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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,17العدد  ,1يونيو 2020م

دراسة بيئية ملراعي النحل يف وادي شحىح حمبفظة
حضرمىت – اجلمهىرية اليمنية

محمد سعيد خنبش**

سالم سعيد باسيود*

أمين عبدالقادر هشمه****

أحمد سالم باطاهر***

الممخص
تعد المراعي النحمية أساس تربية النحل ويعتم د نجاح مشاريع النحل عمى توفر نباتات المراعي النحمية وتنوعيا وكمية ما تحتويو من
الرحيق وحبوب المقاح  .يستيدف البحث مقارنة انتشار نباتات المراعي النحمية وحصر أنواعيا النباتية وتحديد نوع الغذاء ألىم األنواع
النباتية التي يرعاىا النحل في وادي شحوح  ,إضافة إلى معرفة أسباب التدىور البيئي لنباتات المراعي النحمية في عينات المسح  .أجري
المسح النباتي الميداني خالل شيري فبراير ومارس  2017بأخذ عينات بطريقة منتظمة  .أشارت النتائج إلى أن النباتات البرية الرعوية
أكثر انتشا اًر بنسبة  , %78.5أما النباتات الرعوية في األراضي المزروعة بمياه اآلبار فكانت نسبتيا  , %14.3في حين كانت نسبة
النباتات الرعوية الموجودة في أراضي الري بالسيول قد بمغت  . % 7.2كما أوضحت النتائج أن  %87.5من النباتات يزورىا النحل لجمع
الرحيق وحبوب المقاح معاً  ,أما النسبة المتبقية  %12.5من النباتات يزورىا النحل لجمع الرحيق فقط  .وأظيرت النتائج أن التدىور

لمغطاء النباتي والتصحر في عينات المسح بوادي شحوح كان بسبب االحتطاب ,والتوسع العمراني  ,والجفاف العام  ,والرعي الجائر ,
واإلصابات الحشرية  ,وانجراف التربة ,والقطع الجائر.
كممات مفتاحية  :مراعي نحل  ,تدىور نباتي  ,محافظة حضرموت  ,وادي شحوح .

المقدمة:

المراعي النحمية ىي أساس تربية النحل ويعتمد نجاح
مشاريع النحل عمى توفر نباتات المراعي النحمية
وتنوعيا وكمية ما تحتويو من الرحيق وحبوب المقاح

[ .]10يصل عدد النباتات التي يزورىا النحل في
اليمن لجمع الرحيق وحبوب المقاح إلى أكثر من

 1000نوع [ .]15وظل اإلنسان منذ القدم يعتمد في
حياتو بدرجو أساسية عمى النباتات  ,واعتمد في بقائو

النظام البيئي مما قاد إلى الجفاف والتصحر والتموث
والفقر[.]5

وتعترض تربية النحل بالجميورية اليمنية والمممكة
العربية السعودية عدد من المشاكل والمعوقات منيا
محدودية المراعي النحمية وتدىورىا وتعرض النباتات
البرية وخاصة أشجار السدر والسمر لمتدىور,

والجفاف  ,والرعي الجائر لمحيوانات والقطع الجائر
لألشجار ,وزحف الرمال والتوسع العمراني  ,والتأثير

عمى التنوع في الموارد الطبيعية والنظام البيئي

السمبي لرش المبيدات وكذلك اإلصابة باآلفات

المتوازن الذي ىو جزء منو  ,فتطور من جمع الثمار

واألمراض [ .]4ويتسبب التوسع العمراني في التدىور

إلى الرعي ثم الزراعة ثم الصناعة ولكن في مسار

البيئي نظ اًر لضياع مساحات واسعة من األراضي

ىذا التطور أغفل الكثير وخاصة الحفاظ عمى توازن
* مركز نحل العسل ـ ـ جامعة سيئون .
** كمية العموم ـ ـ جامعة حضرموت.

