )ينغري مي(من النحال اىل التاجر . ٢
تـاجر  من النحال اىل التاجر اىل      . ٣

  التصدير

 تاجر التصديرمن النحال اىل . ١
من النحال اىل التـاجر اىل      . ٢

 تاجر التصدير

 تاجر التصديرمن النحال اىل . ١
النحال يقوم بتصدير انتاجه    . ٢

 .مباشرة 

رق 
ط

دير
تص
ال

 
  ،براً. ١
   جواً.٢ 
 مع املسافرين. ٣ 

 براً. ١
 ينمع املسافر. ٢

 براً. ١
 مع احلجاج. ٢

سل 
 الع

واع
أن

صدر
امل

 

  عسل السدر. ١
 السمر. ٢ 
 املراعي. ٣

 السدر. ١ السدر. ١

در 
يص

يت 
ل ال

دو
ال

سل
 الع

ليها
ا

 

، الكويـت   ، االمارات  ، السعودية  
 اندونيسيا، قطر 

 السعودية االمارات، السعودية 

 Khanbash(2001): املصدر 
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م قدرت بنحو   ٢٠٠٣اىل أن كمية العسل املنتجة خالل عام        ) ٦(تشري بيانات جدول    
كمـا  . ١٩٩٠ مرة مقارنة بعام ٥,٦ طن أي أن كمية العسل املنتجة قد تضاعفت       ٥٠٠٥

 طـن يف عـام      ٨٠,٣ مرة حيث ارتفعت من      ٤,٤ قد تضاعفت    ةأن كمية العسل املصدر   
نات تشري اىل أن مسامهة العسـل يف        هذه البيا  . ٢٠٠٣ طن خالل عام     ٣٥٠ اىل   ١٩٩٠

ويتضح الدور البارز للعسل يف االقتصاد اليمين مـن      . االقتصاد اليمين تزداد عاماً بعد أخر       
 :خالل اليت 

 . مليار ريال ٨,٦تقدر القيمة اإلمجالية إلمجايل االنتاج السنوي من العسل مببلغ  .١
 مليـون   ١٣,٦يل   مليار ريال أي حـوا     ٢٠٤٥بلغت قيمة العسل املصدر بنحو       .٢

 .دوالر 
 . اسرة ١٦٥٠٠إنتاج العسل يساهم يف زيادة الدخل ومصدر رزق لعدد  .٣
فتح فرص عمل جديدة للمهن املرتبطة بتربية النحل وانتاج العسل واملتمثلـة يف              .٤

 .ورش تصنيع اخلاليا وادوات النحالة ومتطلبات تربية النحل 
 اآلف ٩ل جديدة ألكثر مـن    املسامهة يف مكافحة الفقر من خالل اجياد فرص عم         .٥

 ) .٢٠٠٥، خنبش (شاب 
 م٢٠٠٣ – ١٩٩٠انتاج العسل وتصديره خالل الفترة من ) ٦(جدول 

امجايل انتاج العسل  السنة
 طن

كمية العسل 
 املصدرة طن

قيمة العسل املصدرة 
 مليون ريال

١٦٠,٦ ٨٠,٣ ٨٩٢ ١٩٩٠ 
١٤٦٧,٥ ٢٩٣,٥ ١٧٠٦ ١٩٩٥ 
٢٤٥٠ ٣٥٠,٠ ٥٠٠٥ ٢٠٠٣ 

خنـبش  ) أ٢٠٠٥، ب  ،أ٢٠٠٣(خنبش   ، )٢٠٠٤ (اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي    : املصادر
   .)٢٠٠٤(واخرون 



م٢٠٠٥ 
 

– ٢٣ 


الطبعـة الثانيـة    ، دار املعارف   . حنل العسل يف القرآن والطب      ) ١٩٩٥(حممد علي   ، البنيب  . ١
 .٩٢ص

، عة الرابعـة    الطب، عسل النحل شفاء نزل به الوحي       ) ١٩٨٧.(عبدالكرمي جنيب   ، اخلطيب  . ٢
 .١٦٢-١٤٧جدة ، الدار السعودية للنشر والتوزيع 

