
 

Alsharhi et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 301-338 February 2021 
 

 2321 فبراير/شباط 308-301(: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  شرحيال 301

اليمن شبوة، محافظة من اليمني السدر عسل لقاح حبوب دراسة  

 (3)نوفل بايعقوبو  (2)عبد العزيز زعبلو  (1) *محمد الشرحي

  .القسـ الزراعي، كمية الزراعة والطب البيطري، جامعة ذمار، اليمف(. 1)
 . وزارة الزراعة والري، اليمف(. 2)
 اليمف.جامعة حضرموت،  ،مركز نحؿ العسؿ(. 3)

   (.alsharhi@gmail.com محمد الشرحي، البريد االلكتروني:)*لممراسمة: الباحث 

 01/02/2021تاريخ القبول:    23/10/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
مف محافظة شبوة عف طريؽ دراسة حبوب لقاح  عةغالسدر اليمينة الم عسؿتوصيؼ لى الدراسة إ تىدف

لتساعد ىيئة المواصفات والمقاييس اليمنية في  وضع مواصفات قياسية لياالسدر المتواجدة بالعسؿ و 
في مختبرات مؤسسة يمف  ، أجريت ىذه الدراسةإصدار شيادة مطابقة لجودة عسؿ السدر اليمنى

( عينة مف عينات عسؿ السدر خالؿ 68) جمعت .يمنيةيورية الغأجريفيت لمزراعة والطب البيطري في ال
وتـ استخالص حبوب المقاح  ،بمحافظة شبوة ،مف مناطؽ إنتاج عسؿ السدر ،2017و 2016 عاميف

تحت  ،ثـ أجريت عممية التقييـ الكمي والنوعي لحبوب المقاح ،مف عينات العسؿ بواسطة الطرد المركزي
ئج الدراسة أف عسؿ السدر مف محافظة شبوة اليمنية يعد مف أوضحت نتا شريحة العد الميكروسكوبية. 

السدر  لقاحتصؿ نسبة حبوب حيث  ،حبوب لقاح السدرمف وذات محتوى عالي  ،حادية المصدرأ عسؿال
لكؿ حبة لقاح كمية  76667، وغ10حبة لقاح سدر لكؿ  48294%، وبمتوسط يصؿ الى 63إلى 
الثانوية المرافقة لحبوب لقاح السدر بصمة جغرافية لعسؿ . كما يمكف اعتبار حبوب المقاح عسؿ غ10

وجود عالقة ارتباط سمبية بيف سعر  الى السدر اليمني المنتج مف محافظة شبوة. كما أشارت النتائج
 ووجود تغذية سكرية خفيفة أثناء الموسـ.    ،العسؿ ومحتوى العسؿ مف حبوب لقاح السيسباف

المواصفات  ،النباتي والجغرافيتوصيؼ ، الاليمني، حبوب المقاحعسؿ السدر  :الكممات المفتاحية
 .محافظة شبوة، اليمفالسدر، القياسية لعسؿ 
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 :المقدمة
ذات أىمية كبيرة في الوقت الحاضر، نظرًا لمتوسع في السوؽ العالمية. ومف  عسؿتوثيؽ وتوصيؼ المصدر النباتي لم ت عمميةأصبح

 الطرائؽؽ: كاالختالفات في الموف والطعـ والرائحة ومكونات العسؿ، إال أف ىذه ائأجؿ تحديد المصدر النباتي لمعسؿ، يوجد عدة طر 
 . (Kaškonienė et al., 2010)ليست دائمًا موثوقة في تحديد المصدر النباتي لمعسؿ

نباتيًا وجغرافيًا ىي أكثر االختبارات شيوعا في تحديد مصدر العسؿ  Melissopalynologyتعد طريقة تحميؿ حبوب المقاح في العسؿ 
(Louveaux et al., 1978) إضافة قيمة مضافة لتسويؽ العسؿ وتربية النحؿ لضماف كتابة ميمة في ، إضافة إلى اعتبارىا أداه

