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٤٥

 موارد األراضي والزراعة -٥

 موارد األراضي  -١-٥
استطاع اإلنسان اليمني لقرون طويلة استخدام موارد األراضي والمياه في توازن بيئي ضمن له              
استمرارية االستفادة منها، إذ أنه أقام المدرجات الزراعية على سفوح الجبال العالية وبطون األودية بهدف               

م نظام الحمى في المراعـي، وعمـل    التربة من االنجراف، واستخدزيادة المساحة الزراعية للحفاظ على  
على تنظيم استخدام المياه وعدم اإلفراط في الري عن طريق بناء السدود وشق قنوات الري التي مازالت                 

 .أثارها قائمة حتى وقتنا الحاضر

د القليلة الماضية   وقد أدت الضغوط االقتصادية واالجتماعية التي واجهها اإلنسان اليمني في العقو          
واستدامة االستفادة من الموارد الطبيعيـة سـعياً وراء تحقيـق                إلى اإلخالل بالتوازن بين احتياجاته      

 سريعة، وكانت الهجرة الداخلية والخارجية  سبباً رئيسياً في عدم إعطـاء             ةمستوى معيشي افضل وبصور   
 وتـدني اإلنتـاج   ،ى تدهور هذه األراضـي األراضي والمدرجات  الزراعية االهتمام الكافي،  مما أدى ال  

 وتنوع في أصـناف المحاصـيل       ،الزراعي لهذه األراضي رغم أنها تتميز بتنوع واسع في الغطاء النباتي          
 .الزراعية في مختلف المناطق

من الدخل  % ١٨يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المهمة لالقتصاد اليمني، إذ يساهم بحوالي            و
 .من إجمالي القوى العاملة في البالد% ٧٠لصادرات، و يشتغل فيه حوالي من إجمالي ا% ٢القومي و

 استخدام األراضي في اليمن) ١-٥(جدول رقم 

 نوع االستخدام هكتار١٠٠٠املساحة  %النسبة 
 إمجايل املساحة ٥٥,٥٠٠ ١٠٠
 أراضي صخرية وصحراوية ٣٠,٠٠٠ ٥٤
 أراضى املراعي والغابات  ٢٣,٨٠٠ ٤٣
 ضي القابلة للزراعةاألرا ١,٧٠٠ ٣

   كتاب اإلحصاء الزراعيكتاب اإلحصاء الزراعيكتاب اإلحصاء الزراعي: : : المصدرالمصدرالمصدر

 بينما  ، مليون هكتار  ١,٧وتشير الدراسات إلى أن األراضي الصالحة للزراعة في اليمن تقدر بـ            
 مليون هكتار، وتبلغ مساحة األراضي الصـخرية        ٢٣,٣تقدر مساحة أراضي المراعي والغابات بحوالي       

مـن األراضـي الصـالحة      % ٤٥ا تشير اإلحصائيات إلى أن      كم.  مليون هكتار  ٣٠والصحراوية حوالي   
% ١١، وعن طريق السيول     %٤٠ خواليللزراعة تروى عن طريق األمطار، ويروى من اآلبار ما يقدر ب          

مـن مجمـوع    % ٢٣,٢بينما تقدر األراضي غير المزروعـة ب        . من األرض %٤وعن طريق الينابيع    
 .األراضي الصالحة للزراعة

 

 

 م٢٠٠٠ األراضي الزراعية بحسب وسائل الري لعام تقسيمات ) ٢-٥(جدول رقم 

 وسيلة الري )هكتار(املساحة  %النسبة 
األمطاراألراضي الزراعية املروية من مياه  ٥١٤٥٥٠ 45
 األراضي املروية من اآلبار  ٤٥٧٣٧٥ ٤٠
 األراضي املروية من السيول ١٢٥٧٧٦ ١١
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 الغيول/ األراضي املروية من الينابيع ٤٥٧٤٠ ٤
   م م م ٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠ كتاب اإلحصاء السنوي لعام   كتاب اإلحصاء السنوي لعام   كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ---:::مصدرمصدرمصدرالالال

 االرض الزراعية والسكان -٢-٥
أدى زيادة النمو السكاني إلى زيادة التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية مما خفض              
نصيب الفرد من األراضي الزراعية  في ظل غياب أي استراتيجية أو خطة وطنيـة لتنميـة وإصـالح                   