** محطة البحوث الزراعية ـ ـ سيئون ـ ـ حضرموت.

**** كمية التربية ـ ـ جامعة حضرموت .تاريخ استالم البحث 2019/9/11

وتاريخ قبولو 2020/1/14

الزراعية مما يؤدي إلى ترك آثار سمبية تأتي في

مقدمتيا انخفاض اإلنتاج الزراعي وتدمير مساحات
واسعة من األراضي الصالحة لمزراعة [ . ]8ومن
األسباب التي أدت إلى تدىور أشجار السدر في وادي
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حضرموت تعرضيا لمجفاف الشديد لمدة طويمة

التــدىور البيئــي النــاتج عــن إصــابة أزىــار الســمر بــدودة

ومتعاقبة  ,وانجرافات التربة  ,القطع الجائر ألغراض

الجـ ــيش exmepta

البناء والنجارة  ,والرعي الجائر لألغنام والماعز

محميـ ــا
 Spodopteroوتعـ ــرف ً

(السرو) التي تتمف األزىار في مدة وجيزة مما يؤثر فـي

أثر سمبيًّا ,
والجمال [ ]7وأن لرعي اإلبل والماعز ًا
لكونيا تتغذى عمى األغصان الطرفية الطرية والتي

تحمل البراعم الزىرية وبكميات كبيرة جداً  .لذا ُّ
يعد

إنتاج ىذه الشجرة من عسل السمر اوانتـاج الطـرود  ,أمـا

شجرة السدر فتبرز مظاىر تدىورىا في جفاف األشـجار
واإلص ـ ــابة الحشـ ـ ـرية والبكتيري ـ ــة (الت ـ ــدرن) والم ـ ــتطفالت

ىذا الرعي الجائر مشكمة تتسبب في انخفاض عدد

النباتيــة وىــذا يــؤثر فــي كميــة إفــراز رحيــق األزىــار[.]6

باستمرار  ,األمر الذي يؤدي في النياية إلى انخفاض

انتشـ ـ ــار اآلفـ ـ ــات الحش ـ ـ ـرية والطفيميـ ـ ــة وقطـ ـ ــع النباتـ ـ ــات

كمية العسل المنتجة [.]11

واألش ـ ــجار العس ـ ــمية قب ـ ــل موس ـ ــم التزىي ـ ــر وف ـ ــي أثنائ ـ ــو

المراعي الطبيعية لمنحل تتعرض لمتدىور الكبير نتيجة

باإلضافة إلى عدم االىتمام بالمراعي النحمية [.]1

التوس ــع الز ارع ــي والس ــكني والمنشـ ـ ت والطرق ــات عم ــى

وتكمن أىمية ىذه الدراسة في توفير معمومات

الجائر غير المنظم والرعـي الجـائر مـن قبـل الحيوانـات

أسباب تدىورىا البيئي في وادي شحوح كمثال لوادي

وبخاص ـ ــة األغن ـ ــام والم ـ ــاعز والجم ـ ــال ,ونتيج ـ ــة لي ـ ــذا

حضرموت  .ويستيدف البحث تحديد مستوى مصدر

الت ـ ـ ــدىور زادت األ ارض ـ ـ ــي المتص ـ ـ ــحرة وق ـ ـ ــل اإلنت ـ ـ ــاج

ونوع الغذاء ألىم األنواع النباتية التي يرعاىا النحل

وتناقصـ ــت األن ـ ـواع النباتيـ ــة والحيوانيـ ــة وىـ ــذه العوامـ ــل

لنباتات المراعي النحمية في منطقة الدراسة.

األزىار نتيجة التغذية عمى النموات الخضرية الجديدة

حســاب الم ارعــي الطبيعيــة والغابــات وكــذلك االحتطــاب

الز ارعــي وتــدىورت مصــادر الميــاه وزاد زحــف الرمــال

أث ــرت بش ــكل س ــمبي ف ــي معيش ــة النح ــل اوانت ــاج العس ــل
ومرب ــي نح ــل العس ــل وم ــن ثـ ـ عم عم ــى اقتص ــاد ومعيش ــة
النحــالين [ . ]2ومــن المشــاكل التــي تواجــو تربيــة النحــل

ومــن المشــاكل التــي تعتــرض تربيــة النحــل اوانتــاج العســل

إحصائية عن نباتات المراعي النحمية ومالحظة

في وادي شحوح  ,وحصر أسباب التدىور البيئي
مواد وطرائق البحث
منهجية البحث :

العمل المكتبي :

