
 بسم اهللا الرمحن الرجيم

 للرحيق وحبوب اللقاح  للرحيق وحبوب اللقاح المفرزهالمفرزه والنباتات  والنباتات  في اليمن واھم المحاصيل في اليمن واھم المحاصيلتربية النحلتربية النحلنبذه عن بداية نبذه عن بداية 

احمد مقبل عبد هللا الشقري
قسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة صنعاء

:  مقدمــة
 ان للعسل األنسان ماوجدلعباد فعند تعتبر تربية النحل من المھن الزراعية ذات فوائد اقتصادية للبالد وا      

ثم انتقل الي جذوع أشجار الغابات ومشتقاته فوائد كثيرة بداء يتقصي موطن النحل وھو في مغارات الجبال 
جذوع  ، اجباح، طوائف ،  من الفخار وتعددت اسمائھا خاليا مصنوعه ويسكنه في مساكن يؤيةثم حاول ان 

فأخذ يراقب النحله فوجدھا ،  علي العيش بالقرب منه بأيالفھاوغيرھا من األسماء وبأشكال متعددة وقام 
وقد خص ،  والترتيب والدقه والشفقة باالخالصتبادر وتجتھد في السعي الي تكوين مجتمع تعاوني يتميز 

) Angrams ( انجرامس  من قديم الزمن حيث وقد كتب  األنسانھذا المخلوق الحشري االھتمام الكبير من 
ع  في اليمن يرجع الي حوالي الف عام قبل الميالد كما ذكرت بعض المراجالنحالةم  ان تاريخ ١٩٣٧عام 

 في اقتصادية اليمن وتعتبر من الرابعهالي القرن العاشر قبل الميالد حيث كانت تجارة العسل تحتل المرتبة 
   .الحرف القديمة 

مراعي النحل: الموضوع 



 بايفاد اليمنيهعندما قامت الحكومة )  م١٩٧٧( بتربية النحل في اليمن ففي عام األھتمام     اما بداية 
لك لدراسة الوضع لتربية النحل الدكتور محمد محمود ابراھيم كبير الباحثين بجمھورية مصر العربية وذ

 وقد زار الدكتور قريتي الروضه وحده بمحافظة صنعاء وانس محافظة ذمار،  العسل في اليمن وانتاج
 القليل اال بمحافظة الحديده وقد اثبت في دراسته أنه اليوجد الزيدية ومديرية سرددومحافظة اب ووادي 

خل بخليط من الطين وروث من خاليا النحل القديمة والمصنوعة من فروع األشجار المطلية من الدا
.األبقار  

    
 جيكوكس. البرت ( اليمينيه بواسطة وزارة الزراعة والثروة السمكية الحكومهم وفدت ١٩٨٥     في عام 

 األطارات الخاليا الحديثه ذات ومعضم اليمنيهامريكي الجنسية والذي قام بالتجارب علي الخليه البلدية ) 
ومن خالل  ) u-s-A(قدمھا باسم  )  أطار٢٠( المتحركة فقام بتصميم  خليه ذات اطارات متحركة تسع 

علي غرار خلية المراجع التي اطلعت عليھا اتضح لي ان الخليه التي صممھا  ھي معدلة 
. الكينيه بالخليه من األسفل وتسمي في اليمن المزاواهذات البراويز ) Tonnelli(تونلي

مع النھضة في تربية النحل تالزمت النھضة الزراعية في اليمن منذ الثمانينات من القرن العشرين        
 استخدام أفضل تقنيات العصر للحصول والثورة على التربية التقليدية للنحل واستبدالھا بالطرق الحديثة، و

جات الغذائية محتفظة بحيويتھا على منتجات النحل المختلفة ذات األھمية االقتصادية ووصول ھذه المنت
. وقدرتھا الدوائية العالية إلى المستھلك 



من ) اختصاصي في تربية النحل(م تم إيفاد األستاذ الدكتور محمد السعيد الشريف ١٩٩١     في عام 
ل في كلية الزراعة جامعة جامعة عين شمس إلى جامعة صنعاء كلية الزراعة وافتتاح مركز نحل العس

لحديثه وصناعة ادوات النحل صنعاء لرفع مستوى الطالب اليمني وتأھيله وتدريبه علي تربية النحل ا
 مايقدموهوالصور التالية توضح   مما وفر الكادر الفني لالستفادة منة بالمشاريع النحلية في اليمن والنحاله