 هكتار، بينما   ٠,٠٦٢ نصيب الفرد من مساحة األراضي المزروعة بحوالي         األراضي الزراعية، حيث قدر   
 . هكتار٠,٠٩١قدر نصيب الفرد من مساحة األراضي القابلة للزراعة بحوالي 

 )هكتار(يبين المساحة الصالحة للزراعة  والمزروعة بحسب األعوام  ) ٣-٥(جدول رقم 

           البيان  1995 1996 1997 1998 1999 2000

 المساحة الصـالحة   1660972 1663858 1660972 1668858 1668858 1668858
 للزراعة

المساحة المزروعة 1067668 1063540 1105283 1279704 1132910 1143441
    م م م٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام : : :   المصدر   المصدر   المصدر 

 م٢٠٠٠لعام ) هكتار(يبين مساحة األراضي القابلة للزراعة  ) ٤-٥(جدول رقم

 )فرد/ هكتار(نصيب الفرد 
زروعةاملساحة امل املساحة القابلة للزراعة  جمموع السكان ألف نسمه

 املساحة القابلة للزراعة املساحة املزروعة
٠,٠٩١ ٠,٠٦٢ ١٨٢٦١ ١٦٦٨٨٥٨ ١١٤٣٤٤١ 

    م م م٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام : : :   المصدر   المصدر   المصدر 

يمني إلـى سـعيه وراء تحقيـق        أدت الضغوط االقتصادية واالجتماعية التي واجهها اإلنسان ال       
مستوى معيشي أفضل من خالل الهجرة الداخلية والخارجية، وقد تسبب ذلك في تركه لمهنة الزراعة التي                
كان يمارسها في الريف، واستخدام األراضي الزراعية إلنشاء المنازل السكنية والمرافق األخـرى حـول               

ويتضح ذلك من ازدياد مساحات البنـاء خـالل         . المدن، على حساب فقدان المزيد من األراضي الزراعية       
 . م٢٠٠٠م إلى ١٩٩٨السنوات من عام 
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 توزيع مساحات البناء بمحافظات الجمهورية  ) ٥-٥(  جدول رقم 

 األعوام )٢م(مساحات البناء 

١٩٩٨ ٩٢٧٧٠٥ 

١٩٩٩ ١٥٣٦١٩٢ 

٢٠٠٠ ١٤٢٣٩٥٩ 

    م م م٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام : : : المصدر المصدر المصدر 

 عي اإلنتاج الزرا -٣-٥
لقد أدى االختالف في الظروف المناخية والمناطق البيئية واتساع الغطاء النباتي الى تنوع واسع              

الحبـوب،  : ومن أهم المحاصيل الزراعية      .في أصناف المحاصيل الزراعية في مختلف المناطق الزراعية       
 ).لتبغ والقات والبنالسمسم والقطن وا(والبقوليات، والخضراوات، وأشجار الفاكهة والمحاصيل النقدية 

 حماصيل احلبوب  -٤-٥
ـ               حواليتعتبر محاصيل الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية، حيث تزرع على مساحة تقدر بـ

 هكتار سنوياً من إجمالي األراضي الزراعية، وتشكل المصدر األساسي للغذاء لمعظم السـكان              ٦١٩,٥٨٣
 والدخن، والذرة الشـامية، والقمـح،        وتضم محاصيل الحبوب الذرة الرفيعة،     .ومصدراً أساسياً لألعالف  

  .والشعير

 )هكتار(يوضح المساحة  المزروعة بأهم المحاصيل في اليمن بحسب األعوام ) ٦-٥(الجدول رقم
 السنة اخلضروات البقوليات الفواكه األعالف احلبوب حماصيل نقدية اإلمجايل

1067668 67357 787369 84558 74862 54174 53522 1995 
1063540 75071 758114 94132 78901 53908 57322 1996 
1105283 86377 ٧٧٧٣٨٧ 101379 80886 57137 59254 1997 
1182032 91069 ٨٣٢٩٢٥ 112125 84062 62468 61851 1998 
1033206 93086 ٦٧٥٣٩٤ 114197 88104 51079 62425 1999 
1040507 97299 ٦٧١٠٣٣ 116165 91057 51450 64953 2000 

   ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام : : : رررالمصدالمصدالمصد

حيث وصلت اليمن إلى االكتفاء الذاتي من إنتاج حبوب الدخن والفواكه والخضراوات ومحاصيل             
من احتياجها من حبوب الذرة الرفيعة والشعير، كما يغطى اإلنتـاج           % ٩٦ وتنتج اليمن حوالي     .األعالف

من حبـوب   %٩من حبوب الذرة الشامية و    % ٤٧من االحتياج الكلى من البقوليات و     %٧٥المحلى حوالي   
  .القمح

 احملاصيل البقولية -١-٤-٥
 وتنتج هذه األراضي    ،  هكتار سنوياً   ٥١٤٥٠تزرع المحاصيل البقولية على مساحة تقدر بحوالي        

 ومن أهم أنواع المحاصيل البقولية التي تزرع تحت الظـروف المطريـة             .من احتياج البالد  % ٧٥حوالي  
 .دس، والبازيال، والحلبة  وتزرع الفاصوليا والفول تحت ظروف الري التكميلي، والع)الدجر(اللوبيا 

  حماصيل الفواكه -٢-٤-٥
  هكتار سنوياً، وتغطي حاجة الـيمن        ٩١٠٥٧تزرع محاصيل الفواكه على مساحة تقدر بحوالي        

 .العنب والفرسك، والتفاح والحمضيات، والتين والرمان والكمثري والمشمش والتمور ل مثمن الفواكه
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 ضرواتاخل -٣-٤-٥
وتزرع أنواع من محاصيل الخضراوات في معظم المنـاطق الزراعيـة، وتخصـص حـوالي               

تـزرع  % ٥٠ والتـي منهـا       هكتار سنوياً من األراضي الخصبة لزراعة الخضراوات سـنوياً         ٦٤٩٥٣
 نوعاً من الخضراوات تزرع معظمهـا تحـت نظـام           ٢٠ ويوجد حوالي    .بمحصولي البطاطس والطماطم  

 ..راوات في زيادة مطردة نتيجة التوسع في األراضي المروية وزراعة الخض.الري

 احملاصيل النقدية  -٤-٤-٥
 : هذه المحاصـيل   أهم ومن   . هكتار سنوياً  ٩٧٢٩٩تزرع المحاصيل النقدية على مساحة تقدر ب        

 .فقطالبن و القطن و التبغ و السمسم والقات 

 األعالف  -٥-٤-٥
 ،تسـتخدم كغـذاء للحيوانـات      و ، هكتار سنوياً  ١١٦١٦٥تزرع األعالف على مساحة تقدر ب       

 .وأحياناً تستخدم في الوقود

 -:إنتاج القات -٦-٤-٥
 ١٠٢,٩٣٤ يعتبر محصول القات من المحاصيل النقدية، حيث يزرع على مساحة تقدر بحوالي             

ويزرع القات تحت نظام الري على األراضي التـي تقـع           .  من إجمالي المساحة الزراعية     سنوياً هكتار
 وعادة ما يكون هذا     ،وتتوسع زراعة القات مع التوسع في األراضي المروية        . متر ١٥٠٠أعلى من ارتفاع    

  .والعنب التوسع على حساب المحاصيل التقليدية مثل البن
 م٢٠٠٠ - م ١٩٩٥مساحة وإنتاج القات خالل  الفترة  ) ٧-٥(يوضح الجدول رقم 

) الف هكتار ( املساحة املقدرة  السنوات      )طن( اإلنتاج  
١٩٩٥ ٨٤٧٨٧ ٨٨٩٣٩ 
١٩٩٦ ٨٦٦٠٧ ٩١٤١٨ 
١٩٩٧ ٨٨٧٧٢ ٩٣٢٤٦ 
١٩٩٨ ٩٨٧٠٤ ٩٧٦٧٢ 
١٩٩٩ ١٠٠٥٥٦ ٩٩٦٣١ 
٢٠٠٠ ١٠٨٠٤٣ ١٠٢٩٣٤ 

   ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام كتاب اإلحصاء السنوي لعام : : : المصدرالمصدرالمصدر

 
 

 