فـ ــي من ـ ــاطق س ـ ــيئون وتـ ـ ـريم بـ ـ ـوادي حض ـ ــرموت نق ـ ــص

وفقاً لخطة برنامج البحث لوادي شحوح تم العمل

وكثافة استخدام المبيدات مما يسبب عـدم اسـتفادة النحـل

وباالستعانة ببرنامج قوقل إيرث لتحديد مواقع البحث

مصــادر حبــوب المق ــاح والقطــع الج ــائر ألشــجار الس ــدر
من النباتات الحقمية والخضر وأشجار الفاكية [.]3

إن اختفاء عدد كبير من النباتات الطبيعية وخاصة

تمك النباتات الحولية التي تنمو بعد ىطول األمطار
بسبب الجفاف  ,وارتفاع درجة الح اررة صيفاً
شتاء تعد من أىم المشاكل التي تواجو
وانخفاضيا
ً
تربية النحل في حضرموت [. ]13

كم ـا تتعــرض أشــجار الســمر والســدر لعــدد مــن مظــاىر
27

المكتبي من خالل الدخول إلى شبكة اإلنترنت

في وادي شحوح الواقع في ضمن وادي حضرموت

الرئيسي  .وقد تم رسم مسار لموقع عينات المسح في

وادي شحوح ( صورة  . )1ويقع الموقع عمى مدى من
متر فوق سطح البحر وخطوط
االرتفاع  690 – 559اً

طول  °48 49 37 -°48 46 123وخطوط عرض
. °15 56 603 - °15 53 916
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 -3فرز النباتات الرعوية لمنحل عمى ثالثة أقسام

المسح النباتي :

أجري المسح الميداني خالل موسم جفاف وىو يمثل

وذلك إلى نباتات يجمع منيا النحل  :الرحيق  ,جبوب

حالة خاصة بخالف الموسم الممطر ( شيري فبراير

لقاح  ,رحيق  +حبوب لقاح .

ومارس  ,)2017وشمل وادي شحوح الواقع في ضمن
وادي حضرموت  .واستخدمت المواد واألجيزة اآلتية :

استمارات الحصر  ,جياز , GPSالعمود القائم
لقياس أطوال األشجار  ,الشريط المتري  ,خيوط
نايمون  ,مقصات تقميم العينات النباتية  ,كامي ار ,
أوتاد حديد .وتم التركيز في المسح عمى اآلتي :
 -1فرز نباتات المسح إلى أنواع يقبل عمييا النحل

وأنواع ال يقبل عمييا وذلك من خالل الخبرة الشخصية
والدراسات .

وم ــن الش ــكل المرس ــوم لممس ــار ( ص ــورة  )1ت ــم تحدي ــد
مسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة موقـ ـ ـ ـ ـ ــع عينـ ـ ـ ـ ـ ــات وادي شـ ـ ـ ـ ـ ــحوح المقـ ـ ـ ـ ـ ــدرة
2

بـ ـ11.837ك ــم  .ثــم ح ــددت  %0.25كحجــم لمعينــات
فـي موقــع الد ارســة  .وبمـ إجمـالي مســاحة العينــات فــي
2

وادي شـ ــحوح بـ ـ ـ  30000متـ ــر  .ثـ ــم تـ ــم تقسـ ــيم تمـ ــك
المساحات إلى عينات مربعة  50 ×50متر ( 2500
2

متــر ) ووزعــت بشــكل منــتظم عمــى امتــداد الـوادي مــن
أعمــى إلــى أســفل بمقــدار عينتــين فــي الصــف وبمســافة
 500مت ــر بينيم ــا وب ــين الص ــف واألخ ــر  1000مت ــر

 -2أســباب التــدىور البيئــي مــن خــالل الظـواىر عمــى

وبم عدد العينات  12عينة.

أرض الواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع وأنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة االنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان عم ـ ـ ـ ـ ـ ــى األرض

واستخداماتو ليا .