. من تدريبات عمليه للطلبهالمختصون 



 عدد من خريجي كلية بهم تم افتتاح مشروع تطوير تربية النحل بتعز والذي التحق ١٩٩٣في عام       
 النحالةعن طريق تدريب وإرشاد الزراعة والذين ساھموا في تقديم أنشطة متعددة في مجال تربية النحل 

.اليمنية
  تأسس مركز نحل العسل بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٠٣    في السابع من يونيو عام 

استھل المركز نشاطه بالبدء في بناء القاعدة أألساسية للعمل ، وانطالقا من اھداف المركز واختصاصاته 
وكذلك شارك وقدم واستضاف الندوات والمؤتمرات  ، وأألرشادية، في المجاالت البحثية والتدريبية 

 ھو توفير بھا الذي يتمتع المتميزهوالمھرجانات وورش العمل الخاصة بتربية النحل ومن خالل النجاحات 
. من اجھزة وأدوات ووسائل ايضاحيةواالرشادمتطلبات التدريب 

: والصور لتالية توضح بعض أنشطة المركز 



 في اليمن بداء العلماء والمختصين المتخصصه     ومن خالل وجود ھذه المراكز والجمعيات والجھات 
ل كتاباتھم  عن تربية النحل في ھذا المجال باالھتمام والبحث عن الطرق التي توصلوا اليھا من خال

 واقامو التعليميه تربية النحل في مناھجھم فادخلو اكثر من غيرھا واالقتصاديهالحديثه ذات الطرق السھله 
 االقتصادية في محاضراتھم  لتأھيل طلبة الجامعات الجدويالجمعيات والمراكز وتقديم الدراسات ذات 

 تربية النحل لديھم من الموارد الھامه في فاصبحت النحل ھوات منھا واستفادووالمزارعين في االرياف  
 .األقتصاد

 اليمنيه بالنحاله للتنمية في اليمن والذي له دورا كبيرا في االھتمام األجتماعي دورالصندوق    وال ننسي 
بية نحل العسل والذي قاموا والذي قام بالتعاقد مع ابرز خبراء وخريجي الجامعات المتخصصين في تر

. بتدريب اكثر من الفي نحال يمني 



 : الصندوقبھاوالصور التاليه توضح التدريبات العملية واألنشطة التي قام 



النباتات الرعوية لنحل العسل في اليمن 

ال الثابته        من خالل الصور   التي سوف نقوم باستعراضھا عن  نباتات مراعي نحل العسل في الجب
از  ي تمت ان الت اوالسھول والودي ده  محافظة حجه بھ ه والحدي ة    محافظات ، والمحويت واب وريم وبقي

ذه المحافظات اليمنيهالجمھورية  ري ھ ديريات وق م  وعن النحالين القاطنين والمرتحلين في م  ومن خاللھ
  ..بمحاقفظاتھمتعرفنا علي  اسماء ألنباتات الموجودة 

الفورقالضھية الضھيةالذرةالضھية
الصوربالحوجمالضبهالزغفالضبه
العثربالضبهالقلقلالسنفالحوجم
الطلحطلحطلحالسالم، سمر الطلح

)العلب (السدر)العلب  (السدر )سدره (السدر)العلب  ( السدر)العرج  ( السدر

الطنبالطنبالطنبالطنب

ة محافظة ريمهمحافظة الحديدهمحافظة  حجه محافظ
المحويت

محافظة اب  



العمق الحمقالحمقمريمرةالعمق

الحولقالصبرالصبرالمشوكةالصبر

الشوذبالھلجالسداد)العلدمة (العلققة
الخوع العنصيف الطيرةحباق )مونس (العنصيف

المرارالمرارالمرخ)المرار(القباب 

العثربالعثربالسرج)الفجل البري (حلقم

الرھبالعسبالكرسالعثرب
ذرة شاميةذرة شاميةالذرةالشاميةرفبعةذرة 

اللوزحرملالعنتورقرملحرمل
البرحةالمروالحشافي

ذرة رفيعةرفيعهذرة ذرة رفيعةالرفيعهالذرة رفيعهذرة 

الترارالشرزالبابايالشرز
الفتحالفتحالمانجوالسمسمالفتح

الحامرالبنالبنالعلقهالبن



الدعجنالشھذالجعدن
اللصفالتيلب
الشرزاليسر

الشقبالبنجالبنج
الخضربالخصربالمضيبحهالخضرب

التمجالفلالسيال
القصاصالبكاءالكاذيالكلحالبكاء
)بحرزاف(الكافور الكافورالدفشعالعرفط)صلفاطه(الكافور

