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: 
 بـل  باملخاطر حمفوف أمر االسرتاتيجية السلع من وخاصة الغذاء استرياد

 املنتجــة للــدول الزراعيــة السياســات تغّيــر مــع وخاصــة القــومي األمــن علــي ويــؤثر

 تصـدرها  الـيت  اهلامـة  الغذائيـة  السـلع  علـي  قيـودا  تضـع  واليت عامة بصفة للغذاء

 اسـتخدامه  اىل للغـذاء  املصـدرة  الـدول  هـذه  تلجـأ  عنـدما  صـعوبة  األمـر  ويـزداد  بل

 القــرار حلريـة  املتاحـة  املسـاحة  مــن حيـدّ  ممـا  املسـتوردة  الــدول علـي  ضـغط  كـأداة 

 اسرتاتيجي. طابع ذات سياسية سلعة الغذاء وأصبحالسياسي، 

وتواجـــه الزراعـــة يف حضـــرموت العديـــد مـــن التحـــديات الـــيت تعيـــق عمليـــة 

تطويرها وزيادة مساهمتها يف انتاج الغـذاء وتقليـل الفجـوة الغذائيـة ومـن اهمهـا       

حمدوديــــة املــــوارد الطبيعيــــة وخاصــــة الرقعــــة الزراعيــــة واملــــوارد املائيــــة، و ســــوء   

املتاح من املياه اجلوفيـة بصـورة حـادة ال تتفـق مـع االحتياجـات الفعليـة         استخدام

ــادة      ــالي زيـ ــكان وبالتـ ــادة املضـــطردة للسـ ــة، الزيـ ــيل املختلفـ ــاج احملاصـ ــة وانتـ لزراعـ

الطلب على الغذاء مما يؤدي اىل املزيد من الضغط على املوارد الزراعية االرضية 

لفــه يف ظــل زيــادة االنتــاج وتنوعــه  واملائيــة املتاحــة، ضــعف النظــام التســويقي و   

وتغري أذواق وعادات املستهلكني، استمرار العجز يف امليزان التجاري الزراعي لزيادة 

ــة حجــم اخلــدمات املســاندة  املقدمــة         ــة، حمدودي ــواردات الغذائي ــى ال االعتمــاد عل

للمنــتجني الــزراعني وعــدم توافــق موهــا مــع معــدل الطلــب عليهــا ويف مقــدمتها      

ــدمات اال ــن     خـ ــا مـ ــل وغريهـ ــدريب، التمويـ ــار، التـ ــا،، االكثـ ــة، االحبـ ــاد، الوقايـ رشـ

ــذه اخلـــدمات      ــالي الـــالزم هلـ ــع الـــدعم املـ ــر االمـــر علـــى تواضـ اخلـــدمات وال يقتصـ

ــة املتخصصــة        لضــرورتها وأهميتهــا وامــا هنــاا قصــور واضــح يف الكفــاءات املؤهل

 اليت ميكنها القيام مبثل هذه اخلدمات.

يدانيـة مـن قبـل اجلمعيـة العلميـة الزراعيـة بعـد        جاء تنفيذ هذه الدراسة امل

ــاحثني      ــة مـــن مهندســـني وبـ ــاء اجلمعيـ ــة ألعضـ ــات مستفيضـ ــعا ونقاشـ جـــدال واسـ

واكــادمييني كانــو تــدور يف أورقــة مكاتــب الــوزارة واملؤسســات واملرافــق الزراعيــة       
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وأفـــرزت العديـــد مـــن وجهـــات النظـــر وكـــثريا مـــن التباينـــات يف الـــر ى واحللـــول   

ر وتنمية القطاع الزراعي مبحافظة حضرموت وأسـتقر االمـر علـى    املقدمة لتطوي

دراسة الواقـع احلـالي واملسـتقبلي لقطـاع الزراعـة      -يدانية تنفيذ هذه الدراسة امل

 مبحافظة حضرموت. 

حتمل هذه الدراسة يف متنها مخسة ابـواب، االطـار النظـري، اهـم مالمـح            

ــة       ــوارد الطبيعيـ ــات واملـ ــع االمكانيـ ــرزت مجيـ ــيت ابـ ــة الـ ــي باحملافظـ ــاع الزراعـ القطـ

املتاحة، الوضع الراهن للتنميـة االقتصـادية يف الـيمن، حمـددات العمـل املؤسسـي       

ملعوقـات املتعلقـة   يف القطاع الزراعـي حبضـرموت، كمـا شخصـو ابـرز املشـاكل وا      

بنمو وانتاج أهم احملاصيل الزراعية والثـروة احليوانيـة والنحليـة يف وادي وسـاحل     

حضرموت، واالسباب احلقيقية امام التوسع االفقـي للزراعـة، وصـوال اىل احللـول     

واالحتياجات املمكنة لتحسني وتنمية االنتاج الزراعي باحملافظـة مـن وجهـة نظـر     

 بوادي وساحل حضرموت. أفراد العينة البحثية 

عضــاء اجلمعيــة  الــذين   أشــكري وتقــديري  لفريقــي العمــل امليــداني مــن           

 حتملوا عناء السفر اىل املديريات البعيدة والصحراوية جلمع البيانات.

