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حصر النباتات الرعوية لنحل حصر النباتات الرعوية لنحل 

العسل في دلتا أبين كخطوة أولية العسل في دلتا أبين كخطوة أولية 
نحو إيجاد خارطة إرشادية نحو إيجاد خارطة إرشادية 

للنحالينللنحالين



م  من بين أوساط  النحالين ٢٠٠٤ / ٤ / ٣١ إلى ٢ /٢٩ثم جمع البيانات خالل الفترة 
، جعوله ، عفيني ، الفيش ، دوفس ، الكود : المتواجدين في عدد من مواقع دلتا أبين وھي 

الرميله ، الرميله الشرقية ، المخزن ، تمحن ،منطقة حسان ، الشيخ سالم ، المسيمير 
اختيارھم باتيس وقد كان عدد النحالين الدين شملتھم الدراسة أربعين نحاال تم ، الغربيه 

: واعتمدت ھده الدراسة على ، عشوائيا 
 جمع البيانات من خالل النقاش العام عبر االتصال الشخصي بالنحالين -

مصدر ،اسم النبات  محليا : جمع البيانات من خالل استمارة اإلستبانة  الذي حدد فيھا
:   وأعطى للمصدر ثالث درجات) رحيق أو حبوب لقاح (الغداء  

+ + +                        مصادر أساسية
+ +                     مصادر متوسطه
+                         مصادر بسيطة

المراعي في محطة إعطاء  التسمية  العلمية للنبات من قبل اإلخصائين في قسم الغابات و
.  ليةأبحاث الكود استنادا إلى الدراسات  التصنيفية السابقة للفلورا المح

.حللت البيانات إحصائيا باستخدام النسبة المئوية



بعض النباتات التي يزورھا نحل العسل لجمع الرحيق بعض النباتات التي يزورھا نحل العسل لجمع الرحيق ) ) 11((جدول جدول 
وحبوب اللقاح في دلتا أبينوحبوب اللقاح في دلتا أبين

 االسم المحلي
 مصدر الغذاء

 االسم العلمي
حبوب لقاحرحيق

Abutilon pannusum ++-العفار

Acacia  tortilis ++++السمر البلدي

Acacia  mellifera . Benth -+++الضبيان

Acacia   sengaL -++القتاد

Aeluropis littoralis +-الشحر

 Acacia  nilotica = Arabica +++السمر الھندي

Allium cepa +-البصل

Anisotes trisulcus. nees -+++المضاض

Azadirichta  indica  A.Juss +++المريمرا

Cassia italica ++-العشرق

Cassia orientalis ++-العشرق

Cassia senna ++-السنا

Cassia acatifolia ++-العشرق

Citrus aurantifolia -++الليم الحامض

Conocarpus lancifolius ++++الدمس

Corchorus olitrnus +-ملوخية

Cacamis melofar. aegyptiacus +++الشمام

Citrullus  vulgaris +++البطيخ

Capsicum fnutescers +-البسباس(الفلفل)

Dipterygium glaucum +++-العلقة

Euphorbia ammak ++القصاص

Eucalyptus  camal dulensis.Dehnh +++++الكافور

 Fagonia ++-الحليلة

Gossypium barbadense ++++القطن

Heliotropium bacciferum -+الخضرب(رمرام)

Indigofera spinosa ++-الحل

Lawsonia  inermis ++-الحناء

Leptadonia arborea schweinf -+المرخ

Lycopersicon esculentum +++-الطماطم

 



بعض النباتات التي يزورھا نحل العسل لجمع الرحيق بعض النباتات التي يزورھا نحل العسل لجمع الرحيق ) ) ١١((يتبع جدول يتبع جدول 
وحبوب اللقاح في دلتا أبينوحبوب اللقاح في دلتا أبين

 

االسم المحلي 

مصدر الغذاء 
 االسم العلمي

حبوب لقاح رحيق 

 Mangifera indica++  ++المانجو 

 Moriltia parviflora- ++ بويثاء ( ھرمة) 

