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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,17العدد  ,2ديسمبر 2020م

دراسة تصنيفية لألنواع النباتية يف وادي عوج
(اللصب) م /حضرموت الساحل – اليمن

محروس عبدهللا باحويرث*

دمحم سعيد بن قديم**

ذكرى عبدهللا مقرم*

مراد دمحم كانجي**

حسن بيار عمي***
الممخص

أجريت ىذه الدراسة لمتعرف عمى األنواع النباتية الموجودة في وادي عوج (المصب) الواقع عمى خط طول  ˚48شرًقا ودائرة عرض ˚14
شمالً والبالغ طولو حوالي  7كم .وقد أسفرت الدراسة عن حصر  47نوعاً نباتياً تنتمي إلى  43جنس ًا في  26فصيمة نباتية ,منيا  43نوعاً
من نباتات ذوات الفمقتين و 4أنواع نباتية تنتمي لنباتات ذوات الفمقة الواحدة .ووجد أن أكثر الفصائل النباتية تنوعاً وتمثيالً ىي الفصيمة

البقولية  Fabaceaeالتي ضمت  5أجناس ممثمة ب  8أنواع ,والفصيمة البسونية (الدفمية)  Apocynaceaeب  5اجناس و 5أنواع,

والفصائل المبنية  Euphorbiaceaeوالنجيمية  Poaceaeوالرطراطية  Zygophyllaceaeلكل منيا  3أجناس و 3أنواع ,والفصائل
المركبة  Asteraceaeوالكبارية (المصفية)  Capparaceaeوالقرعية  Cucurbitaceaeوالسدرية  Rhamnaceaeبجنسين ونوعين لكل
منين .وبقية الفصائل تمثمت بجنس ونوع واحد لكل منيا .كما أوضحت النتائج أن أكثر األجناس ىي  Acaciaالتي ضمت  3أنواع نباتية

يميو الجنسان  Ziziphus ,Tephrosiaالمذان ضما نوعين نباتيين لكل جنس .كما بينت الدراسة ان كافة األنواع النباتية في ىذا الوادي
ظيرت في ثالثة أشكال ىي أعشاب حولية ,أعشاب معمرة ,أشجار وشجيرات.
الكممات المفتاحية :فصيمة ,جنس نباتي ,نوع نباتي ,سيادة.

المقدمة:

تسجيل  147نوعاً نباتياً تنتمي إلاى  120جنسااً وتضاميا

قام كثير من البااحثين با جراء د ارساات عماى الفماو ار اليمنياة

 50فصاايمة نباتيااة .أظياارت د ارسااة ] [4لحصاار الحشااائش

وجمااع العينااات النباتيااة ووضااعيا فااي العديااد ماان معشاابات

أن ىناااك  26نوعااً
فااي لياال باااوزير محافظااة حضاارموت ً
نباتيا ااً تنتما ااي إل ااى  17فصا اايمة نباتي ااة تنما ااو ف ااي الحقا ااول

ش اابوة ,أب ااين ,لح ااج ,ع اادن) ,ف ااي ح ااين وج ااد ]110 [20

ض اامت  4أنا اواع .درس ] [2الغط اااء النب اااتي عم ااى ج ااانبي

العااالم] ,[6سااجل ] 375 [14نوع ااً نباتي ااً تنتمااي إلااى 60

فصاايمة خااالل زيارتاو لجنااوب الاايمن (الميارة ,حضاارموت,

المزروعا ااة ,كا ااان أكثرىا ااا تواجا ااداً الفصا اايمة النجيميا ااة التا ااي

أنا ا ااواع ما ا اان النباتا ا ااات الوعائيا ا ااة خا ا ااالل زيارتا ا ااو لممنا ا اااط

الطري بين حصان الغاويزي وليال بااوزير– م/حضارموت

السا ا اااحمية الجبمي ا ا ااة لممحافظ ا ا ااات الجنو ي ا ا ااة اليمني ا ا ااة ف ا ا ااي
1997م و2002م ,عمل ] [19في المحافظاات الجنو ياة

اليمني ااة خا ااالل الس اانوات 1999م و2003م وسا ااجموا 55
نوعااً نباتيااا وك ضااافة جدياادة لمفمااو ار اليمنيااة ,أساافرت نتااائج
] [17لمنطق ا ااة ح ا ااوف وج ا اااذب (محافظ ا ااة الميا ا ارة) ع ا اان

* قسم عموم الحياة – كمية العموم – جامعة حضرموت

.