.  األخيـرة  ة بعض الدراسات  أن مساحة القات قد ازدادت ثالثة أضعاف في العشرين سن             وتؤكد
ياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية، مما يؤثر على وجـود المـاء فـي    وتعتمد زراعة القات على الم 

وتعتمد أنظمة الري الحالية على استنزاف المياه الجوفية، حيث تواجه اليمن تحـديات تتطلـب               . المستقبل
االستخدام الفعال للمياه وإدارة الموارد المائية واإلدارة المستديمة، وتقتضي الحاجة إلى اتخـاذ سياسـات               

برامج عمل مختلفة  للتطبيق على مختلف المستويات وبالتعاون مع المزارعين والمجتمعات المحلية  لحل               و
 .مشكلة إنتاج وإدارة الموارد المائية



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 الزراعة وموارد األراضي: فصل اخلامس ال

٤٩

 يناإلنتاج احليوا -٥-٥
من العائد اإلنتاجي الزراعي لقطاع الزراعة فـي الـيمن          % ٢٨يساهم اإلنتاج الحيواني بحوالي     

األبقار، واألغنام،و الماعز،و الحمير، والجمال، والخيول، والـدجاج        ي اليمن   ومن أهم األنواع الموجودة ف    
 . مليون رأس١٠,٤ وتقدر عدد األبقار واألغنام والماعز والجمال بحوالي .البلدي، واألرانب وغيرها

 مجموع عدد الحيوانات في مختلف السنوات) ٨-٥(جدول رقم 
 السنة ضان ماعز أبقار مجال اإلمجايل

Total Camel Cattle Goat Sheep Year
8070581 161600 1136999 3170000 3601982 1988
8120352 169790 1170272 3260090 3520200 1989
8439342 174790 1175272 3333090 3756190 1990
8017794 166053 1116917 3166441 3568383 1991
8178051 169274 1139256 3229770 3639751 1992
8347484 172830 1162896 3296995 3714763 1993
8257317 171102 1151076 3257882 3677257 1994
8429448 175316 1174213 3328442 3751477 1995
8839836 179020 1180934 3557523 3922359 1996
9530413 181132 1201216 3881375 4266690 1997
10062408 182936 1263483 4088895 4527094 1998
10338000 185000 1282000 4204000 4667000 1999
10414000 190000 1339000 4252000 4804000 2000

   ممم٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠---١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام : : : المصدرالمصدرالمصدر

 -:األمن الغذائي -٦-٥
طاع ساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبه من الدخل القومي اإلجمالي، غير أن األداء االقتصادي للق             

 الناتج  منالزراعي في العقود  القليلة الماضية آخذ في التقهقر، حيث انخفضت مساهمة  القطاع الزراعي                
فقـط  % ١٨م، ثم إلـى  ١٩٨٨في عام % ٢٣ م وإلى ١٩٧٦_  م ١٩٧٥في  % ٧٥ الىالقومي اإلجمالي   

 ةي تعديل تركيبة نسـب     وربما يعود هذا التدهور جزئياً إلى زيادة إنتاج البترول وبالتال          .م١٩٩٨خالل عام   
 غير أن هناك أسباباً أخـرى لتـدهور اإلنتـاج           ،مساهمة القطاعات األخرى بما في ذلك القطاع الزراعي       

 .الزراعي مرتبطة بمشكالت بيئية مختلفة

ويرجع عدم كفاءة اإلنتاج في القطاع الزراعي إلى سوء استخدام الموارد المائية، وتدهور البيئة              
 . وكذلك سوء الخدمات الزراعية وخاصة التسويق،سة االقتصاديةاألساسية، و سوء السيا

 الغابات و املراعي  -٧-٥
تعتبر المراعي مصدراً طبيعياً هاماً لالستخدام في مجال تنمية الثروة الحيوانية، والمراعي هـي              

بيعية وتنتشر أراضي المراعي والغابات الط    . األراضي التي تنمو عليها النباتات الطبيعية أو شبه الطبيعية        
 وتختلف كثافة الغطـاء     .على السهول الساحلية الغربية الجنوبية، والمرتفعات الوسطى، والمناطق الشرقية        