صورة ( )1موقع عينات المسح
وقد توزعت العينات عمى أراض شممت أراضي

أوتاد ثبتت عمى أركان عينة المسح وربطت بخيوط

حراجية مفتوحة وأراضي زراعية تروى بمياه السيول

نايمون  ,وتم حصر أسباب التدىور البيئي العام

وأراضي زراعية تروى بمياه اآلبار .وباستخدام أربعة

الحاصل لنباتات المراعي النحمية.
73
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النتائج والمناقشة:

انتشار النباتات عمى أراضي المسح النباتي ومصادر

الغذاء لنحل العسل :

يالحظ من الشكل ( )1أن النباتات البرية ىي األكثر
انتشا اًر  ,إذ إنيا تشكل النسبة العظمى من إجمالي
النباتات في وادي شحوح بنسبة  , % 78.5أما
النباتات في األراضي المزروعة بمياه اآلبار فكان
وجودىا بنسبة  .%14.3في حين أن النباتات
الموجودة في أراضي الري بالسيول كانت نسبتيا

 .% 7.2وتتفق ىذه الدراسة مع ما توصل إليو []16
من أن النسبة العظمى  % 83من إجمالي النباتات
ىي عبارة عن نباتات برية وىي المصدر الرئيس
لمرحيق وحبوب المقاح في الكثير من المناطق اليمنية
ومع ما توصل اليو [ ]9أن أكثر من  % 70من
إجمالي النباتات في اليمن ىي عبارة عن نباتات برية

( أشجار ,شجيرات  ,أعشاب ) وىي المصدر الرئيس
لمرحيق وحبوب المقاح في الكثير من المناطق اليمنية
إلى جانب أنيا المصدر األساسي لألنواع الجيدة من

العسل اليمني.

وتشير نتائج مصدر الغذاء لنحل العسل شكل ()2
إلى أن النسبة الكبيرة من النباتات التي يزورىا النحل
لجمع الرحيق وحبوب المقاح معاً في وادي شحوح

كانت بنسبة  .% 42.8أما النباتات التي يزورىا

27
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النحل لجمع الرحيق أو حبوب المقاح فيي متساوية
النسبة وقد بمغت  .% 28.6وتختمف ىذه النتائج
بعض الشيء مع ما توصل اليو [ ]15من أن غالبية
النباتات في الجميورية اليمنية  % 62التي يزورىا
النحل لجمع الرحيق وحبوب المقاح معاً في حين أن

 % 22من النباتات التي يزورىا النحل لجمع حبوب
المقاح فقط  ,أما النسبة المتبقية من النباتات %16

فال يستفيد النحل إال من رحيقيا فقط  ,ويعود سبب
اختالف ىذه النتائج مع ما توصل اليو []15
الختالف المواقع وتركيب الغطاء النباتي وزمن المسح
النباتي ( موسم جاف أو موسم ممطر).
ويالحظ من الشكل ( )2أن نسبة النباتات الرعوية

التي يقبل عمييا النحل بدرجة عالية سواء لجمع

الرحيق او حبوب المقاح كانت منخفضة في مواقع
عينات المسح حيث بمغت نسبتيا لجمع الرحيق 23.5
 %و %14.3لجمع حبوب المقاح  ,فيما كانت نسبة
النباتات الرعوية التي يقبل عمييا النحل بدرجة
متوسطة كانت عالية حيث بمعت  %50لجمع حبوب
المقاح  ,و  46.1لمرحيق .ويتضح مما سبق انخفاض
نسبة عدد النباتات في الغطاء النباتي والتي يقبل
عمييا النحل لجمع حبوب المقاح أو جمع الرحيق وذلك

بدرجة عالية مما يستدعي زيادة أعداد ىذه النباتات
في المراعي النحمية.
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شكل  1نسب انتشار أهم نباتات المراعي النحمية في عينات مواقع
المسح بحسب موقع نمو النبات في األراضي

10

0

شكل  2نسب أهم أنواع النباتات الرعوية التي يقبل عميها النحل بدرجات مختمفة
لجمع الرحيق او حبوب المقاح في عينات المسح بوادي شحوح
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جدول  1أهم مراعي النحل ومواعيد التزهير وفترة التزهير وموقع المرعى في وادي شحوح
الرقم