هتمامها  بالقطـاع  إالشكر والتقدير موصول ملؤسسة العون للتنمية على      

هم يف إجيابيــة تســـ حــدا، تغـــيريات  إعلــى أمـــل  الزراعــي ويويلـــها  هلــذه الدراســـة   

 حتقيق تنمية زراعية مستدامة يف حضرموت.

 

 
 

                                                                                                           
 المؤلف



د عبد هللا سالم علوان      
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 مقدمة:

القطـــاع الزراعـــي أحـــد الركـــائز األساســـية يف توليـــد الـــدخل القـــومي  دُُّيع ـــ      

والناتج احمللي وتشغيل العمالة، وكذلك أحد القطاعات اليت تساهم يف حتقيق 

أنه املسـئول   فضال عنهو األساس ملعظم الصناعات،  النمو االقتصادي، كما ُيعدُّ

ومي، لــذلك ينبغــي العمــل علــى حتقيــق     األول عــن حتقيــق األمــن الغــذائي القــ    

أهــداف التنميــة االقتصــادية بصــفةا عامــة والزراعيــة بصــفةا خاصــة. ومــن اجلــدير   

بالذكر أن هناا العديد من معوقات التنميـة يف القطـاع  الزراعـي الـيمين، منهـا      

على سبيل املثال ال احلصر: ارتفاع معدالت التضـخم، واسـتمرار العجـز يف امليـزان     

ــة    التجـــاري و ارتقـــاع أســـعار الصـــرف، وعـــدم توجيـــه املـــوارد احملليـــة إلحـــدا، تنميـ

يف النمـو االقتصـادي يف الـيمن، فضـاًل      ومتواصاًل ًامستمر ًامستدامة حتقق تقدم

عــن تراجــع االســتثمارات املوجهــة للقطــاع الزراعــي ومــا ميكــن أن يرتتــب عليــه مــن  

 تراجع رصيد رأس املال الزراعي.

يف حتقيـــق التنميـــة مـــن حيـــث اإلقبـــال علـــى      ي دورُُُُُُ هـــاُمُ ولالقتصـــاد العـــامل         

مليــار  025501الصــادرات اليمنيــة، حيــث بلغــو إمجــالي قيمــة الصــادرات حــواىل   

مليـار ريـال  اي    21051، ويثـل الصـادرات الزراعيـة منهـا حـواىل      0251ريـال عـام   

ــة مــن حيــث تــوفري الســ       000حنــو  ــل الــواردات أهمي لع % يف نفــس العــام، كمــا يث

الغذائيــة واملســتلزمات الــيت ال تتــوافر إال مــن خــالل الــواردات، وقــد بلغــو إمجــالي   

مليـار ريـال يثـل الـواردات الزراعيـة منهـا         0.111.552 الواردات اليمنية حـواىل  

 .(5)مليار ريال  121,211 % حيث بلغو حواىل 01حنو 

وتتــأثر عمليـــة التنميـــة والقـــدرة علـــى حتقيـــق أهـــدافها بتـــوافر رأس املـــال             

الالزم لتمويلـها، سـواءم مـن خـالل قـدرة املقتصـد علـى التمويـل الـذاتي باسـتخدام           

ــدرة        ــدى قـ ــة، أو مـ ــادرها املختلفـ ــن مصـ ــا مـ ــول عليهـ ــن احلصـ ــيت ميكـ ــدخرات الـ املـ

                                                           
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب االحصاء السنوي،  (5)

 .0251صنعاء، 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

01 
 

الل االسـتثمارات األجنبيـة أو   املقتصد على جلـب رأس املـال األجـنو سـواءم مـن خـ      

القــروا اخلارجيــة كأحــد وســائل التمويــل، كمــا تعــد األنظمــة املصــرفية أحــد   

 أهم مصادر التمويل اليت ميكن استخدامها يف تنفيذ مشروعات التنمية.