)الطعـ، الرائحة  معمومات صحيحة عف الممصؽ عند التصدير، باإلضافة إلى تأكيد مصدر العسؿ إلى جانب الخصائص الحسية
المنتج، وبعض أنواع الغش مثؿ معرفو تغذيو النحؿ كما تعطي بعض المعمومات الميمة عف جودة العسؿ ، (Molan, 1998) والموف(

. (Buba et al., 2013 Abd Alla et al., 2014;)  مستوره أو صناعيو عسؿعمى محموؿ سكري أثناء الموسـ أو خمط العسؿ ب
حيث أف العسؿ يحتوي عمى عدة مالييف مف حبوب المقاح ويمكف اكتشافيا بالفحص المجيري، حيث يمكف التأكد مف غش العسؿ بيذه 
الطريقة بانخفاض محتواه مف حبوب المقاح، ويمكف أيضا التمييز بيف العسؿ المحمي والعسؿ المستورد باحتواء المستورد عمى حبوب 

فتحديد حبوب لقاح األنواع النباتية التي تتواجد في عينات  .(Serrano et al., 2004)رة في اليمف لقاح ألزىار غريبة غير منتش
تحديد المصدر الجغرافي وكذلؾ  وبالتالي معرفة المصدر النباتي لمعسؿ، العسؿ تسمح في توصيؼ النباتات التي أخذ النحؿ رحيقيا،

)أنواع العسؿ( التي  ود تركيبة ألنواع مف حبوب المقاحفي المنطقة، وأحيانا مف خالؿ وجلمعسؿ مف خالؿ وجود حبوب لقاح محددة 
. كما أف تحديد مصادر العسؿ النباتية في مناطؽ بيئة (Louveaux et al., 1978 Ruoff et al., 2007 ;)توجد في العسؿ 

مختمفة تعد ذات أىمية كبيرة لممناحؿ المتنقمة ليتمكف النحاليف مف نقؿ طوائفيـ لمحصوؿ عمى إنتاج عسؿ أعمى. حيث أف معرفة نباتات 
نتاج العس ويعتمد . (Ostrowska,1998)ؿ العسؿ ووقت فيض الرحيؽ وحبوب المقاح ذات تأثير كبيرا في أنشطة تربية الحضنة وا 
كما أف  .(Abou-Shaara, 2015)اختيار المواقع المناسبة لتربية النحؿ بناء عمى توفر مصادر غذاء النحؿ مف حبوب لقاح ورحيؽ 

دراسة حبوب المقاح في العسؿ تعطي بعض المعمومات الميمة عف استخالص العسؿ والترشيح والتخمر، وبعض أنواع الغش 
ع الرحيؽ ممزوجًا بنسب مختمفة مف حبوب المقاح غحيث أف النحؿ يوالخصائص الصحية مثؿ التموث بغبار المعادف وحبيبات النشا، 

 .(Louveaux et al., 1978)فويًا أثناء عممية التمقيح لألزىارمف نفس النبات، إما برغبتو أو ع
إلى الخصائص الشفائية العالية. ونتيجة الرتفاع نظرًا لتمتع العسؿ اليمني بشيرة عالمية وسمعة تجارية مرموقة في العالـ، والتي تعود 
صناعية، تؤثر عمى  عسؿمستوردة و/أو  عسؿسعر العسؿ اليمني والشيرة العالية، يمجأ بعض تجار العسؿ لغش العسؿ اليمني ب

ليمني وكذلؾ التصدير. المصداقية والقيمة التسويقية لمعسؿ اليمني، وبالتالي يؤثر بشكؿ مباشر عمى المنتجيف األصمييف لعسؿ السدر ا
ولمحفاظ عمى شيرة وسمعة العسؿ اليمني البد مف تحديد ىوية لعسؿ السدر اليمني قبؿ إجراء التحميؿ الكيميائي. لذا ىدؼ البحث إلى 

وضع توصيؼ عسؿ السدر اليمني المنتج مف محافظة شبوة عف طريؽ دراسة كمية حبوب لقاح السدر المتواجدة بعسؿ السدر و 
لمساعدة ىيئة المواصفات والمقاييس اليمنية في إصدار شيادة مطابقة عالمة جودة لعسؿ السدر  ياسية لعسؿ السدر اليمنيمواصفات ق