** قسم العموم – كمية التر ية – جامعة حضرموت

*** قسم البيئة – كمية العموم البيئة واألحياء البحرية – جامعة حضرموت.

تاريخ استالم البحث  2020/3/17وتاريخ قبولو 2020/11/9

لمسااافة تق اادر ب  35ك اام .لغاارض التع اارف عم ااى تركي ااب
الغطاء النباتي لتمك المنطقة .وقد تم التعارف وحصار 71
نوع ااا نباتي ااا تنتم ااي إل ااى  65جنسا ااً وتض ااميا  32فص اايمة

نباتيا ا ااة .توزعا ا اات تما ا ااك النباتا ا ااات با ا ااين البريا ا ااة والمدخما ا ااة.
أوض ا ااحت د ارس ا ااة ] [1لمغط ا اااء النب ا اااتي ل ا اابعض من ا اااط

ساااحل حضاارموت عاان تسااجيل  103أنااواع نباتيااة تنتمااي
إلى  97جنساً تضميا  41فصايمة ,وقاد كانات الفصايمتان
النجيميااة والبقوليااة أكثاار الفصااائل تمثاايالً باااألنواع النباتيااة.
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.......................

فا ااي حا ااين وجا ااد ] [3فا ااي د ارسا ااة مقارنا ااة لمغطا اااء النبا اااتي

أو الصحراوية ,بيئة األودية ,بيئة الكثبان الرممية

لا ا اواديي ما ا اادر وشا ا ااحوح ب ا ا اوادي حضا ا اارموت أن إجما ا ااالي

المتحركة ,بيئة الرمال المالحة وكذلك بيئة السبخات

الفصااائل النباتيااة فااي وادي ماادر  22فصاايمة و 42جنس ااً

المائية ].[12 ,7 ,5

و 48نوعا ا ااً نباتيا ا ااً ,وف ا ااي وادي ش ا ااحوح  25فص ا اايمة 42

جنسا ااً و 52نوعا ااً نباتيا ااً .س ااجل ] [8ف ااي د ارس ااة ميداني ااة

هدف الدراسة:

يس ا ا ااتيدف البحا ا ا ااث حصا ا ا اار األن ا ا ا اواع النباتيا ا ا ااة البريا ا ا ااة

لمعرفااة تركيااب الغطاااء النباااتي فااي مناااط وادي العااين –

والمزروعة باوادي عاوج فاي سااحل حضارموت ومان ثام

حضرموت – اليمن  86نوعاً نباتيااً تنتماي إلاى  77جنسااً

وضا ااع قائما ااة أوليا ااة بالنباتا ااات الموجا ااودة في ا او ومعرفا ااة

تضااميا  37فصاايمة ,منيااا  58نوعااً نباتيااً بريااً 26 ,نباتااً
مزروعاً ,نوعان بريان مزروعان.

الخواص التصنيفية ليا.
مواد وطرائق البحث:

أشارت بعض الدراسات السابقة التي تمت عمى البيئة

الموقع:

في ضمن نطاقين ىما :النطاق الجاف الذي يشمل

في ضمن مديريات محافظة حضرموت الساحل عمى

العامة لحضرموت إلى أن تمك البيئة لمفمو ار تصنف
السالسل الجبمية وأوديتيا والنطاق السيمي الساحمي

الذي يتداخل مع العديد من التراكيب البيئية المختمفة
مثل :البيئة الشاطئية ,البيئة الساحمية ,البيئة الداخمية

يقع وادي عوج (المصب) في مديرية أرياف المكال
خط طول  ˚48شرًقا ودائرة عرض  ˚14شمالً ويبمغ

طول الوادي ( )7كم تقريباً.