تطوير حنـل العسـل يف اجلمهوريـة    تربية دراسة مشروع ) :١٩٨٥(، عبدالرزاق ، الراوي  . ٣
  .٧٨-٧٤:٥عدد ، جملة الزراعة والتنمية ، اليمنية 

الطبعة ، العسل  – من األعجاز الطيب يف القرآن الكرمي     ) ١٩٨٦(،عبداهللا عبدالرزاق   ، السعيد  . ٤
 .٤٧األردن ، عمان ، دار الضياء للنشر والتوزيع ، األويل 

التنوع احلسي لعدد من أنواع العسـل  ) ١٩٩٦(حممد عاشور وحممد سعيد خنبش   ،  الكثريي   .٥
  .٢٦١ – ٢٥٦):٣(٢٣جملة دراسات العلوم الزراعية . احمللي واملستورد 

دراسة مشـروع تطـوير     ) ١٩٨٥(بنك االسالمي للتنمية    املنظمة العربية للتنمية الزراعية وال    . ٦
 .اخلرطوم . مطابع املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ش . د. ي. تربية حنل العسل يف ج

دراسات كيماوية وفيزياوية للعسل املنتج يف املنطقة الشـمالية    ) ١٩٧٨(،لؤي كرمي   ، الناجي  . ٧
 .٣١-١٧:٢ عدد ٦جملد ،جملة تشرين ،نتج فيها وعالقته بالعوائل النباتية والظروف اليت ا

مركـز عبـادي    ،  تربية النحل وانتاج العسـل يف الـيمن          )١٩٩٦(،حممد سعيد   ، خنبش  . ٨
 .١٤٣-١٢٥، اليمن ، صنعاء .للدراسات والنشر 

الندوة الدوليـة حـول     . االستخدامات الطبية للعسل اليمين     ) ١٩٩٧(حممد سعيد   ، خنبش  . ٩
  .١٩٩٧ مارس ٨-٦القاهرة ، ة ملنتجات حنل العسل االستخدامات الطبي

سلسلة النحالة اليمنية العـدد    ، تطور تربية النحل يف اليمن      ) أ٢٠٠٣(حممد سعيد   . خنبش  . ١٠
 .االول مركز حنل العسل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 



       
 

– ٢٤ 

املؤمتر الدويل الثالث إلحتـاد  ،تطور تربية النحل يف اليمن ) ب٢٠٠٣(،حممد سعيد ، خنبش  . ١١
 .م٢٠٠٣ديسمرب ٣١-٢٨،طنطا،النحالني العرب 

-١٩٩٠تطور تربية النحل يف عهد الوحدة اليمنية املباركة         ) أ٢٠٠٥(حممد سعيد   ، خنبش  . ١٢
 . مركز حنل العسل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٠٥

جملة العلوم التطبيقية عدد    . العسل اليمين والوصفة الطبية     ) ب٢٠٠٥(حممد سعيد   ، خنبش  . ١٣
)٦٦-٥٨) : ١.  

دراسـة بعـض    ) ١٩٩٧(حممد سعيد وحممد عاشور الكثريي وغزة حمفوظ علي         ، خنبش  . ١٤
  .٤٦٠-٤٤٨) : ٢(٣٨الة الواقية للعلوم . صفات العسل السقطري 

دراسـة الصـفات    ) ١٩٩٨(وظ علي   حممد سعيد ومها معتوق مكاوي وغزة حمف      ، خنبش  . ١٥
  .٤٢-٣٨) : ١(جملة حنل العسل العدد ، املرغوبة يف العسل اليمين 

دراسة بعض صـفات العسـل الـيمين        ) ٢٠٠١(حممد سعيد وأماين أمحد قردش      ، خنبش  . ١٦
كليـة العلـوم    (جامعة حضرموت   ، ندوة حنل العسل وشجرة السدر      . وتسويقه يف حمافظة عدن     

  .٢٠٠١ مارس ٢٤-٢٢ن سيئو) التطبيقية

 النشرة االرشادية العدد    –عسل النحل   ) ٢٠٠٤(حممد سعيد وحممد حسن املداين      ، خنبش  . ١٧
 . سيئون –التكنولوجيا م ومركز حنل العسل جبامعة حضرموت للعلومو) ٢(