 اليمنى.
 :ق العملائمواد وطر 

ـ، 2018في موسـ  جمعتعينة  36ـ و2017عت في موسـ جمعينة  32عينة عسؿ  68تمت الدراسة عمى  ع عينات العسل:جم
الصناعية والمستوردة، وتـ تحميميا في  بأنواع العسؿالعينات مف مناطؽ إنتاج عسؿ السدر مف محافظة شبوة ومقارنتيا  جمعتحيث 

 مختبرات يمف أجريفيت لمزراعة والطب البيطري.
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  تجهيز العينات لمفحص:
مؿ  8عسؿ تـ تخفيؼ العينات بإضافة مؿ ولغرض إذابة ال 10مف كؿ عينة مف العينات المدروسة في أنبوبة بالستيكية سعة  غ5زف و  

% وتـ 95مؿ إيثانوؿ  2ـ(  وبعد التأكد مف ذوباف العسؿ بالماء بشكؿ جيد أضيؼ 40ماء مقطر دافئ ال تقؿ درجة حرارتو عف )
اليؿ الرج حتى الذوباف وذلؾ يساعد عمى سرعة ترسيب حبوب المقاح وفصميا مف العسؿ، بعد ذلؾ أجريت عممية الطرد المركزي لممح

. وتـ التخمص مف الراشح لمحصوؿ عمى راسب حبوب (Jones et al., 2004) دقائؽ 3( ولمدة د/د 3700المحضرة عند سرعة )
 ليترمايكرو  500ة ومف ثـ تمت معاممة الراسب الناتج بقطرات مف صبغة الصفرانيف، ولقاح العسؿ والظاىر في قعر األنبوبة البالستيكي

 .(Erdtman and  Gunnar, 1960)ماء مقطر لكؿ عينة ليسيؿ فحصيا تحت الميكروسكوب 
مف العينة  ليترمايكرو  20مف خالؿ وضع تـ تحديد أنواع حبوب المقاح الموجودة في العسؿ  التحميل الكمي والنوعي لحبوب المقاح:

المعاممة بالصبغة ووضعت عمى شريحة العد الميكروسكوبية ووضع غطاء الشريحة وتـ فحص الراسب الحاوي عمى حبوب لقاح 
. ومف ثـ المقارنة مع عينات حبوب المقاح المرجعية المعزولة مف أزىار (Maurizio et al., 1965)بواسطة المجير المركب الضوئي 

  بعد ذلؾ أجريت عممية العد، (Alsharhi et al., 2016)  النباتات مف خالؿ أطمس حبوب المقاح ألىـ النباتات النحمية في اليمف
السدر المدروسة وذلؾ بحساب العدد لكؿ نوع مف أنواع حبوب المقاح المتواجدة في عينة العسؿ   عسؿلحبوب المقاح لعينات  الكمي

وتـ حساب ذلؾ مف خالؿ المعادلة  (Louveaux et al., 1978)جراـ مف العسؿ  10وكذلؾ حساب التركيز الكمي لحبوب المقاح في 
 التالية: 

 .2×1000×المربعات  عدد حبوب المقاح في االربع عسؿ = متوسط غ10متوسط عدد حبوب المقاح لكؿ 
 تـ تصنيؼ عينات العسؿ بناء عمى التكرارات النسبية لحبوب المقاح وتـ تقييميا في فئات قياسية وفًقا لػ  :تصنيف عينات العسل

(Louveaux et al., 1978)  عمى النحو التالي: حبوب لقاح سائدةpredominant pollen   الي حبوب غ% مف إ45أكثر مف
الي حبوب المقاح ، حبوب لقاح ذات أىمية غ% مف إ45إلى  16مف  secondary pollenالمقاح، حبوب لقاح ثانوية أو إضافية 

أقؿ مف  minor pollenبوب لقاح غير ىامة الي حبوب المقاح ، وحغ% مف إ16إلى 3مف  important minor pollenمنخفضة 
% أما إذا كاف 45أحادية المصدر يجب أف تكوف نسبة حبوب المقاح السائدة فييا أكثر مف  عسؿالي حبوب المقاح.  فالغ% مف إ3