الكباب الفلفلالفيلالبكار
الشخذالشخذالشوريالذرح
التالبتالوقالطولقالمونستالوق
تين شوكيالعسقالعسقالروئيالعسق

تم ون  ( الع زيت
)بري

الكسمعالعتمالعتمشنطبه
الدخنالدخنالدخنالھرمالدخن

)البرسيم (القضبريحان البقرالياسمينقتابيالريحان البري



نشر
الجزير
المسك

الكشطالكشطالكشطيةالكشط
السنفهالنشمالنشمالنشم
السنفالسنفالسنفالسنف

الذھب
السيل

القرع)القرع(الدبي 
العنقب

الفرسك الفرسكالعرشق٠الخوج(الفرسك 
القرضالقرضالقرضالقرض
الرمانالرمانالرمان



 للرحيق وحبوب اللقاح في البيئة اليمنية المفرزةأھم المحاصيل 
 -: تزھيرھاوالعربية ومواعيد 

 sppCitrus) الحمضيات( الموالح ١.
.والنارينج فروت -الجريب - اليوسفي- الليمون-وھي أشجار مثمرة منھا البرتقال•
.  منتصف إبريل- مارسالتزھيرموعد •

alexandrinumTrifoliumالبرسيم المصري ٢.
. ھو نبات يزرع بھدف تغذية الحيوانات علية•
.  يونيو- إبريلالتزھير موعد •

sppGossypiumالقطن ٣.
. نبات حوالي يزرع بغرض الحصول على القطن الشعر•
. أواخر أغسطس- منتصف يونيوالتزھير موعد •

repandraOcimum الشرم٤.
. شجيرة معمرة•
.  على مدار العامالتزھير موعد •

sppLavandula ُالضرم٥.
.  إكليل الجبل وھو نبات معمر- قطر الندى- العربحشيشة الشائع إسمه •
 .  على مدى العامالتزھير موعد •



 Buddleia sp عفار ٦.
.  وھو شجرة معمرةبداليا -البادليا عفارة الشائع إسمه•
.  ديسمبر- أغسطسالتزھير موعد •

longifiliaMentha حبق -نعناع بري٧.
.  نعنع وھو نبات عشبي معمر-حبق الشائع إسمه•
.  على مدار العامالتزھير موعد •

 sppAcaciaالطلح ٨.
. سلم وھو أشجار معمرة- سمر- شوكة-طالح - الشائع طلحةإسمه•
. يونيو- مايوالتزھير موعد •

 assakAcacia الضھياء٩.
.  الحسك وھو شجرة معمرةسنط -ضھيانة -ضھياء الشائع إسمة •
.  أكتوبر- أغسطسالتزھير موعد •

nummulariaZiziphus, spinachristiZiziphus السدر١٠.
.  سدر وھو أشجار معمرة- الشائع نبقإسمه•
. ديسمبر- سبتمبرالتزھير موعد •

 camandulensisEucalyptus الكافور ١١.
.  وھو أشجار معمرةأكالتبوس كافور - الشائع الكيناإسمة•
.  فصل الصيفالتزھير موعد •

sativa  Medicagaالبرسيم الحجازي ١٢.
. وھو نبات معمر لإلنتاج الحيوانيقت  -حساوي برسيم - الشائع علف العضةإسمة •
.  أكتوبر- مايوالتزھير موعد •



 annusHelianthusدوار الشمس ١٣.
 دوار - الشائع رقيب الشمسإسمة •

. القمر وھو نبات موسمي
.  على مدار العامالتزھير موعد •

sppProsopis اللغاف١٤.
. الغويف -برسوبس الشائع إسمة •
.  يوليو- مايوالتزھير موعد •

 dactyliferaPhoenixالنخيل ١٥.
 نخيل - الشائع نخيل البلحإسمة •

. وھو شجرة معمرةالتمور
.  موسم الربيعالتزھير موعد •

 sppConvolvulus اللبالب ١٦.
. بياض- رخامي- الشائع رخامإسمة •
.  يناير- ديسمبرالتزھير موعد •

diksooniaHorwoodia الخزامي١٧.
 وھو نبات خزامي الشائع إسمة •

. حولي
.  مارس- فبرايرالتزھير موعد •

 lanigeraSalvia أو حكيم الصحراء القصعين١٨.
 -خزامة -شاقية -المرامية الشائع إسمة •

 شجرة الجمل وھو نبات -شجرة الغزال
. حولي

.  إبريل- مارسالتزھير موعد •
harmalaPeganum حرمل١٩.