شكل ( )1خريطة لمنطقة الدراسة
المناخ:

اار ص اايفاً فاااي المنطقا ااة
من اااخ محافظاااة حضااارموت ح ا ق
الس ا ا اااحمية ومعت ا ا اادل ف ا ا ااي اليض ا ا اااب ,وت ا ا ااؤثر الري ا ا اااح
482

الموسمية الصيفية (الجنو ية الغر ية) في تمطيف درجة

ح ا اررة المناااط الساااحمية ,حيااث يصاال متوسااط درجااة
الح اررة في مدينة المكال تقريباً  33درجاة مئوياة ].[10

دراسة تصنيفية لألنواع النباتية في وادي عوج

محروس عبدهللا باحويرث وآخرون

.......................

جدول ( )1يبين درجات الحرارة ومتوسط الرطوبة النسبية واألمطار وسرعة الرياح
العام

متوسط درجات الرطوبة
النسبية ()%
8:.78
88.19
67.36
66.78
68.94

3122
3123
3124
3125
3126

درجات الحرارة

درجات الحرارة

متوسط سرعة متوسط كمية األمطار

العظمى(المئوية) الصغرى(المئوية) الرياح (عقدة)
4.34
25.32
52.42
3.74
25.99
4:.8:
4.68
24.2:
49.97
5.79
29.73
47.15
4.94
26.56
43.:8

منهجية البحث:

(بالمميمتر)
24.88
7.7
33.13
3.82
8.5

النتائج والمناقشة:

األدوات المستخدمة في البحث:

كمي ار تصوير ,دفتر مالحظات ,قمم ,مقص ومكبس,

أكياس البالستيكية ,وجياز تحديد المواقع .GPS

يظير جدول ( )2األنواع النباتية التي تم حصرىا في
وادي المصب والتي بمغت  47نوعاً نباتيًا تنتمي إلى
 43جنساً تضميا  26فصيمة نباتية ,كما وجد أن 39

أجريت ىذه الدراسة بالنزول إلى وادي عوج (المصب)

نوعاً نباتيًا في وادي المصب عبارة عن نباتات برية
تنمو طبيعياً في البيئة ,و مغ عدد النباتات القتصادية

الوادي اآلتية ,منطقة

بالنباتات المزروعة  6أنوع نباتية ,أما النباتات البرية

مديرية أرياف المكال محافظة حضرموت الساحل

لوضع قائمة أولية بالنباتات البرية والمزروعة في

وادي عوج في كل من مناط

الونش ,منطقة المصب ,منطقة المبيب ,منطقة ش

باحسن ,منطقة الحوطة ,استخدام طريقة المر عات في
العمل الميداني ] ,[9وقد اعتمد في تصنيف النباتات

بالمراجع العممية بالمكتبة مثل الموسوعات النباتية

والفيارس والقواميس لكل من ],16 ,15] ,[13,11

 . [22 ,21 ,20 ,18ودونت النتائج في جداول.

التي تزرع بيدف استخدام منتجاتيا في التغذية وتسمى

والمزروعة معاً فقد بمغ عددىا نوعين نباتيين فقط ,كما
أظير الجدول أن عدد األنواع النباتية التي تظير بيئياً
في صورة أشجار وشجيرات في وادي عوج المصب

بمغت  21نوعاً نباتياً ,و مغ عدد األنواع النباتية التي
تظير بيئياً في صورة أعشاب معمرة  19نوعاً نباتياً,
أما عدد األنواع النباتية التي تظير بيئياً في صورة
أعشاب حولية فقد بمغت  7أنواع نباتية.