 Moringa  spp+  ++البان 

 Myrtus communis+ + الريحان 

 .Ocimum basilicum .L +++ +ضمران 

 Odyssea mucronata. stapf+  -شوخر 

 Fortulaca spp++  -رجلة الزھور 

 Parkinsonia aculeata+ + الباراكنسونيا 

 .Psidium guajava.L+  ++ الجوافه

 Phoenix dectylifera+++ - النخيل 

 Pithecoloum dulce. Benth++  ++الديمن 

 .Prosopis cnieraria .L+  +++القاف 

 Prosopis joliflora+ +++ المسكيت(السيسبان) 

 Raphanus sativus+  -الفجل 

 Salvadera  persica- ++ الراك 

 Sesamum indicum+ + السمسم 

 Solanium melongana+  -الباذنجان 

 Sulosla foetida. Delile+ - الحمض 

 Terminalia  spp++  -البيذان 

 .Tribululs terrestris. L+++ -  شوخر

 Tephrosia apollinea+  -الغبيراء 

 .Tamarix aphylla. L+  ++اإلثل 

 Zizyphus spina christi+ +++ العلب 

 Zygophyllum simplex+++  -القرملة 

 Arabchis hypogaea++  -الفول السوداني 

 Cucurbita moschata-  +القرع العسلي 

 .Pluchea  dioscorodes . De++  ++العثرب 

 Zea mays+ - الذرة الشامية 

 Sorghum vulgare+  -الذرة الرفيعة 

 Pennisetum qlaucum+++ - الدخن 



في دلتا أبين% توزيع مراعي النحل ) ٢(جدول 

تصنيف النباتات 
 أساسيةمصادر 

ومتوسطة للرحيق 
 %

مصادر 
بسيطة 

للرحيق % 

  أساسيةمصادر
ومتوسطة 

لحبوب اللقاح 
 %

مصادر بسيطة 
لحبوب اللقاح  

 %

 إجمالي
النباتات 

 %

%  32.50%  10%  10%  6.25  % 6.25نباتات حقلية 

%  18.75%  5%  3.75%  3.75%  6.25  ات مدخلهغاب  شجارأ

%  48.75%  15%  15%  5  13.75نباتات برية 

  

  اإلجمالي

26.25  %15  %28.75  %30  %
  

41.25 %  58.75  %

 



:  يمكن أن نميز الغطاء النباتي الرعوي للنحل في دلتا أبين باألتيًً◌وعموما
.               نباتات متعددة ومتنوعة المصادر- 
. يد اإلزھارباتات قصيرة في فترة إزھارھا  وتتابع مع غيرھا من النباتات في مواعن -
.    وجود فترات جفاف بين مواعيد إزھار بعض النباتات واألخرى-
.  تعرض مراعي النحل  إلى قطع جائر ألغراض متعددة-

.   عدم زراعة نباتات رعوية جديدة-



.    تعتبر دلتا أبين منطقه إلكثار النحل وذلك لتوفر مصادر حبوب اللقاح-

ل من النحل  فترة الجفاف الطويلة ھي العامل األكثر تأثير على إنتاج طوائف النح-
والعسل حتى تاريخ تنفيذ ھذه الدراسة



اون مع كل دراسة الغطاء النباتي الرعوي للنحل دراسة دقيقه وشامله و ذلك بالتع
: يه والجامعات وإتحاد النحالين لتحقيق األھداف التالية ثالمحطات والمراكز البح

. ثافتھا تحديد أنواع النباتات الرعوية للنحل وفترات إزھارھا و إنتشارھا وك-
.    تحديد مصادر غذاء النحل-
.  تحديد القدرة االستيعابية  لوحدة المساحة من طوائف النحل-
.    وضع الخارطة اإلرشادية للنحالين من خالل ماذكر سابقا-

ق إمكانية  رسم أطلس لحبوب اللقاح للنباتات الرعوية للنحل ومن خالل ذلك سيتحق-
. تصنيف العسل من الناحية الزھرية والجغرافيا