 وھو نبات حرمل - فيشخثيزة الشائع إسمة •
. معمر

. نوفمبر- إبريلالتزھير موعد •
sativa Erucaجرجير ٢٠.

 الشائع جرجير وھو نبات عشبي إسمة •
. حولي

.  مارس- فبرايرالتزھير موعد •



   تقع محافظة حجة إلى الشمال الغربي للعاصمة 
ًكيلو مترا، ويشكل ) ١٢٣(صنعاء، وتبعد عنھا بحدود 

من إجمالي سكان %) ٧.٥(سكان المحافظة ما نسبته 
الجمھورية، وتحتل المرتبة الخامسة بين محافظات 
الجمھورية من حيث عدد السكان، وعدد مديرياتھا 

مديرية، ومدينة حجة مركز المحافظة، وأھم ) ٣١(
وتعد الزراعة والرعي النشاط . مدنھا حرض وعبس

%) ٤.٦(الرئيسي للسكان، إذ تنتج المحافظة ما نسبته 
المحاصيل الزراعية في من إجمالي إنتاج

الجمھورية، وأھم محاصيلھا الزراعية الفواكه 
ًوالمحاصيل النقدية والخضروات والحبوب، فضال عن 
.تربية النحل واالصطياد السمكي في مناطقھا الساحلية

 والمملكة صعدة     وتتصل المحافظة بمحافظة 
العربية السعودية من الشمال ، محافظة عمران من 
الشرق، محافظتي المحويت و الحديدة من الجنوب، 
. البحر األحمر وجزء من محافظة الحديدة من الغرب

محافظة حجة 



:المناخ 
َّشتاءا ، أما مناطق السھول ًيسود المناطق الجبلية في محافظة حجة المناخ المعتدل صيفا والبارد        ً

ًالساحلية يسودھا المناخ المداري الحار والرطب صيفا والمعتدل شتاءا ً.

 :األمطار
ر سقوط األمطار الموسمية في     تتميز المنطقة الشرقية للمحافظة خصوصا الجبلية منھا بأنھا أكث ا ب ً حظ

ات  شتوية ولكن بكمي ا بعض األمطار ال ي أجزائھ ة فصل الصيف وكما تسقط عل اطق الغربي ا المن ة أم قليل
 .عن سطح البحر) م١٨٠٠(ترتفع محافظة حجة تشھد أمطار صيفية ولكن اقل من المناطق الشرقية و 



محافظة الحديدة  
ي          تقع محافظة الحديدة في الجزء الغربي من الجمھورية اليمنية  ساحلي الغرب شريط ال وتمتد علي ال

) ١٦-١٤(شرق جرينتش وبين خطي عرض ) ٤٣-٤٢( المطل على ساحل البحر األحمر بين خطي طول
تواء ط االس مال خ والي .ش ى ح صل إل سافة ت نعاء م ن العاصمة ص د ع را) ٢٢٦(وتبع و مت صل و. ًكيل تت

شرق ، محافظة حجة ريمةبأجزاء من محافظات اب ، ذمار، صنعاء، المحافظة  ، المحويت ، وحجة من ال
.من الشمال ، محافظة تعز من الجنوب ،البحر األحمر من الغرب

 :المناخ 
اخ ال      ي من ا ف ؤثر عموم ي ت روف الت ل الظ دة بك ة الحدي اخ محافظ أثر من اھره ًيت ى مظ ؤدي إل يمن وت

ى مسيالت المختلفة فيما يسقط من أمطار على المرتفعات الداخلية قد تجد طريقھا ا إل ر منھ  أو الجزء األكب
ة علبھاوروافد ووديان تصل  ى سھل تھام ات إل ى البحر  إلى البحر األحمر أو قد تجد طريقھا خالل الطبق