جدول ( )2يوضح الفصائل واأل نواع النباتية التي تم حصرها في منطقة الدراسة
م

االسم المحمي

االسم العممي

الفصيمة

1

الراء

Aerva javanica (burm. F.) Schultes

عرف الديك
Amaranthaceae

2

العشر

3

دبة النبي

4

الدفمة

Calotropis procera (Aiton) Aitconf.
)Odontanthera radians (Forssk.
D.V.Field
Nerium oleander L

الدفمية
Apocynaceae
)(Asclepiadaceae

5

أم المبن

Pergularia tomentosa L

البسونية

أشكال طبيعة

الحياة النبات
**

بري

***

بري

*

بري

*** مزروع
**

بري
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أشكال طبيعة
الحياة النبات
بري

بري

**
**
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االسم العممي

االسم المحمي

م

Rhazya stricta Decne

الحرمل

6

Phoenix dactylifera L

نخل التمر

7

المركبة
Asteraceae

Iphiona scabra DC ex Dene

الضويمة

8

Xanthium stramarium L.

المزي

9

**

*** مزروع
بري

الفصيمة

.......................

االنخيمية
Arecaceae

 دوار,رقراق

بري

***

الحمحمية
Boraginaceae

Heliotropium longiflorum (A.DE.)
Jaub

بري

***

Commiphora myrrha (Nees) Engl.

البوما

11

بري

البخورية
Burseraceae

**

Capparis catilaginea Decne

المصف

12

Dipterygium glaucum Decne

عمقا

13

Cleome droserifolia (Forssk) Delile

الشجرة الخامة

14

Conocarpus lancifolius Engl.

الدمس

15

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L

لواء

16

القرعية
Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis (L.) Schrad
Corallocarpus glomeruliflorus
Schweinfurt

السعدية
Cyperaceae

بري
بري

*
**

*** مزروع
بري

*

بري

**

بري

**

بري

*

بري

**

بري

***

بري
بري
بري
بري

***

)المصفية (الكبارية
Capparaceae
الكولومية
Cleomaceae
القرنية
Combretaceae
)المبالبية (العميقية

المبنية
Euphorbiaceae

***
***
***

بري

**

بري

***

البقولية أو الفراشية
Fabaceae
(Leguminosae)

الشمس

10

 حدج أو حنظل17
المدركة

18

Cyperus rotundus L.

السعدة

19

Chrozophora verbascifolia (Willd.)
A.Juss.
Jatropha spinosa Vahl Symb.

التنوم

20

دماع

21

Ricinus communis L.

الجار

22

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

السمر

23

Acacia hamulosa Benth.

القتاد

24

Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf.

العرفط

25

العشرق

Cassia italic Mill spreng Bot.

السنامكي

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

السيسبان

26
27
482
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أشكال طبيعة

االسم المحمي

م

Tamarindus indica L.

الحومر

28

**

Tephrosia apollinea (Delile) DC

الخضيراء

29

**

Tephrosia purpurea (L.) Pers.

الغبيراء

30

Lawsonia inermis L.

الحناء

31

Ficus salicifolia Vahl

فيكس

32

Musa sp.

الموز

33

Boerhavia repens L.

الحيدوان

34

Cymbopogon schoenanthus (L.)
Spreng

السخبر

35

*** مزروع
بري
بري

/بري

مزروع

***

بري

***

مزروع

**

بري

**

بري

*

بري

*

بري

**

بري

**

بري

***

/بري

مزروع

***

*** مزروع
بري

***

بري

**

بري

***

بري

***
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الحياة النبات

الفصيمة

.......................

الحنائية
Lythraceae
)المورنسية(التينية
Moraceae
الموزية
Musaceae
النكتاجينية أو
)القدراية(الجينمية
Nyctaginaceae
النجيمية
Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers
Panicum turgidum Forssk

البمخاوية أو الرزيدية
Resedaceae
السدرية
Rhamnaceae
الميمونية
Rutaceae
األ اركية
Salvadoraceae
الباذنجانية
Solanaceae
األثمية
Tamaricaceae
الرطراطية

 حشيش1ثيل
أو شجر

36

 أبو ركبة أو ثمام37

Reseda sphenocleoides Deflers Bull

رزداء

38

Ziziphus leucodermis (Baker)
O.Schwartz.