 .(Louveaux et al., 1978) .% فيعد العسؿ متعدد المصادر45حبوب المقاح السائدة أقؿ مف 
حبة لقاح  2000وعة األولى )فقيرة جدا( اقؿ مف غكميا وفقا لكمية حبوب المقاح الكمية الى خمسة مجاميع: الم عسؿكما تـ تصنؼ ال

وعة الرابعة )غنية( غ، الم50000-10000وعة الثالثة )طبيعية( غ، الم10000-2000الثانية )فقيرة(  وعةغعسؿ، الم غ10لكؿ 
 ,.Suryanarayana et al) غ 10حبة لقاح لكؿ  100000وعة الخامسة )غنية جدا( أعمى مف غ، الم100000 -50000
1981) 

تـ ادخاؿ البيانات الى برنامج اكسؿ ومف ثـ تـ اجراء كافة التحميؿ لمتكرارات النسبية وعالقات االرتباط بواسطة  التحميل اإلحصائي:
 .(SAS, 2006)البرنامج االحصائي ساس 
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 النتائج والمناقشة:
  لحبوب المقاح الموجودة في عسل السدرالتحميل الكمي 
الكميػة وكميػة حبػوب لقػاح السػدر لعينػات عسػؿ السػدر المحمػي والتػي جمعػت مػف النحػاليف والسػوؽ ( كمية حبػوب المقػاح 1يبيف الجدوؿ )

المحمية خػالؿ فتػرة الدراسػة حيػث أوضػحت النتػائج أف عينػات عسػؿ السػدر المجمعػة مػف محافظػة شػبوة يصػؿ متوسػط عػدد حبػوب لقػاح 
المسػتوردة تصػؿ  عسػؿذات العػدد الطبيعػي(، بينمػا ال عسػؿجػـ، حيػث تنتمػي الػى مجموعػة ال10حبػة لقػاح لكػؿ  48294السدر فييا إلى 

 عسػؿالفقيػرة بحبػوب المقػاح فػي حػيف أف ال عسػؿجػـ عسػؿ والتػي تعػد مػف ال10حبػة لقػاح كميػة لكػؿ  6000حبة لقػاح سػدر و 1500إلى 
 عسػؿبحبػوب المقػاح مقارنػة بالالصناعية تكوف خالية مف حبوب المقاح تماما. وىذه النتائج تتفؽ ممػا ذكػر سػابقا بػأف العسػؿ اليمنػي غنػي 

 .(El Sohaimy et al., 2015) األخرى سواء في حبوب لقاح السدر أو حبوب المقاح الكمية 
 عسلالمستوردة وال عسلالسدر من محافظة شبوة مقارنة مع ال عسل(: يوضح كميات حبوب لقاح الكمية وكمية حبوب لقاح السدر ل1جدول )

 الصناعية
 الكميت متوسط كميت حبوب لقاح السدر مصدر العينت  م

 الكليت

التصنيف حسة كميت حبوب اللقاح 

 الكليت

 المجموعت الثالثت )طبيعيت(  76667 48294 عينت( 86)  شبوة -اليمن  1

 المجموعت الرابعت )فقيرة( 6000 1500 كشمير  2

  المجموعت الرابعت )فقيرة( 1750 750 كشمير 3

 المجموعت الخامست )فقيرة جدا( 1250 0 كشمير 4

 المجموعت الخامست )فقيرة جدا( 1250 0 كشمير 5

 خالي مه حبوب اللقاح 0 0 صناعي 6

 خالي مه حبوب اللقاح 0 0 صناعي 7

 خالي مه حبوب اللقاح 0 0 صناعي 8

  :التقدير النوعي لحبوب المقاح
أف نسبة حبوب المقاح السائدة في العسؿ، ىي حبوب لقاح السدر حيث وصؿ متوسط ( 2و ) (1والشكؿ )( 2)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 