النـوب  ) ٢٠٠٤(حممد سعيد وحممد حسن املداين وحسـني عبـداهللا الكـثريي         ، خنبش  . ١٨
 مركز حنل العسـل جبامعـة حضـرموت للعلـوم           –عني يف تدريب النحالني     املرشد امل -والعسل

 . سيئون –والتكنولوجيا 

مكتبة الفرقان للطبـع والنشـر      ، التداوي بعسل النحل    ): ١٩٨٥(عبداللطيف  ، عاشور  . ١٩
 .٥٣-٣٧القاهرة ، والتوزيع 

                حممد عباس وحممـد صـالح الـدين حمجـوب ونبيـل سـعيد الرببـري                ، عبداللطيف  . ٢٠
 .٢٠١-١٩٩،  االسكندرية –دار املروة للتجارة والتغليف ، حنل العسل ) ١٩٨٤(



م٢٠٠٥ 
 

– ٢٥ 

 .ص ٢٦٧املكتبة القيمة . العسل غذاء وشفاء ) ١٩٩٦(خمتار سامل . ٢١

كتاب االحصاء الزراعي لعـام     ) ٢٠٠٤( اإلدارة العامة لإلحصاء     –وزارة الزراعة والري    . ٢٢
 . صنعاء ٢٠٠٤

23. Hansen,E.(1995)The beekeepers of wadi Doan. Aramco 
word 46(1):4-7. 
24. Khanbash,M.S. (2001) Devlelopment of the Apiculture in 
Yemen. Atechnical report requested by FAO Representive 
Office Sana'a Yemen . 
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Introduction 

 
    Honey production has always played an important role in 
the economy of the country from the past centuries to the 
present. The trade of honey is ranked the 4th in the economy 
of Hadramout State, which was established in the 10th 
M.B.C. The flourishing of beekeeping was related to the 
prosperity of economy in Yemen at that time . 
 
    Yemeni honey particularly  ،Asal Al-elb' (Sidr) 
Ziziphus Spina christi, produced from Wadi Doan 
(Hadhramout governorate) and Wadi Gardan (Shabwa 
governorate) has earned very good reputation and is 
commercially one of the most expensive in theworld 
(Arrawi,1985;AOAD,1985;Hansen,1995) due to some specific 
characteristics. Yemeni beekeepers are competing to 
present honey types that satisfy the consumer demands 
inside and outside Yemen (Khanbash etal, 1998). 
 
    The Yemeni beekeeper has developed good expertise in 
extracting honey by different methods that satisfy the 
consumer needs which is different from one area to another 
and from one season to another.  
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Honey Sorts  
 

    Honey production is the main purpose of beekeeping in 
Yemen and many other countries. 
    Yemeni beekeepers have been interested in honey 
production since old times. The Yemeni beekeepers 
compete to satisfy the consumer interests inside and outside 
Yemen. They produce quality honey which is more popular, 
particularly the Sidr honey that is considered one of best 
qualities in the world. 
    The production of honey depends on the population of 
honeybee colonies, type of hive, flowering bee plants, 
environmental factors, and experience of beekeeper. The 
Yemeni beekeeper has good experience about the 
appropriate time of bee multiplication and division, honey 
production seasons and got very good experience in taking 
care of his bees all the year around. 
    The number and time of honey seasons are different from 
one place to another. Usually there are three seasons. The 
first from February to May, the second from August to 
November and the third in summer between the first and 
second seasons. 
    Yemeni beekeepers have to move their hives 3-5 times 
during the year. Often they get honey three times a year. 
The chemical and physical characteristics of famous sorts of 
Yemeni honey are shown in Table 1 (Khanbash 
1997;Khanbash et al,1998) . 
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Table 1.  Some chemical and physical characteristics of 
famous sorts of Yemeni honey 

 

Honey sorts Color Odour Elasticity 
Water 
content 

(%) 

Total 
sugars(%) 