. النباتي على هذه المراعي باختالف متوسط سقوط األمطار السنوية وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان             
 لألخشـاب و الوقـود،    ة، و مصدر   للثروة الحيواني  وتستخدم أراضى المراعي كمصدر لألعالف،  ومراعٍ      

وقد أدى الرعي الجائر    . كما يستفاد منها  أيضاً في حصاد مياه األمطار وتوجيهها إلى األراضي الزراعية            
وتشكل . والتحطيب العشوائي في السنوات األخيرة إلى تدهور خطير ألراضي المراعي والغابات الطبيعية           

 .ن إجمالي المساحة الكلية للبالدم% ٤٣أراضي المراعي والغابات ما يقرب من 

ويرعـى  %. ٤٣وتشكل أراضي المراعي والغابات ذات التجمعات الشجرية الحراجية  حوالي           
 . مليون رأس١٠,٤فيها قطيع حيواني يقدر ب 

 بصورة شجيرات متفرقـة ومتقزمـة أو مجـاميع          فروقد أصبحت أشجار الغابات الطبيعية تتوا     
 لتعرضها لفترة طويلة من القطع الجائر، والرعي غير المنظم، والتوسـع            شجرية أو غابات مفتوحة، نظراً    
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من السكان مازالوا يستخدمون    % ٦٠كما تشير اإلحصائيات الى أن      . ألغراض الزراعة، وتشييد الطرقات   
 ويقـدر   ٣الى حـوالي م    ٠,٥ويتوقع أن يصل استهالك الفرد الواحد من أخشاب الوقود          . األخشاب كوقود 
 مليـون  ٢٨٢ مليون متر مكعب من أخشاب الوقود الذي تقدر تكلفتها بحوالي   ٥,٥ـ  نوي ب االستهالك الس 

ـ               . دوالر  مـن   هوهذا يعنى أن الكميات المقطوعة من األشجار يتجاوز الزيادة في نمو الغابات، حيـث أن
 .بالصعب بل المستحيل حماية ما تبقى من أشجار الغابات في حالة عدم توافر بديل للطاقة بسعر مناس

 إن االستعمال غير الرشيد لألراضي الرعوية يشكل السـبب الرئيسـي فـي تـدهور األرض                
وقد يؤدي إتـالف وانجـراف التربـة        . ، ويتجلى ذلك في ضعف الغطاء النباتي وتدهور التربة        الزراعية

وتدهورها الى استحالة إعادة الوضع الى ما كان عليه، حيث أن انجراف التربة يتلف االرض ويقلل مـن                  
وتصبح التربة غير قادرة على تحمل الغطاء النباتي الذي سيحفظها، وبـذلك            . لمغذية والرطوبة العناصر ا 

 .يقل تسرب الماء ويزداد الجريان السيلي الذي يجرف معه البذور فيقل االنتعاش ويضعف الغطاء النباتي

 وتوجد الكثير من عوامل تدهور المراعي والغابات مثل عوامـل طبيعيـة وبيئيـة واجتماعيـة               
واقتصادية، مما يحتم ضرورة قيام الجهات المختصة بوضع سياسة واضحة الستخدام األراضي وتنظـيم              

 لتساهم إيجابيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، عن طريق وضع استراتيجية طويلة األمد              ،المراعي
واالقتصـادية، وكـذلك     مع األخذ بعين االعتبار الظروف البيئية والعوامل االجتماعية          ،لتطوير المراعي 

 . وإقامة المحميات الطبيعية،تشجيع بدائل الحطب والوقود بأسعار مناسبة تصل الى مختلف المناطق

 مشكلة التصحر -٨-٥
تتعرض مساحات شاسعة من األراضي في اليمن الى تدهور الموارد األرضية واإلنتاج الزراعي             

عدم انتظام هطولها وتوزيعها خالل فصول السنة،        و ،نتيجة للعوامل المناخية المتمثلة بقلة األمطار وشحتها      
م ٩٧م  ٩٥ر فـي السـنوات      مما يتسبب في تكوين السيول المدمرة والفيضانات، كما حدث في وادي مـو            

حدث خسائر فادحة فـي     أ مما   ،م، وكذا وادي حضرموت   ٩٨م، وحديثاً في وادي سهام في أخر يوليو         ٩٨و
 . ىالمناطق الزراعية والسكنية والمنشآت االخر