الحبض

39

Ziziphus spina-christi (L) Desf

عمب أو سدر

40

Citrus aurantiifolio (Christm.)
Swingle

الميمون

41

Salvadora persica L.

األراك

42

Datura innoxia Mill.

الجالجمة
الجميجمة

43

Tamarix aphylla (L.) H.Karst.

األثل

44

Balanites aegyptiaca (L.) Delile var.

الصر

45
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م

.......................

االسم المحمي

 46الشوكوك شويكة
47

القطب

محروس عبدهللا باحويرث وآخرون

االسم العممي

الفصيمة

Fagonia indica Baum. F.

Zygophyllaceae

الحياة النبات
**
*

Tribulus terrestris L.

*** أشجار وشجيرات ** ,أعشاب معمرة *أعشاب حولية

أشكال طبيعة
بري
بري

يظير الشكل ( )2سيادة الفصائل بالنسبة لعدد األنواع

 Poaceaeنتيجة طبيعية ألنيا عادة تمثل السيادة عمى

الموجودة بمنطقة الدراسة ويظير احتالل الفصيمة

النباتات الطبيعية في أي فمو ار عالمية .فالبقوليات ىي

المرتبة األولى بنسبة  ,%17في حين احتمت المرتبة

لمنشا فيي تعد أىم مصدر لذاء لإلنسان والحيوان ,اما

الثانية الفصيمة الدفمية (األبسونية) Apocynaceae

الفصيمة الدفمية الحديثة  Apocynaceaeفيي تضم

 )(Asclepiadaceaeبنسبة  ,%10.6في حين

حسب التصنيف الحديث لمفصائل النباتية []13

 ,Poaceaeالرطراطية  Zygophyllaceaeالمرتبة

والفصيمة العشارية القديمة Asclepiadaceae s.L

الثالثة بنسبة  ,%6.4وجاءت في المرتبة الرابعة

فقد عرفت بانتشارىا الواسع في شبو الجزيرة العر ية

الفراشية (البقولية) (ccac imcgeL( eaacabaF

احتمت الفصائل المبنية  ,Euphorbiaceaeوالنجمية

الفصائل

المركبة ,Capparaceae ,Asteraceae

 Rhamnaceae ,Cucurbitaceaeبنسبة %4.3

مصدر البروتين والنجيميات ىي المصدر األساسي

الفصيمة الدفمية القديمة Apocynaceae s.L

ومناط

حوض البحر األبيض المتوسط والمناط

الجبمية حول البحر األحمر شرقاً ولر اً ,وىذه الدراسة

أما بقية الفصائل فقد احتمت المرتبة األخيرة بنسبة

اتفقت مع [ ]8في سيادة الفصيمة البقولية ,ومع [ ]3في

 %2.1لكل منيا ,ويعد سيادة الفصائل وخصوصاً

سيادة الفصيمة النجيمية.

الفصيمة البقولية  Fabaceaeوالفصيمة النجيمية
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18.0
Amaranthaceae
16.0

Apocynaceae
Arecaceae

14.0

Asteraceae

12.0

Boraginaceae
Burseraceae

10.0

Capparaceae

8.0

Cleomaceae

6.0

Combretaceae
Convolvulaceae

4.0

Cucurbitaceae

2.0

Cyperaceae

0.0

Euphorbiaceae

Fabaceae
Lythraceae
Moraceae

شكل ( )2يوضح نسب الفصائل من االنواع النباتية
يوضح الشكل ( )3نسبة الفصائل التي تم حصرىا في

 %8وتشمل الفصيمتين النجيمية والنخيمية ,في حين

منطقة الدراسة والتي تنتمي إلى ذوات الفمقة بمغت

أن نسبة فصائل ذوات الفمقتين بمغت .%92

شكل رقم ( )3يوضح نسبة الفصائل من ذوات الفمقة والفمقتين
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يظياار الشااكل ( )4ساايادة األجناااس بالنساابة لعاادد األن اواع