Free 
acid 
mqe/
Kg 

pH 

Sidr 
(Hadramout) 

Slight 
amber Natural Very high 14.5 83 20.5 4.9 

Sidr 
(Shabwa) 

Slight 
amber Natural Very high 14.8 82 14.0 5.6 

Somor Pale 
amber Natural High 15.0 83 24.5 4.5 

Salam Dark 
amber 

Highly 
acidic Low 20.0 79 91.0 4.6 

Qasas Amber Natural Medium 17.3 81 28.0 4.5 
Range 

(Socotra) 
Pale 

amber 
Slightly 
acidic Low 17.6 81 29.0 4.1 
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Methods of Processing 

 
Supering for the honey flow: 
    The Yemeni beekeeper has good experience in 
knowing the flowering dates of bee plants which are 
rich in nectar. He prepares himself before this by 
doing the following: 

i. Feeding the colony with sugar solutions to activate 
the queen to give more eggs which leads to increase 
of number of workers and this helps in making full 
use of the flowering season by collecting and 
storing good quantities of honey by the workers in 
the hive. 

ii. Collection of honey combs two weeks before the 
flowering season and this method is useful in : 

• Having pure honey and not mixed types 
• Production of honey free from any residual of 

sugar feed 
• Encouraging bees to build new white combs 

for storing nectar and producing good quality 
honey combs  

 
Bee hives movements: 
    The beekeeper selects the area where he is going to move 
his bees. He selects an area where there are dense flowering 
plants, and few hives available particularly in Sidr flowering 
season. 
    The beekeeper moves his hives at the time of dense nectar 
production, which varies from one area to another. 
Movement of hives is carried out at night to prevent flying 
of bees if carried out in the daytime. Beekeepers differ in 
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their preparing for this event. Some of them close the inlets 
of their hives, while others spray tar material before moving 
their hives. Some of them leave the inlets of hives open , but 
when moving their hives they put the inlets facing each 
other and leaving some space to allow bees to go and return 
in the early morning to where the beekeeper stops moving in 
the morning and continue moving at night. 

 
Honey harvesting: 
    As most of the hives used in Yemen are traditional ones, 
the beekeepers while harvesting honey open the hives from 
the back. By using a knife, they cut the combs and put them 
in a container one after another till they reach the ones that 
contain the brood . 

 
    In wooden hives (Langstrowth  and Kenyan), the 
beekeeper opens them from above and collects the honey 
combs. If the brood is below, he cuts the parts that contain 
honey and returns the other parts that contain the brood to 
the hive by fixing it on the wooden stands by using rubber 
bands. 
 
Honey extracting: 
    The Yemeni beekeeper has developed good experience in 
selecting the appropriate method of extracting honey 
according to the consumer demands, which is different from 
one area to another and from one type to another. We can 
summarize these methods as follows (Khanbash,1996 a) : 

i. The white combs that contain Sidr honey are left as 
they are without any extraction of honey. 

ii. Solar extractor is used where honeycombs, after 
cutting,are put and on extraction, containers receive 8 
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the honey liquid put underneath the extractor. Honey 
extracted by this method is more preferable to other 
methods. 

iii. Heating: Combs containing honey are cut into 
pieces and put in a small tank. The tank is heated by 
fire underneath. This heating is usually done at night. 
The tank is then left till it cools down, a hole is made 
at the corner and through it the honey is poured into 
another container. 

iv. Hand Squeezing: Some beekeepers are extracting 
honey by squeezing   the combs by their hands, and 
the liquid honey is collected.  

v. Squeezing and heating: where combs are first 
squeezed and then heated. In this method, the tank is 
put on a hot water bath instead of putting it directly 
on fire. 

 
    The results of the questionnaire (Khanbash,2001) 
distributed by the author have shown that the solar extractor 
is the most popular method used by most of the beekeepers 
while the other methods of squeezing and heating are least 
spread (Fig. 1) 
    Evaluation by taste method has shown that taster 
preferred the honey extracted by solar extractor followed by 
heating; while extracting by squeezing and heating was the 
least preferred (Fig 2). 