% وحبوب لقاح نباتات الحشائش 14.6%، بينما كانت حبوب المقاح الثانوية ىي حبوب لقاح السيسباف بنسبة 63حبوب لقاح السدر 
% وحبوب لقاح نبات 4حاصيؿ النجيمية بنسبة %، وكانت حبوب المقاح ذات األىمية المنخفضة لنباتات الم14.8النجيمية بنسبة 
لوحظ وجود عالقة سمبية بيف ومف نتائج تحميؿ العالقات  .%0.3%. بينما األقؿ أىمية لحبوب لقاح األكاسيا بنسبة 3.3الزغؼ بنسبة 

-=Rؿ )( ودرجة جودة العسR=-0.40586, p=0.0141أسعار عسؿ السدر مع حبوب المقاح السيسباف المتواجدة في العسؿ )
0.90341, p=0.0001( والتغذية السكرية مع الموسـ  )R=-0.32303, p=0.0072) 

 عسل جم11 لكل شبوة محافظة من وتكراراتها ونسبها السدر عسل في المتواجدة المقاح حبوب أنواع يوضح : ( 2 ) جدولال
 المجموعت نسبت حبوب لقاح % متوسط كميت حبوب اللقاح الكليت نوع حبوب اللقاح 

Zizyphus حبوب لقاح سائدة %63 48294 السدر 

Prosopis ن السيسبا  11167 14.6% 
 حبوب لقاح ثاوويت

Poaceae االثل    11353 14.8% 

حبوب لقاح ذاث أهميت  % Asteraceae  3088 4 العائلت المركبت

 % Acanthaceae 2559 3.3 الزغف مىخفضت 
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 حبوب لقاح غير هامت % Acasia 206 0.3 الشوكياث

  %100 76667 المجموع

وقد يعود تواجد حبوب لقاح أشجار السيسباف وتأثيرىا عمى سعر العسؿ إلى قياـ النحاليف في بعض المواسـ التي يقؿ فييا مصادر 
والقياـ بالتغذية السكرية فيجمع النحؿ منيا فيحدث خمط لعسؿ السدر  عسؿ السدر إلى نقؿ طوائؼ النحؿ الى مواقع إزىار السيسباف

بعسؿ السيسباف مما يقمؿ مف درجة عسؿ السدر وبالتالي يقؿ سعر العسؿ ويباع باسـ عسؿ تابعة سدر وبأسعار اقؿ مف أسعار عسؿ 
يقمؿ مف درجة جودة العسؿ مف  العسؿ المنتج في وجود تغذية سكرية في أف وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات السابقة، السدر الصافي

 .(Buba et al., 2013 Abd Alla et al., 2014;) أو زيادة نسبة السكروز خالؿ انخفاض محتوى العسؿ مف المعادف

  
Zizyphus Zizyphus and Prosopis 

  
Asteraceae pollen and Blepharis ciliarys pollen, Acanthaceae 

 (يميف)وحبة لقاح الزغؼ  (يسار)حبة لقاح العائمة المركبة 
Tamarix nilotica pollen , Tamaricaceae 

 حبة لقاح األثؿ
 (: أشكال وأنواع حبوب المقاح األساسية لعسل السدر في محافظة شبوة1) الشكل

أحادية  عسؿالسدر مف محافظة شبوة تتفؽ مع التصنيؼ العممي لم عسؿحبوب المقاح السائدة لمف خالؿ النتائج يتضح لنا أف نسبة 
% مف إجمالي حبوب المقاح الكمية الزىرية 63حيث وصمت نسبة حبوب لقاح السدر إلى  (Louveaux et al., 1978)المصدر 

والطمعية، ومف الممكف اعتبار كمية حبوب المقاح األساسية وحبوب المقاح المرافقة لعسؿ السدر المنتج مف محافظة شبوة كبصمة نباتية 
 اليمنية.وبصمة جغرافية لعسؿ السدر المنتج مف محافظة شبوة بالجميورية 
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 اليمن - شبوة محافظة سدر أعسل في المقاح حبوب أنواع نسبة (2 شكل:)ال
أحادية المصدر والتي تحتوي عمى نسبة عالية مف  عسؿالسدر المجمعة مف محافظة شبوة مف ال عسؿومما سبؽ نستنتج أف عينات 