وارتفاع درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها ليال وانخفاض الرطوبة النسبية وارتفاع معدالت التبخر            
ـ               مين أوسيطرة الرياح الجافة الى جانب األنشطة البشرية، وذلك باالحتطاب المفرط بقطع األشجار بهدف ت

القضاء على شـجيرات    االحتياجات الخشبية وحطب الوقود وصناعة الفحم والرعي الجائر التي آدت الى            
 .وأعشاب المراعي

 مثل حراثة األرض حراثة عميقة وإعدادها للزراعة مـع          ،االستخدام الخاطئ لألراضي  كما أن   
 وكذا  ، واإلسراف في استخدام المبيدات وإهمال طرق المكافحة البيولوجية        ،غياب األمطار لسنوات متتالية   

ل الحفر العشوائي واستخدامها بالري الزائـد عـن         اإلسراف في االستخدام الخاطئ للمياه الجوفية من خال       
كل ذلك يؤدي الى تدهور     ) تهامة وعدن (وخاصة في المناطق الساحلية     ) الغمر(حاجة المحاصيل الزراعية    

التربة وتراصها وتملحها وتلوث المياه الجوفية جراء تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، كما ان تجريـف                 
 المادة الطينية لصناعة الطوب، والهجرة الداخلية والخارجية بهدف تحسـين           التربة بغرض الحصول على   

عملية التحطيب والرعي والجفاف    و ،الوضع االقتصادي واالجتماعي على حساب إهمال األرض الزراعية       
دي إلى تدني إنتاجية األراضـي وتـدهور التربـة واسـتجابتها السـريعة               ؤ كل هذه األسباب ت    .والرياح

عيه المائي والهوائي، وزيادة حركة الكثبان الرملية التي طغت على كثير من القرى والمدن              لالنجراف بنو 
 .والطرقات العامة والمنشآت العامة واألرض الزراعية، مما يشكل خطراً على صحة اإلنسان والحيوان

ويتضح ذلك من خالل الدراسات والتقارير التي قدرت األراضي المتضررة باالنجراف الريحي            
 ٣،٨٣مليون هكتار، وبالتملح ما يقـارب       ١٢  من  وباالنجراف المطري ما يقارب     مليون هكتار  ٣،٦٣ بـ

من األراضي في البالد تعاني من التصحر  بدرجات         % ٩٧ وتشير التقديرات إجماالً إلي ان       .مليون هكتار 
المتسـارع   ويالحظ التصحر    .متفاوتة، مع العلم أن ثلث هذه األراضي معرض لخطورة تصحر عالية جداً           

 . بوضوح في سهول تهامة وميفعة وبيحان وجنوب دلتا
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 وقاية املزروعات  -٩-٥
 الدولة أهمية كبيرة من أجل      هايعتبر اإلجراء الوقائي للمزروعات من اإلجراءات الهامة التي تولي        

 وعلى الرغم من الجهـود التـي تبـذل إال أنهـا             .زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته وحماية البيئة من التلوث       
متواضعة بالمقارنة مع حجم مشكلة اآلفات وأضرارها، نظراً  لعدم توافر المختبرات الكافيـة ووحـدات                

 أو لمحدودية المختبرات لتشخيص اآلفات النباتية، وفحص المبيدات للتأكد من سـالمتها،             .الرش المحمولة 
فظات الموبوءة، ومراقبة   وكذا وحدات الرش لتنفيذ الحمالت الوطنية ومكافحة الجراد الصحراوي في المحا          

 مما أدى إلى تهميش العمل الوقائي فـي معظـم محافظـات             .اآلفات النباتية المختلفة للمحاصيل الزراعية    
 . ارتباط الوقاية بالبحوث الزراعيةالجمهورية، وانعكس سلباً على اإلنتاج الزراعي، وأدي  إلى  ضعف

 اآلفات الزراعية واحلشرات  -١-٩-٥
طبقـا للمحصـول     % ٧٠-٨٠ارة سنوية في اإلنتاج تتراوح بين       تسبب الحشرات الضارة خس   

ففي منطقة تهامة تقدر الخسارة في إنتاجية الذرة الرفيعة الناتجة عن اإلصابة بحشرة الماسـح               .  والمنطقة
بسبب مهاجمـة حشـرة األرضـة         %٣٩-١٧كما أن إنتاجية الذرة الشامية تقل بمقدار          %.٧٠بحوالي  
 .للنبات