االسم

مصدر

وصف

موقع نمو

مصدر

بري وزراعي

+++

+

++

++

مايو

+

مارس  -يونيو

04

مارس  -يونيو

04

يناير – إبريل

04

االسم العممي

العائمة

1

عمب

Ziziphus spina-

Rhamnaceae

شجرة

2

حبض

3

سمر

Mimosoideae

شجرة

بري

+++

4

سمم

Ziziphus
christi
Acacia tortillis
leucodermis
Acacia

Rhamnaceae

شجيرة

بري

Mimosoideae

شجيرة

بري

++

+

5

سيسبان

Prosopis juliflora
ehrenbergiana

Mimosoideae

شجرة

بري

+++

++

6

نقاوة

Zygophyllum

7

قرممة

8

متكة

9

سرح

10

نخيل

11

ليمون

المحمي

النبات

النبات

لمرحيق

لحبوب

موعد التزهير
أكتوبر

04
04

المقاح

فترة التزهير

يونيو -أغسطس
Zygophyllaceae

أعشاب

بري

+

++

مايو

04-51

Zygophyllaceae

أعشاب

بري

++

+++

مارس  -يونيو

04-04

أعشاب

بري

+

++

مارس  -يونيو

04-04

شجيرة

بري

+

++

مايو

04

شجرة

زراعي

-

+++

مارس  -يونيو

04

Citrus aurantifolia

Rutaceae

شجيرة

زراعي

++

+

مارس  -يونيو

04

Salsola sp

Chinopodiaceae

أعشاب

بري

+

++

مايو

04

13

راك

Salvadora persica

Salvadoraceae

شجيرة

بري

++

+

مارس  -يونيو

04

14

بصو

Capparis sp

Capparaceae

أعشاب

بري

++

++

مارس  -يونيو

04

15

ديمن

Pithecellobium

Mimosoideae

شجرة

زراعي

++

++

مايو

04

16

عمقا
ص

Dipterygium
dulce

Capparaceae

أعشاب

بري

-

+++

موسم األمطار

04

 12حمضة

Zygophyllum
gaetulum
Convolvulaceae
Merremia
coccineum
Capparaceae
Maerua sp
hadramautica
Arecaceae
Phoenix dactylifera

 ++glaucumمصدر متوسط  + ,مصدر ثانوي ( بسيط )
المفتاح  +++ :مصدر رئيس ,

ويوضح الشكل ( )3تقسيم نباتات المراعي النحمية في

األعشاب بنسبة  . % 18.18ومع ما قام بو []14

وادي شحوح لعينات مواقع المسح بحسب وصف شكل

من حصر عدد النباتات التي زارىا نحل العسل لجمع

النبات حيث تساوت نسبة الشجيرات واألعشاب

الرحيق وحبوب المقاح والتي بمغت  44نباتاً  ,وىي

وبمغت  % 35.7أما األشجار فشكمت . % 28.6

عبارة عن  %30أشجار  % 40 ,شجيرات % 30 ,

وال تتفق ىذه النتائج المتحصل عمييا مع ما وجد

أعشاب  ,والسبب في اختالف نسب األعشاب

[ ]12أن نسبة  % 36.36من نباتات المراعي

واألشجار والشجيرات المتحصل عمييا مع ما وجده

النحمية المنتشرة في وادي دوعن عبارة عن أشجار ,

[ ]14 , 12الختالف مواقع عينات المسح ومواعيد

في حين بمغت نسبة الشجيرات  % 45.45وتظير

المسوحات والغطاء النباتي.
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شكل  3تقسيم نباتات المراعي النحمية في مواقع المسح بحسب وصف شكل
أسباب التدهور النباتي والتصحر بوادي شحوح :

النبات

تم حصر أسباب وعوامل التدىور البيئي من خالل
الظواىر الطبيعية عمى النبات واألرض وأنشطة

اإلنسان وىذه الظواىر عامة وشاممة لوادي حضرموت

 -7إصابات حشرية  :تساقط أزىار النبات.

وتتفق ىذه النتائج مع ما قام بو ( )16من حصر

لألسباب التي أدت إلى نقصان األشجار وخاصة
أشجار السدر ومن ىذه االسباب رعي الحيوانات ,

الرئيسي ومنو وادي شحوح ومظاىر التدىور النباتي

وقطع األشجار واالحتطاب ,والجفاف  ,والتوسع

تتمخص في االتي:

العمراني  .إذ يعد رعي الحيوانات وقطع األشجار ,

 -1جفاف عام  :وتبدو ىذه الظاىرة في جفاف
النباتات أو تساقط أوراقيا وقمة اخضرارىا.

 -2االحتطاب :من خالل قطع األشجار كحطب
وقود.
 -3انجراف التربة  :بمالحظة الجرف المائي لمسيول
والتربة والنبات عمى المجرى.