 ,Thomsonحبوب لقاح السدر، كما أف العسؿ يتماشى مع المواصفات القياسية لعسؿ النحؿ المفروز باليد أو بفراز الكبس وفقًا لػ 
 ,.Al-Zoreky et al., 2001 El Sohaimy et al;)ة  عالي السدر اليمني عمى حبوب لقاحوكذلؾ في احتوى عسؿ  (2008)

عسؿ وال تزيد  غ10( حبة لقاح / 6000السدر المستوردة ال تزيد كمية حبوب المقاح الكمية عف ) عسؿ، في حيف نالحظ أف (2015
صناعية مضافة إلييا عسؿ مراعي أو  عسؿىي  عسؿوىذا مؤشر أف ىذه ال غ 10( حبة لقاح / 1500كمية حبوب لقاح السدر عف )

صناعية بنكيات سدر صناعية وال تمد لمعسؿ الطبيعي بأي صمة عمى الرغـ مف ضبط جميع مواصفات جودة العسؿ العالمية  عسؿ
نع ضمف المواصفات المطموبة. وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات السابقة في عدـ مطابقتيا لممواصفات وىذا دليؿ عمى أنو عسؿ مص

-Feller)    (غ10حبة/ 50000والمعايير القياسية وذلؾ لمحتواىا المنخفض مف حبوب المقاح الكمية والتي كانت أقؿ مف )
Demalsy et al., 1989) أو نتيجة التغذية بالمحاليؿ السكرية((Abd Alla et al., 2014 . 

 االستنتاجات: 
السدر اليمني تعد أحد المقاييس الميمة التي تميز عسؿ  عسؿمما سبؽ نستنتج أف التقدير الكمي والنوعي لحبوب المقاح الموجود في 

المشابية ومف الممكف أف تضاؼ إلى جانب الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعسؿ السدر  أنواع العسؿ السدر اليمني عف غيرىا مف
 أخرى.  عسؿاظ عمى سمعة وشيرة وجودة العسؿ اليمني وكشؼ الغش باليمني وذلؾ بيدؼ الحف

 
  المراجع:

Abd Alla, A. E.; M. E. Nour and M. A. Ewies (2014). Parameters of sugar feeding honey produced 

from honeybees, Apis mellifera L. colonies in Egypt. Bull. Ent. Soc. Egypt.  91:43-53. 

Abou-Shaara, H. (2015). Potential Honey Bee Plants of Egypt. Cercetari Agronomice in Moldova.  

48:99-108. 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 
 السدر

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE]
 السيسبان

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE]
  المركبة

acasia 
 الشوكيات 0.27%

Tamarix  األثل 
[PERCENTAGE] 

Blepharis  
[PERCENTAGE]

 الزغف



 

Alsharhi et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 301-338 February 2021 
 

 2321 فبراير/شباط 308-301(: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  شرحيال 307

Al-Zoreky, N.; A. Alza’aemy and A. Alhumiari (2001). Quality spectrum of Yemeni honey. Damascus 

UJ Agric Sci.  17:110-117. 

Alsharhi, M.; F. Al-Shaoish; S. Al-Haddad; A. Q. Julep; A. Alhaidari; R. Dhabeal and H. 

Rubbid.(2016). Survey and Characterization of honeybee wild forage plants by pollen in 

Dhamar,Yemen. 13  Asian Apicultural Association Conference Jeddah, Kingdom of Saudi   

Arabia. 

Buba, F.; A. Gidado and A. Shugaba (2013). Analysis of biochemical composition of honey samples 

from North-East Nigeria. Biochem Anal Biochem.  2:139. 

El Sohaimy, S.; S. Masry and M. Shehata (2015). Physicochemical characteristics of honey from 

different origins. Annals of Agricultural Sciences.  60:279-287. 

Erdtman, G. (1960). The acetolysis method. A revised description. Svensk Bot. Tidsk.  54:561-564. 