سـتثمارات  ومن ناحيةا أخرى فإن التنمية الزراعية ترتبط ارتباطا وثيقًا باال         

 ســتثمار الزراعــي هــو احملــرا الــرئيس  اال دُّزراعــي، حيــث ُيعــ لقطــاع الالــيت توجــه ا

والدافع للتنمية الزراعية املستدامة، خاصًة من خالل ما ميكن حتقيقه من زيـادة  

القــدرة علــى الرتاكــم يف رصــيد رأس املــال الزراعــي، وزيــادة القــدرة علــى حتقيــق       

ن تضــييق  األمــن الغــذائي مــن خــالل زيــادة اإلنتــاج الزراعــي ومــا يــنجم عنهــا مــ           

الفجوة بني اإلنتاج واالستهالا.  كما قـد تعمـل االسـتثمارات علـى رفـع كفـاءة       

اســتخدام املــوارد املتاحــة الــيت منهــا املــوارد األرضــية واملائيــة، واملــوارد البشــرية مــن    

ناحيــة، وكــذلك قــد تــؤدى زيــادة االســتثمارات الزراعيــة إىل زيــادة الصــادرات مــن   

ة العالية من ناحيةا أخرى، مما يعود علـى إمجـالي   احملاصيل ذات القدرة التنافسي

الصـــادرات الزراعيـــة والكليـــة بالزيـــادة، األمـــر الـــذى قـــد يـــؤدى إىل خفـــض مقـــدار  

ــروعات      ــة مشـ ــتثمارات علـــى إقامـ ــاعد االسـ ــا تسـ ــاري. كمـ ــزان التجـ ــز يف امليـ العجـ

ــو        ــدالت النمــ ــادة يف معــ ــه زيــ ــنجم عنــ ــا يــ ــة، ممــ ــدرة اإلنتاجيــ ــى القــ ــدة تنمــ جديــ

حتقيـق الرفاهيـة االقتصـادية، وزيـادة الطلـب علـى العمالـة الزراعيـة         االقتصادي و

 . (5)0251% من إمجالي العمالة يف اليمن عام 12اليت تشكل حنو 

ــا ُيعـــ   ــًا وم   دُّكمـ ــدي أساسـ ــاي التقليـ ــة النشـ ــاع الزراعـ ــقطـ ــو ل ًافتاحـ لنمـ

املتواصـــل لالقتصـــاد الـــيمين، ولقـــد ســـار النمـــو االقتصـــادي جنبـــًا إىل جنـــب مـــع  

م الزراعـــي.  فـــالركود يف الزراعـــة هـــو التفســـري األساســـي لضـــعف األداء        التقـــد 

االقتصـــادي، يف حـــني أن مــــو النـــاتج أو اإلنتاجيــــة الزراعيـــة مــــن أهـــم العوامــــل      

املصــاحبة لنجــاح التصــنيع، ويــؤدي القطــاع الزراعــي املزدهــر عــددًا مــن الوظــائف     

تفــاقم مشــكلة   حيــث يســتوعب الزيــادة الكــبرية يف قــوة العمــل يف بلــد يعــاني مــن      

البطالـــة، كمـــا يشـــارا يف  فـــيض حجـــم الـــواردات وزيـــادة الصـــادرات وزيـــادة         

                                                           
 الزراعيددد  االنتاجيددد  تعزيدددز لمشدددرو  االجتماعيددد  الدراسددد  محدددر ، اسدددماعي  علدددوان، سدددال  عبدددده (5)

       .0252 صنعاء، الدولي، البنك حضرموت، لوادي( SAPEP) المزارعين لصغار
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املعــروا مــن الســلع، فيســتطيع االقتصــاد الــيمين كــبح مجــاح التضــخم، كمــا    

يهيــس ســوقًا للســلع الــيت ينتجهــا القطــاع الصــناعي، ويشــجع علــى مــو صــناعات     

 الالزمة للعمليات الصناعية.ثانوية يف الريف، جبانب توفري الغذاء واملواد اخلام 

ــة مــن األنشــطة ســواء         والتنميــة الزراعيــة تعتمــد علــى جمموعــة متكامل

كان النشاي يشمل مشروعًا واحـدًا أو عـدة مشـروعات متداخلـة، ويف الـيمن رغـم       

الزيــادة الســكانية وضــغوي االســترياد للــواردات الزراعيــة ل حيــظ الريــف الــيمين  

ليت تساهم يف مو ناجتة وإنتاجيتـه ، فـاألموال   بنصيب عادل من عدد املشروعات ا

العامــة واملخصصــة للزراعــة حصــة كــبرية منهــا تســتهلك يف البنيــة األساســية         

املادية والبحو، الزراعية واألنشطة اليت تنتمـي لـرأس املـال البشـري مثـل اإلرشـاد       

ــر    ــار وشـــبكات الـ ــاه باآلبـ ــا تـــوفري امليـ ــرى. بينمـ ي والتعلـــيم واملرافـــق الزراعيـــة االخـ

الصـغرية واملبــاني واملعـدات واملاشــية فغالبــًا مـا تتحقــق نتيجـة االســتثمار اخلــا      

ــة. لـــذلك يـــأتي دور          ــن املؤسســـات العامـ ــن طريـــق االئتمـــان مـ ــول ذاتيـــًا أو عـ املمـ

ــة       ــة الزراعيـ ــة يف التنميـ ــتهدفات الدولـ ــة مسـ ــى رأس قائمـ ــه علـ ــتثمار وأهميتـ االسـ

ــادية متفاقمــــة وملوا   ــة مشــــاكل اقتصــ ــة  اليمنيــــة ملواجهــ ــة التطــــورات العامليــ كبــ

 املتالحقة.