 
 
 
 

9 



Prof Dr.Mohammed S.Khanbash                                                                Yemeni Honey 
 

 Honeybee Center – Hadhramout University of Scinece & Technology   
 

٣٥

0

10

20

30

40

50

60

70

%

solar
extracting

Heating squeezing squeezing and
heating

 
Fig (1) Methods of Honey extracting 
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Fig (2) Transfer opinions on preferred methods                      
of extracting honoy 
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Preparation of honey for marketing: 
    After harvesting and extracting of honey, the beekeeper 
prepares his honey for marketing. The following steps are 
adopted (Khanbash,1996 b) 

vi. The unextracted combs are put in metallic or 
stainless steel containers of 20cm diameter, where 
two combs are put in one container(Fig. 3). 

vii. Liquid honey is screened by a transparent piece of 
cloth and put in containers of 5-20 liters. 

 
 
 

 
 
 

Fig (3) Honey combs 
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Marketing Situation 
 

Marketing channels: 
    Data of the survey which was carried out by Khanbash 
and Gardash(2001) show that there are four channels for 
marketing honey. These are (Fig 3 ) :  

1- Direct marketing from beekeeper to shopkeeper. This 
operation is carried out in the production place during 
the season of harvesting the honey.  

2-  Direct marketing from beekeeper to shopkeeper. But 
the operation is not carried out in the production site 
and also not during the season of harvesting the 
honey. The beekeeper here brings his honey to the 
shopkeeper.  

3- The shopkeeper buyes the honey from mediators. 
4- Direct marketing by the cooperatives of beekeepers. 

 
 

Honey Prices:  
    Prices of honey  are different from one production place 
to another and from one sort to another. The price of Sidr 
honey reached more than 3 times compared with other 
honeys. In the markets the price of one-kilogram of honey 
Sidr reached 8000 Yemeni Rials. While Somor honey is 
between 1000-2000Y.R.The range honey prices are less than 
1800 Yemeni Rials (Table 2) . 
    The Sidr honey prices at beekeeper ranged between 4000-
6000YR/Kg. The prices of Somor are between 600-
1600YR/Kg and for range honey are between 500-
1000YR/Kg . 
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    From these results we can notice that the differences in 
prices of honey are not only for honey produced from 
different areas but also even for that produced from the same 
area. This might be due to several reasons; the most 
important are (Khanbash,2001): 
1. Environmental Factors 

    The properties of the honey differ from one area to 
another due to the prevailing environmental conditions of 
the area (Temperature, humidity, soil …etc.). Therefore the 
price of the same type of honey produced from different 
areas varies areas according to its characteristics 
2. Season of Production 

    Sidr trees flower twice a year particularly when there is 
rain. It has been known that honey harvested in autumn 
(October- November) has better quality than that produced 
in spring (March) and therefore honey produced in October 
and November has higher price than that produced in 
March. 
3. Degree of purity 

    Pure honey that bees collect from Sidr nectar only 
is the most expensive and also from nectar of plants 
that flower at the same time of Sidr trees. 
4. Beekeeper experience  

The experienced beekeeper is the one who harvested his 
honey before moving his hives to Sidr growing areas. He 
then gets pure Sidr honey, sells it with high price; compared 
with that beekeeper the one who doesn’t collect his honey 
before moving his hives to Sidr area and then gets mixed 
and not pure Sidr honey,gets a lowe Price .  
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5. Degree of trust between the beekeeper and the honey 
trader 

The results of a questionnaire distributed to a number of 
big beekeepers and honey traders in Hadramout, Shabwah, 
Sa’adah and Hajjah showed that the degree of trust between 
beekeepers and honey traders is very important for 
determining the price of honey. 
6. Demand and Supply movement 

This is also an important factor in changing the prices of 
honey 

 
Table 2. The price of Yemeni honey in some Governorates of 

Yemen (in Yemeni Rials) 
 