Feller-Demalsy, M.-J.; J. Parent and A. A. Strachan (1989). Microscopic analysis of honeys from 

Manitoba, Canada. Journal of Apicultural Research.  28:41-49. 

Jones, G. D. and J. Bryant, Vaughn M (2004). The use of ETOH for the dilution of honey. Grana.  

43:174-182. 

Kaškonienė, V. and P. R. Venskutonis (2010). Floral Markers in Honey of Various Botanical and 

Geographic Origins: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.  

9:620-634. 

Louveaux, J.; A. Maurizio and G. Vorwohl (1978). Methods of melissopalynology. Bee World.  

59:139-157. 

Maurizio, A. and J. Louveaux (1965). Pollens de plantes mellifères d'Europe. 

Molan, P. (1998). A brief review of honey as a clinical dressing. Primary intention.  6:148-158. 

Ostrowska, W. (1998). Apiarian management. Ed. V. PWRIL, Wars Zawa. 

Ruoff, K.; W. Luginbühl; S. Bogdanov; J.-O. Bosset; B. Estermann; T. Ziolko; S. Kheradmandan and 

R. Amad (2007). Quantitative determination of physical and chemical measurands in honey by 

near-infrared spectrometry. European Food Research and Technology.  225:415-423. 

SAS (2006). SAS/STAT User's Guide, version 9.1.3,  SAS Institute Inc, Cary, NC). 

Serrano, S.; M. Villarejo; R. Espejo and M. Jodral (2004). Chemical and physical parameters of 

Andalusian honey: classification of Citrus and Eucalyptus honeys by discriminant analysis. 

Food Chemistry.  87:619-625. 

Suryanarayana, M.; T. Seethalakshmi and R. Phadke.(1981). Pollen analysis of Indian honeys-1. 

Honeys from Litchi (Nephelium litchi) and Jamun (Syzygium cumini). Proc. IV Int. Palynol. 

Conf. Lucknow (1976–77). p. 491-498. 

Thomson, J. (2008). Grade designation and quality of Honey Ministry of Agriculture ,Department of 

Agriculture and Co-operation . (F. No18011/26/2007-M-II). 

 

 

 

 



 

Alsharhi et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 301-338 February 2021 
 

 2321 فبراير/شباط 308-301(: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  شرحيال 308

Melissopalynology Study of Yemeni Sider Honey from 

Shabwahm, Yemen 

Mohammed Alsharhi *
 (1)

, Abdoul Aziz Zabal
(2)

and Noofal I. Bayaqoob
(3)

 

(1).Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, 

Thamar University, Yemen.  

(2). Ministry of Agriculture & Irrigation, Yemen. 

(3).Honey bee center, Hadramout University, Yemen. 

(*Corresponding author: Dr. Mohammed Alsharhi, E.mail,alsharhi@gmail.com).  

Received: 23/10/2020     Accepted: 01/2/2021 

Abstract 

A pollen analytical study of Yemeni honey provides a basis for identifying the 

origins of a honey in terms of locality and floral source: The information may 

be used to develop analytical standards for pollen, contributing to quality 

control of a product offered for export or for the home market.  Pollen analysis 

was carried out 68 Yemeni honey samples collected in two years (2016-2017) 

from Shabwah, Yemen. Pollen grains were extracted from honey samples by 

centrifugation, and then the process of quantitative and qualitative evaluation of 

pollen grains was performed under a microscopie counting slide. The results of 

the study showed that Sidr honey from Shabwah, Yemen is considered a mono 

floral honey with a high content of Sidr pollen grains, where the percentage of 

Sidr pollen is 63%, with an average of 48,294 Sidr pollen grains per 10 gm, and 

76667 total pollen grains for every 10 g of honey. Secondary pollen associated 

with Sidr pollen grains can be considered a geographical source of Yemeni Sidr 

honey produced from Shabwa, Yemen. The results also indicated a negative 

correlation between the price of honey and the content of honey from Prosopis 

pollen and the presence of a sugar feeding during the nectar season. 

Keyword: Yemeni Sider Honey, Melissopalynology, Botanical origin, 

Geographical Origin, Shabwah, Yemen 
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