 نوعـاً مـن األعـداء       ٢٩ نوعاً من الحشرات الضارة و     ١١٥ات أظهر وجود    وفي مسح للحشر  
ومن أهم الحشرات المسببة للخسائر الفادحـة فـي اإلنتـاج           ) الحشرات النافعة (الطبيعيين لهذه الحشرات    

 :الزراعي اآلتي

التي تسبب خسارة   .Microcerotermis diverssa S ,Miceotermis nadjensis Hحشرة األرضة 
 . في إنتاج عدد من المحاصيل في تهامة منها الذرة الشامية والبيبار والذرة الرفيعةكبيرة

التي تسبب تبقع ثمار الموز الذي يؤدي إلى خسارة فـي   Scirtothrips auranthiحشرة التربس 
 %.٦٠اإلنتاجية قد تصل إلى 

لتي تهدد محاصيل   من أهم الحشرات الضارة ا     البيضاء، وحشرة المن، والجدمي      وتعتبر الفراشة 
الخضار والحبوب، كما أن المحاصيل الزراعية تعاني من عدد من األمراض التي تسـبب خسـارة فـي                  

  %..٥٠-١٠اإلنتاجية تتراوح بين 

والحشرات واألمراض، والتقليـل     وتستخدم عدد من الطرق التقليدية لمكافحة األعشاب الضارة،       
 والمواعيـد الزراعيـة، وجمـع األوراق المصـابة           وتشمل استخدام الدورات الزراعية،    .من أضرارها 

ولقد أثبتت التجارب أن إصابة الذرة الرفيقة بحشرة الماسح في تهامة           . والتعشيب اليدوي والتعفير بالتراب   
فالتعفير بالتراب يعتبر من الطرق التقليديـة التـي         . كانت متدنية جداً عندما زرعت الذرة في موعد محدد        

حشرات ومرض البياض الدقيقي على العنب والقات في المرتفعات الجبلية، ولقـد  تستخدم لمكافحة بعض ال 
ثبت أن استخدام هذه الطرق التقليدية إلى جانب الحشرات النافعة كانت فعالة جداً في الحـد مـن الكثافـة                  

جب  وقد تم التعرف على عدد من الحشرات النافعة الموجودة في البالد والتي ي             .الكبيرة للحشرات الضارة  
أن تعطي أهمية كبيرة لدراستها ومراقبتها وحمايتها باعتبارها واحدة من مصـادر المكافحـة البيولوجيـة       

 .المهددة بزيادة استخدام المبيدات الكيميائية

 :املبــــيــدات -١٠-٥
لقد كانت المبيدات الكيمائية السبب الرئيسي في زيادة اإلنتاج النباتي وذلك بمكافحـة مسـببات                

ضـمن جرعـات محـدودة ومعقولـة        ) الخ… ، فيروسية ، قشريات،    ةحشرية ، فطري  (تية  األمراض النبا 
ومدروسة، فاستخدم المزارع اليمني المبيدات الكيمائية كيفما يحلو له  متجاهالً الطرق اإلرشـادية اآلمنـة    

مـل  للمزارع والنبات والتربة والمياه في سبيل تحقيق الربح السريع من خالل زيادة اإلنتـاج، حيـث تعا                
م ١٩٩٤ في عام    اً طن ٧٣٠بطريقة غير واعية مع هذه المبيدات المختلفة ومنها المستوردة التي زادت من             

م باإلضافة إلى المبيدات التي أدخلت إلى البالد بطريقـة غيـر شـرعية              ١٩٩٨ في عام    اً طن ٢٣٥٠إلي  
 . والمحرمة دوليا) المهربة(
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م إلـى   ١٩٩١عهـا خـالل األعـوام       كمية المبيدات المستوردة وأنوا   ) ١١-٥(ويوضح الجدول   
األعداد الطبيعية المستوردة لمكافحة بعض اآلفات الزراعيـة وذلـك          )٦-٥(م كما يوضح الجدول     ١٩٩٥

 .م١٩٩٣ و ١٩٩٢خالل عامي 

 طن/ كمية٩٨-٩٤يبين بعض الواردات الزراعية لألعوام ) ٩-٥(  جدول رقم 
 النوع ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨

 مبيدات حشرية ٧٣٠ ٢١٢١ ١٨٦٦ ١٢٤٢ ٢٣٠٥

 األسمدة ٣٣٣٣٨ ٣٤٤٥٠ ٢٢٦٤٨ ٢٥٩٣٧ ٣٤١٦

   : : : المصدرالمصدرالمصدر

 .من المبيـدات المسـتوردة    % ٧٠وفي  السنوات العشر األخيرة التهمت أشجار القات ما نسبته           
م األثر المتبقي للمبيدات على أشجار القـات        ٩٤-٩١ويتضح من خالل الدراسات التي أجريت في الفترة         

 العينات تحتوي علي األثر المتبقي من المبيدات بكمية أكبر من المسـموح تقـدر               من% ٥٠حيث وجد إن    
و إصـابتهم بـاألمراض   ) ماضغي القـات (كجم مما تسبب في مخاطر صحية للمستهلكين        / ملغ١بحوالي  

 ةالمزمنة كاألورام السرطانية والتشوهات الخلقية والتغيرات السلوكية الوراثية وانتشار األمراض الجهازي          
 ).لكبد، الكلى، الطحالا(

وللحد من انتشار اآلفات الزراعية ومسببات األمراض والحفاظ على التوازن البيئي هناك طرق             
 -:منهاو  على عاتق المزارعين والحكومةعمتبعة تق

 .أتباع الدورة الزراعية السليمة-

 ).الحيوية(المكافحة البيولوجية -

 ومة زراعة األصناف المقا-

 .االستخدام اآلمن للمبيدات عند الضرورة القصوى-

 .تنفيذ توجيهات المرشدين الزراعيين-

 .تفعيل القوانين والتشريعات في هذا الجانب-

 . تفعيل دور الحجر الزراعي-

 : احلجر الزراعي -١١-٥
لعفن حة، ا فالمن، الصدأ ، التقرحات ، الل     منذ ثالثين سنة كانت اليمن خالية من بعض اآلفات مثل           

 ونتيجةً لتبادل المنتجات النباتية والحيوانية بهدف النهوض باإلنتاج الزراعي والحيواني دخلت إلى             الخ.…
 مصابة باآلفات بقصد أو بدون      الخ…بذور،و شتالت، وعقل،و نباتات الزينة، والماشية، واألعالف        البالد  

 .ت الوراثيةقصد أدى ذلك إلى تهديد كيان االقتصاد الزراعي وتدهور الصفا

وعلى سبيل المثال ما حدث نتيجة دخول شتالت أشجار الحمضيات المصابة بمـرض التقـرح               
البكتيري والقشريات، وكذا المن األسود على أشجار اللوزيات، باإلضافة إلى تلوث الحبـوب المسـتوردة               

منافسـاً النباتـات    ببذور النرجس البري الذي انتشر بواسطة الماء والرياح الى معظم مناطق الجمهورية             
المحلية، وأيضا تلويث أعالف الدواجن بمادة الديوكسين مما تسبب في نفوق كثير من الـدواجن وتسـمم                 

حمى الوادي المتصدع أو الطاعون أو الحمـى القالعيـة          لكثير من المستهلكين، ودخول الماشية المصابة ب      
 .  مما كلف الدولة مبالغ باهظة للمكافحةالخ…

دهور األصناف المحلية التي تتميز بمقدرة عالية على اإلنتـاج والتـأقلم علـى مختلـف                وخوفاً من ت      
فإننـا   صنفاً،   ٤٠صناف مثل العنب الذي تقدر أعداده بحوالي        األ  بعض الظروف البيئية والتنوع الفريد في    

عزل جميع الصادرات والواردات بواسطة الحجر الزراعي الذي يعتبر الخط الـدفاعي األول             يمما  وصي  ن
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ماية هذه الثروة في جميع منافذ البالد للتأكد من خلوهـا أو تلوثهـا بالمسـببات المرضـية، وتطبيـق                    لح
اإلجراءات الوقائية والقانونية بهدف اإلنذار المبكر من أجل التصدي الحتماالت تسرب اآلفـات وتجنـب               

 . أضرارها