تاء قصير دافئ ل حار وش ز بصيف طوي دة يتمي اخ محافظة الحدي م العناصر األحمر، ومن ي أھ ا يل ، وفيم
: المناخية 

  : درجة الحرارة -أ
) درجة مئوية ٣٧.٥(     يصل المتوسط الشھري لدرجة الحرارة العظمى في فصل الصيف إلى

، أما في فصل الشتاء فأن المتوسط الشھري لدرجة الحرارة ) درجة مئوية ١٩.٦( والصغرى إلى 
) . مئوية 14ْ( والصغرى إلى )  مئوية ◌ْ 24( العظمى تصل إلى 



: درجة الرطوبة النسبية والبحر -ب 
 ◌ْ 85 -ْ◌ 70(  النسبية يتراوح بين    تعتبر نسبة الرطوبة عالية إلى حد كبير إذ أن متوسط درجة الرطوبة

.، كما أن معدل التبخر مرتفع يزيد عن معدل التساقط ) مئوية 
:  األمطار-ج  

حيث تزداد معدالت سقوطھا على ،    تتباين كميات سقوط األمطار في المحافظة من المنطقة إلى أخرى 
في حين تقل او تنعدم في بعض األحيان على الشريط الساحلي . األجزاء الشرقية منھا والمرتفعات الجبلية 

.بشكل عام 
ربيع وأواخر فصلي الصيف ً    وعموما فان سقوط األمطار في المحافظة عادة ما يكون في موسم ال

.لخريف والخريف إال أن سقوط األمطار بكميات أكثر عادة ما تكون في الصيف وا
م بلغت ٢٠٠٤لمحطات الرصد الرئيسية خالل عام ) بالمللتر(حيث كانت كمية سقوط األمطار الشھرية *

  .ملم في محافظة الحديدة١٢٨٨٠٣

:الغطاء النباتي 
إلى الحشائش والنباتات الصغيرة في يتنوع الغطاء النباتي في المحافظة فتكثر األشجار المعمرة باإلضافة  

.السھول والكثبان الرملية الغير مزروعة 

المعمرة وذلك في نھاية األودية وكذلك تنتشر النخيل والعديد من النباتات وأنواع مختلفة من األشجار 
.وسھولھا وتنتشر بعض األشجار المعمرة 

ناء بعض أشجار نخيل الدوم التي وينعدم العطاء النباتي في األجزاء الصخرية والمناطق الساحلية باستث
.تكثر في أجزاء مختلفة من الشريط الساحلي 



ينالصور التاليه توضح  الغطاء النباتي في محافظة الحديده وبعض النحال



محافظة ريمه 
(  ًشماال وبين درجتي ) ١٤.88ْ – ١٤.36ْ(     تقع محافظة ريمه وسط سلسلة الجبال الغربية بين درجتي 

ًكيلو مترا و تتصل المحافظة ) ٢٠٠(ًشرقا وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي  ) ◌ْ 44 - ◌ْ 50.٤٣
 ، محافظة ذمار من صنعاء وجزء من محافظة الجديدة من الشمال ، محافظة الحديدة من الغرب  بمحافظة 

.الجنوب ، محافظة ذمار وجزء من محافظة صنعاء من الشرق
:التضاريس 

 وشدة االنحدارات وتنقسم إلى ثالثة أقسام متميزة االلتواءاتتتعقد تضاريسھا بكثرة  
-:ھي 

 الحوازجبال ويشمل مديرية الجعفرية ، وغربي مديريتي الجبين وبالد الطعام ، وھي :  القسم الغربي -
عن مستوى سطح البحر ، وھي كثيرة الصخور قليلة )  متر ١٨٠٠ - ١٥٠٠( المتراوح ارتفاعاتھا بين 

.السھول 
عن مستوى سطح البحر ، وھي )  متر ٢٩٥٠ - ١٥٠٠( وھي سلسلة الجبال العالية من :  القسم األوسط -

.الجبين وبالد الطعام شديدة االنحدار متنوعة المحاصيل ، وتشمل مديرية كسمة ووسط مديريتي 
ل متباعدة وقليلة وتشمل مديرية السلفية وشرقي مديريتي الجبين وبالد الطعام ، وھي جبا:  القسم الشرقي - 