واالحتطاب من األضرار التي تؤدي إلى تدىور
أشجار السدر في جميع المحافظات .كما أن الجفاف

ئيسيا لذلك التدىور في جميع
يعد عا ً
مال ر ً
المحافظات .إال أنو في ىذه الدراسة تم إضافة

اإلصابة الحشرية كمسبب لمتدىور النباتي .ومع ما
قام بو ( )12من أن تعرض وادي دوعن لمتدىور

 -4قطع جائر :عندما يكون القطع لألشجار أسفل

البيئي يعود إلى جممة من األسباب وىي الجفاف ,

مستوى سطح التربة وتجاوز ساق النبات أو استئصال

واإلىمال من قبل المالك  ,وجرف السيول  ,واإلصابة

النبات من الجذور.
 -5رعي جائر  :تشوه النبات وتقزمو.
 -6توسع عمراني  :تقمص مساحة المراعي وتناقص
أعداد النباتات الرعوية.

باآلفات الزراعية  ,ورعي األغنام  ,والقطع الجائر
لألشجار وىذه األسباب أدت إلى انخفاض كثافة
المراعي النحمية وانخفاض عدد أشجار السدر مقارنة
بعدد طوائف النحل بوادي دوعن.
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االستنتاجات:

 -1أكثر النباتات انتشا اًر نباتات برية وتشكل النسبة
العظمى من إجمالي النباتات في عينات المسح .

 -2يوجد في وادي شحوح مصدران نباتيان لغذاء
النحل المتمثمة في حبوب المقاح  ,وحبوب المقاح مع

الرحيق.

إلى تدىورىا وتطبيق مجموعة القوانين والتشريعات
العامة المرتبطة بالغابات والمراعي وحماية البيئة.
 -2العمل عمى تنمية نباتات المراعي النحمية البرية

التي يزورىا نحل العسل لجمع الرحيق وحبوب المقاح

وذلك من خالل اختيار ىذه األنواع وزراعتيا في
ضمن مشاريع الغابات وعمميات التشجير.

 -3عدم االىتمام بنباتات المراعي النحمية وتعرضيا

 -3توعية اوارشاد المزارعين وأفراد المجتمع بأثر نحل

 -4إن حالة الجفاف العام في الوادي تؤدي إلى

والسمر.

لعدد من األضرار أدى إلى تدىورىا ونقص أعدادىا.
انحسار األعشاب الرعوية كمصدر لحبوب المقاح ومن

ث عم يتحسن الغطاء النباتي فتنمو العديد من األعشاب
بعد موسم األمطار بزمن يسير.
التوصيات:

 -1إصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية

نباتات المراعي النحمية البرية من األضرار التي تودي

27

العسل في زيادة اإلنتاج الزراعي وأىمية أشجار السدر

 -4عمل دراسات تيتم بنباتات المراعي النحمية
والمشاكل التي تعانييا اواجراء مسح ميداني لحصر
اآلفات واألمراض التي تصيب نباتات المراعي النحمية
والتعرف عمى اآلفات واألمراض في المناطق المختمفة

وتقدير األضرار التي تسببيا اواجراء التجارب لمكافحتيا.
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Abstract

Bee rangeland Plants are the basis of beekeeping. The success bee projects depend on the availability and
variety range of species whose flowers contain nectar and pollen grains that used in bee feeding. The aim
of this study is to compare and determine the type of food for most of the plant species that are feed by
the bees in Wadi Shahouh. In addition, to finding out the reasons of rangelands environmental
degradation of the rangeland plants in the survey samples.The plant survey was carried out during the
period from February to March 2017 by using regular sampling. In Wadi Shahouh, the results indicate
that the wild range plants are more widespread, reached 78.5%, while the wild range plants in the area
cultivated with wells water reached 14.3%, While 7.2% found in flood plains.The results showed that
87.5% of plants are visited by bees to collect nectar and pollen together at Wadi Shahouh, The remaining
12.5% of plants are visited by bees to collect nectar only. The results showed that the highest rate of plant
degradation and desertification in the survey samples in Wadi Hadhramout was due to the fuel wood
collection and expanding buildings.The results showed that the phenomenons of degradation ,
desertification of the vegetation in the survey samples in Wadi Shahouh was due to the fuel collection,
expanding buildings, general drought, the overgrazing , the insect infections, soil erosion and overcutting.
Key words: Bee rangeland plant , plant degradation, Hadhramout governorate, Wadi Shahouh .
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