حصا ا ا اال الجنس ا ا ا اان  Tephrosiaو  Ziziphusالمرتبا ا ا ااة

الموجا ا ااودة بمنطقا ا ااة الد ارس ا ا اة ويظيا ا اار حصا ا ااول الجا ا اانس

الثانية بنسابة  ,%4.7لكال واحاد منيماا ,أمابقياة األجنااس

 Acaciaالمرتبا ا ااة األولا ا ااى بنس ا ا ابة  ,%6.98فا ا ااي حا ا ااين

فتمثما ا ا اات بنسا ا ا اابة %2.3لكا ا ا اال جا ا ا اانس ما ا ا اان األجنا ا ا اااس.

شكل ( )4يوضح األجناس السائدة في منطقة الدراسة
االستنتاجات:

 -1تمثمت نباتات وادي المصب في  47نوعاً نباتياً

و 43جنس و 26فصيمة.

التوصيات:

 -1الىتمااام بد ارسااة فمااو ار البيئااة العامااة لحضاارموت
لغنائيا ا ااا وتنوعيا ا ااا واخا ا ااتالف طو ولرافيتيا ا ااا .والسا ا ااعي

 -2إن أىم الفصائل السائدة في الوادي ىي :البقولية,

لحمايتيا في بيئتيا الطبيعية.

المصفية ,القرعية والسدرية.

كتاب خاص (أطمس أو دليل)

 -3وج ااود تن ااوع نب اااتي م اان حي ااث دورة الحي اااة حي ااث

 -3تمويل األبحاث الميتمة بدراسة الفمو ار والبيئة من

ظياارت ف ااي صااورة أش ااجار وشااجيرات  21نوعا ااً نباتيا ااً,

قبل الدولة والجامعات والمنظمات..

الدفميا ا ا ااة ,المبنيا ا ا ااة ,النجيميا ا ا ااة ,الرطراطيا ا ا ااة ,المركبا ا ا ااة,

وأعشاب معمرة  19نوعاً نباتيااً ,وأعشااب حولياة  7أناواع

نباتية.

 -2العمل عمى جمع الفمو ار لمحافظة حضرموت في

 -4إعداد برامج توعوية لمسكان المحميين في وادي
عوج بأىم النباتات البرية وطرائ المحافظة عمييا.
 -5حف ااذ ب ااذور النبات ااات النااادرة ف ااي البن ااوك الجيني ااة
النباتية.
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) صور لبعض نباتات وادي عوج1( ممحق

Datura نبات الجميجمة الداتورة
innoxia Mill

Cleome droserifolia الشجرة الخامة
Delile

Cassia italic Mill نبات العشرق
.spreng Bot

Aerva javanica نبات الراء
(Burm.f.) juss

Balanites aegyptiaca نبات الصر
(L.) Delile var

Calotropis procera (Ait) عشرة
Ait.F

Cyperus rotundus L نبات السعدة

Jatropha spinosa Vahl نبات الدماع
Symb

Rhazy stricta نبات الحرمل
Dencne
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Abstract
This study was carried out to identify the plant species of Wadi Awaj (Al-Lasab) in Hadhramout
governorate. The results of the field survey identified a total of 47 plant species 26 families and 43 genera
including 39 wild plant species grown naturally. The total number of cultivated plants was 6 plant species,
only two plant species are grown as both wild and cultivated species. The dicots were 43 species while
monocots were represented as 4 species.The most dominant families were: Fabaceae(8 species and 5
genera), Apocynaceae (5 species and 5 genera), Euphorbiaceae, Poaceae and Zygophyllaceae (3 species and
3 genera for each), Asteraceae, Capparaceae, Cucurbitaceae and Rhamnaceae (2 species and 2 genera for
each. The most dominant genera were Acacia which recorded: (3 species), followed by Tephrosia and
Ziziphus (2،species for each). All plant species were showed as an ecological form of shrubs, herbs and
trees.
Keywords: Family, genus, plant species, dominance
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