 ، ويصب ريمةر من أشھر أودية االرتفاع تتخللھا الوديان الواسعة والسھول الزراعية الخصبة ، ويعتب
 ويصب بأراضي المنصورية في تھامة ، ثم وادي كالبة في تھامة ، ثم يأتي بعده وادي الزرانيقبأراضي 

 إلى كحالن الشمالية تصب إلى وادي سھام في باب ريمة ، ومعظم أودية جاحفالحمام المعروف بوادي 
 .رماع ومـن ثم إلى البحر األحمر ، أما أوديتھا الجنوبية فتصب إلى وادي بالمراوعةًتھامة مارا 



:األودية
.علوجة وادي •
.كالبة وادي •
. وادي سھام•

:المناخ
.فيتميز مناخ المحافظة بالبرودة في فصل الشتاء واالعتدال في فصل الصي 

 :ريمةالغطاء النباتي لمحافظة 



  تقع محافظة المحويت إلى الجنوب الغربي 
) ١١٣(للعاصمة صنعاء، وتبعد عنھا بحوالي 

كيلو متر، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 
من إجمالي سكان الجمھورية، %) ٢.٥(

مديريات، ومدينة ) ٩(وعدد مديرياتھا 
، شبامالمحويت مركز المحافظة، وأھم مدنھا 

وتعد الزراعة النشاط . كوكبان، الطويلة
الرئيس لسكان المحافظة، ويصل إنتاجھا من 

من %) ٢.٢(المحاصيل إلى ما نسبته 
إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في 

الجمھورية، ومن أھمھا الحبوب والمحاصيل 
ًالنقدية والفواكه، فضال عن إنتاج العسل 
والمنتجات الفخارية والخزفية والتقليدية 
 .وصناعة الزجاج والرخام والجرانيت  

 

محافظة المحويت 



:الموقع 

شرقا وعلى خط عرض ) 44ْ- 43ْ(تقع محافظة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء وبين خط طول 
و تبعد عن العاصمة صنعاء مسافة ) م٢١٠٠(بـًشماال وترتفع عن مستوى سطح البحر ) 15ْ-16ْ(
ظة صنعاء من وتتصل المحافظة بمحافظة حجة وجزء من محافظة عمران من الشمال ، محاف).كم١١١(

.بالشرق ، محافظتي صنعاء و الحديدة من الجنوب محافظة الحديدة من الغر
:المناخ  

ًسود المناخ المعتدل صيفا والبارد يجمع المحويت بين عوامل مناخ الجبل والسھل ، ففي المناطق الجبلية ي 
ً.ومعتدل شتاءاًبينما يسود المناطق السھلية المجاورة لمنطقة تھامة مناخ حار صيفا ً شتاءا

: األمطار 

وتكثر . صا في فصل الصيف تتميز محافظة المحويت باستمرار ھطول األمطار في جميع مديرياتھا خصو
كما تسقط األمطار بكميات قليلة ونادرة في . األمطار في المرتفعات الجبلية واألجزاء الشرقية للمحافظة 

م٢٠٠٤ مليمتر لعام ٢١٢١٨فصل الشتاء على بعض أجزاء من المحافظة وتبلغ كمية األمطار 



:الغطاء النباتي
اتي  اء النب وفرة الغط زة ب ات المتمي دى المحافظ ت أح ة المحوي د محافظ م تع دو دائ ذي يب طحھا ال ى س عل

الطلح ، االخضرار في معظم فصول السنة ويتمثل الغطاء النباتي فيھا بالعديد م سدرن األشجار المعمرة ك ، ال
سلم ،  ضباال رض ، ال ب ، ال ذرح ، الطن صغيرة .......ال ات ال شائش والنبات ن الح د م ب العدي ى جان خ إل ال

..والحولية التي تنمو وتكثر في مواسم األمطار



محافظة اب
ين خطي عرض   ة ب ة اليمني ن الجمھوري زء األوسط م ي الج ع ف ين خطي  ) ١٤ - ٥ (- ) ١٣- ٧٥(تق وب

ول نعاء ) ٤٥ - ٤٣(ط مة ص ن العاص د ع تش و تبع ر ين رق ج سافة  ش و ) ١٩٣( م راوكيل صل ًمت  تت
ضالع وال المحافظة  وب ، محافظتي ال شرق ، بمحافظة ذمار من الشمال، محافظة تعزمن الجن ضاء من ال بي