Governorate Source of 
honey 

Price from 
beekeeper to 
shopkeeper/

Kg 

Price in the 
market 

Price of 
Exported 

honey 

Sana’a Sidr 
Somor 
Range 

4000-5000 
1100-1500 
1000-1300 

6000-8000 
1800-2000 
1500-1800 

- 

Aden Sidr 
Somor 
Range 

4000-5000 
1100-1300 
1000-1200 

5000-8000 
1500-2000 
1500-1800 

- 

Hadramout Sidr 
Somor 
Range 

5000-6000 
900-1600 
550-800 

6000-8000 
1600-2600 
800-1300 

8000-11000 
2000-2500 
1100-1500 

Shabwa Sidr 
Somor 
Range 

4000-5000 
800-1200 
600-1000 

6000-8000 
1000-1400 
800-1100 

7000-8000 

Sa’ada 
 

Sidr 
Somor 
Range 

5000-6000 
 -- 
800-1000 

6000-8000 
1500-2500 
700-1500 

7000-8000 

Hajjah Sidr 
Somor 
Range 

5000-6000 
900-1500 
500-1000 

6000-8000 
1500-2000 
700-1500 

7000-8000 
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Honey Exportation 

 
Exportation Methods: 
     Data on the preparation of honey for exportation, 
exportation channels and ways, sorts of honey exported, and 
countries importing Yemeni honey for Governorates 
covered by the questionnaire are shown in Table 3 
(Khanbash,2001). 
Prices of exported honey: 
    The prices of exported Sidr honey taken from studied 
Governorates, Hadramout, Shabwa, Saada and Hajjah are 
between 7000-11000YR/ Kg.All prices of exported honey 
are higher than the prices of the honey marketed in Yemen . 
    In the questionnaire, most of the big beekeepers and 
traders have agreed that the reason for high price given 
to the exported honey compared to the one marketed 
locally is the high quality of the exported honey 
compared to what is marketed locally. We already 
mentioned the factors that relate to the high quality and 
hence high price of honey .   
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Table 3. Methods of honey exportation in different 
Governorates as mentioned in the questionnaire 
Items 

covered by 
the 

questionnaire 

Hadramout Shabwa Sa’ada/Hajjah 

Preparation of 
honey for 
exportation 

1.Liquid honey in 
containers          
(7-28Kg) 
2. Combs of 
honey 

1.Liquid 
honey in 
containers 
(7-28Kg) 
2. Combs of 
honey 

1.Liquid honey in 
containers (7-
28Kg) 
2. Combs of honey 

Exportation 
channels 

1.Beekeeper      
Exporter 
2.Beekeeper       
non Yemeni trader 
3.Beekeeper       
Trader         
Exporter 

 

1.Beekeeper  
    Exporter 
2.Beekeeper  
    Trader       
  Exporter 

1.Beekeeper      
Exporter 
2.Beekeeper       
Exports his honey 

Exportation 
methods 

1.By cars 
2.By airplanes 
3.By travelers 

1.By cars 
2.By 
travelers 

1.By cars 
2. By Pilgrimages 

 

Sorts of honey 
exportation 

1.Sidr 
2. Somor 
3. Range 

Sidr Sidr 

Countries 

1.Saudi Arabia 
2.UAE 
3.Kuwait 
4.Qatar 
5. Indonesia 

1.Saudi 
Arabia 
2.UAE 

 

Saudi Arabia 
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٤٢

Role of honey in Yemeni Economy 
 

    Honey plays an important role in the economy of the 
country. Data in Table 5 show that :  

1- Number of hives has been multiplied three 
times during the last period. 

Total honey production reached more than 5000 ton 
in 2003, that is 5.6 times of what was in 1990. 
2- Exported quantity of honey reached 350 ton in 

2003 that is 4.4 times what was in 1990. 
3. Value of honey production reached to 8.6 milliard 
Rials.  
4. Value of exported honey reached to 2.45 milliard 
Rials (13.6 million $). 

 
 
 

Table 4. Development of honey production and exported during 
the period 1990-2003  

 

year 
Total honey 
production 

(Tons) 

Quantity of 
exported honey 

(Tons) 

Price of Honey 
exported million 

yR 
 

1990 892 80.3 160.6 
1995 1706 293.5 1467.5 
2003 5005 350 2450 

Resoures:Ministry of Agriculture,Khanbash,2001,2003,Khanbash etal,2004; 
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