.محافظة الحديدة من الغرب 

 :التضاريس
 في ً وعرة جدا ، فھي عبارة عن مرتفعات جبلية تتخللھا وديان عميقة تجرىّإبتضاريس أراضي محافظة 

َّھل تھامة غربا ، أما الوديان ممرات ضيقة لھا انحدارات حادة وطويلة ، وأغلب ھذه الوديان تصب في س ً
 من حيث السطح إلى قسمين ّإب فأنھا تصب في خليج عدن ، وتنقسم محافظة ّإبالتي تقع شرق محافظة 

:ھما
 السھول واألودية - أ
 المرتفعات الجبلية - ب

 : السھول واألودية-أ 
:  ھي ّإبومن أھم وأشھر األودية في محافظة 

ِ ، وتنضم إلى وادي ميتم أودية جبلة ، وأودية جبل ّإب ومنبع مياھه من مدينة : وادي ميتم -
ْبعدان ، وأودية  ْوالسبره ، صھبانَ . ويتجه إلى وادي تبن في محافظة لحج َ



ّوادي عنه - ّعنه :َ ْالُعدين أحد أودية بالد - بفتح العين وتشديد النون - َ  المشھورة التي ورد ذكره في العديد َ
ّعنه بن "  إلى األخباريونمن المصادر التاريخية وينسبه  وھو وادي دائم الجريان  " ُعريب األكبر بن مثوبَ

 ، ومن شمال جبال حبيش ، ومن جنوب ّإبعلى مدار العام ، تأتي مياھه من جبل مشورة القريب من مدينة 
َالُمذيخره ، ومن شمال العنسيين ِ ْ ْالُعدين ، ومن جنوب بني مليك من َ َّ، ويمر بوادي الدر جنوب مدينة َ ْالُعديـنُ َ ، 

.ة  شمال جبل رأس، كما توجد على ضفتيه ينابيع الحمامات المعدنية الحارزبيدًويتجه غربا فيلتقي بوادي 

 وشماله ، حبيش وتنضم إليه مياه شرق جبل السحول فيمر بوادي ّإب يبدأ من شمال مدينة  :زبيد وادي -
ْوغرب جبل بعدان وشماله ، ومياه جبل المنار ،  ْيريم ، وغرب بالد والمخادرَ ِ َّ من قلة بني ُمسلم وھي أعلى َ ُ

ْيريمجبال  ِ ِ والُصنع ورحاب واألودية النازلة من شيعان ، ومنھا أودية َ  مياه -ً أيضا - ، وتنضم إليه ُسمارةَّ
 ، ثم زبيد السافل وشمال جبل رأس فتسقي أراضي وصاب وجنوب وصابينجنوب ُعتمة وشرق جبال 

 دائمة الجريان على مدار زبيد ، ومياه وادي - زبيد غرب مدينة - الفازةتنصب إلى البحر األحمر جنوب 
 .الفازةالعام ، ويغور أكثرھا تحت الرمال فتظھر في 

ْيريم مياھه من بالد مساقط تبدأ : وادي بنا - ِ  ، وتجتمع أسفل وادي الحقل به ، وقاع الحقل والجبال المحيطة َ
، ثم تھبط ) ثالثة كيلومترات ( عرج، حيث توجد ھناك آثار للسدود القديمة ، وتمر مياه الحقل في مضيق مت

ّفي وادي بنا حيث تمر بالسدة وتنضم إليه مياه وادي حوره ، ووادي   ، ووادي األغبري النازل من المسقاةَ
 عمار ، ويسير وادي بنا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي شخبالجھة الغربية واألودية النازلة من 

ات الشھيرة بمياھھا المعدنية ِفي واد جميل المناظر آھل بالسكان ، فتسير إلى وادي دمت حيث الحمام
 ثم تتجه الذاري ، ووادي المحفد النازلة من شالالت وادي خبان ھناك أودية بھا، وتجتمع … العالجية

ْيريم أودية بھاًجنوبا إلى دمت حيث تلتقي  ِ  ، وصباح من والحبيشية الشرقية ومياه غرب جبن ، َ



 الطفة من جھة البيضاء وأودية السوادية وتنضم إليه أودية الشعيب ، وجبال ُمريس وتمر شرق رداعجنوب 
، . …وخنفرم تنزل إلى وادي أبين وغرب يافع فتسيل بين بالد المفلحي من يافع العليا ، وجبال حالمين ث

.شرق مدينة عدن ) ً كيلومترا ٤٠( ًحتى تصب في البحر العربي جنوبا على بعد حوالي 

َّ وادي الدر - ْالُعدين أحد أودية بالد :ُ  المشھورة وقد ورد ذكره في العديد من المصادر التاريخية، يمر َ
ْالُعدينجنوب مدينة  . الشعراء والكتاب به ويعتبر من أجمل األودية وقد تغنى َ

: المرتفعات الجبلية -ب 
: وتنقسم إلى المرتفعات الشمالية والمرتفعات الجنوبية 

ْيريم ومنھا جبال :المرتفعات الشمالية - ِ  وأشھرھا جبل بني ُمسلم الذي يرتفع عـن مستوى سطح البحر َ
ْيريمغرب مدينة ) ً مترا ٣٠٠٠( حوالي  ِ  وتقع جنوب ظفار، ثم جبال ) ً كيلومترا ٢٠(  على بعد حوالي َ

ْيريمشرق مدينة  ِ  شخبوھو مقر الدولة الحميرية بعد مأرب ، ثم جبال ) ً كيلومترا ٢٠(  على بعد حوالي َ
ْ ، وجبل المنار وھو شمال بعدان جنوب ُخبان في بلد وكحالنعمار  ْيريمَ ِ ْ ، ثم جبل بعدان وھو جبل َ  مسنمَ

ّ من الحصون الشھيرة حصن حب ، وجبل وبـهيتجه من الجنوب إلى الشمال ،   الذي يقع غرب وادي حبيشَ
 آثار قديمة ، وبھا الصليحيين وكانت معقل ّإب من حبيش ، ثم جبال مشورة التي تقع جنوب السحول

 ، ثم جبال العود التي تقع صھبان من الشرق ، وجبال َّالسيانيوبالشرق منه جبل الخضراء الذي يطل على 
ْشرق بعدان ، ثم جبال صباح التي تقع شرق جبل العود ، وجبال   قعطبة التي تقع شمال شرق ُمريسَ

ْالُعدينومنھا جبال : المرتفعات الجنوبية  ، وأشھرھا جبال بني ّإب التي تقع في الجھة الغربية من محافظة َ
ْالُعدينعوض شمال  ْالُعدين التي تقع جنوب شرق مدينة الشھاري ، وجبال بني مليك ، ثم جبال بلد َ  ، وجبال َ

َالُمذيخره ِ ْ ُ ، تكون ھذه الجبال والعنسيين التعكر وھي سلسلة من جبال ُقرعد ، وجبل واألشعوب ، وحمير ، َ
ّعمودا يفصل بين وادي نخلة ووادي عنه َ ً. 



: المناخ 
 ھبوب الرياح  بمناخ معتدل طوال العام ، وأمطارھا غزيرة مصحوبة بالبرودة ، نتيجةّإب    تتمتع محافظة 

ة ، حيث يبلغ معدل تساقط األمطار الموسمية المشبعة بالمياه من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للمحافظ
 ١٥٠٠( على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية للمحافظة عند ارتفاع )  مم ١٠٠٠( السنوي أكثر من 

 .فاشتھرت بالزراعة وسميت باللواء األخضـر ) ًمترا عن سطح البحر

 الصورة التاليه توضح الغطاء النباتي في محافظة اب وبعض النحالين





. اليمن أرقام وحقائق المركز الوطني للمعلومات       •
. تقرير العمليات الميدانية والمكتبية       •
.م٢٠٠٤للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      النهائية     النتائج    •
. الدليل السياحي     •
.م٢٠٠٤ االحصاء السنوي     •
.٢٠٠٦ اإلدارة العامة للمجالس المحلية المؤتمر الرابع للمجالس المحلية     •
).م١٩٩٩-١٩٩٦( نتائج المسح السياحي في الفترة        •
. النحل    الشقري منشورات جامعة ذمار تغطية علمية متكاملة  عن العسل ومنتجات     •
.  نشرة إعالمية مركز نحل العسل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا        •
     محمود السيد نور المنضمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة               / د . محاضرات أ •
  ).إيسيسكو(

املصادر