كمـــا يعـــد قطـــاع الزراعـــة مـــن أكثـــر القطاعـــات النشـــطة يف االقتصـــاد   

اليمين  نظرًا ملا يلعبه من دورًا حيويًا وفعااًل يف الدولة. وعلى الـرغم مـن االرتفـاع    

مليــار  5222,1م ليصــل إىل حــوالي  0251الكــبري يف قيمــة اإلنتــاج الزراعــي عــام    

ــل   ــال مقابـــ ــام    21,2ريـــ ــال عـــ ــار ريـــ ــوالي   5112مليـــ ــل إىل حـــ ــاع وصـــ م. أي ارتفـــ

%. إال أن هذه الزيادة ل تنعكس على مسـاهمة قطـاع الزراعـة يف حتقيـق     010201

اإلنتاج احمللي اإلمجالي، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد اخنفضـو هـذه النسـبة          

 م.0251% عام 52021م إىل حوالي 5112% عام 05012من حوالي 

ــاتج ا    ــق النـ ــا حقـ ــام  كمـ ــي عـ ــل إىل    0251لزراعـ ــًا ليصـ ــًا ملحوظـ ارتفاعـ

. أي ارتفـاع وصـل   5112مليار ريال عـام   21,1مليار ريال مقابل  5225,0حوالي 

%، إال أن هذه الزيادة ل تنعكس على مسـاهمة قطـاع الزراعـة    011202إىل حوالي 

يف حتقيق الناتج احمللي اإلمجالي، بل على العكس من ذلك فقد اخنفضو هـذه  

 .0251% عام 5201، إىل حوالي 5112% عام 0001ة من النسب
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 :الدراسةمبررات 
   ــي ــاع الزراعــ ــو القطــ ــات    هــ ــف القطاعــ ــاجي األول بــــني تتلــ ــاع اإلنتــ القطــ

 ومستقبال.را االقتصادية حاض

 من إمجالي الناتج احمللي كأكرب  5205حبوالي  القطاع الزراعي يساهم %

وإذا أضـــــيف إليـــــه  الـــــنفط()باســـــتثناء قطــــاع  قطاعــــات االقتصـــــاد القومي 

مســاهمة القطاعــات االقتصــادية األخــرى املرتبطــة بالقطــاع )نقــل، جتــارة،        

 تصنيع،......اخل( ازدادت أهمية.

  من السكان بالقطاع الزراعـي نظـرا ملعيشـتهم يف الريـف      % 15يرتبط حوالي

ســــواء كــــانوا يعملــــون بشــــكل مباشــــر يف الزراعــــة أويف اخلــــدمات واحلــــرف  

  تستخدم فيها املنتج الزراعي و دم سكان الريف واحلضر.والصناعات اليت

       القطــاع الزراعــي يشــغل أكثــر مــن نصــف قــوة العمــل يف الــبالد والــيت تقــدر

%من القوى العاملة كونه األكثر استيعابا لذلك وكـذا يـوفر   21حبوالي 

 فر  عمل لنسبه كبرية من العمالة.

 .يوفر جزء كبري من احتياجات السكان من الغذاء 

   ل عـن احملافظـة علـى البيئـة خللـق تـوازن       ؤواملسـ هـو القطـاع   القطاع الزراعـي

 بيئي لصيانة موارد الطبيعة.

 نسو للسـكان وعامـل حمـد للـهجرة     الستقرار الا علىالقطاع الزراعي  يعمل

ل االجتماعيــة واالقتصــادية حلــد مــن معــدالت املشــاكا فضــال عــنالداخليـة  

 .....اخل(.استغالل قدرات ، احنراف، )جرمية

  بشـرحية كـبرية    ًاالقطاع الزراعي من نسبة الفقر والعوز لكونه مرتبطـ حيد

 يف اجملتمعات الريفية.

   ــاته لظـــروف احلـــرب   العـــدم تـــوفر رأس املـــال ــاع ومؤسسـ كـــايف لتشـــغيل القطـ

وحمدوديــة املــدخرات لــدى املــزارع الــيمين، ممــا حيــول دون اســتخدام البــذور     
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ــبات امل  ــدة واملخصـ ــنة واألمسـ ــان    احملسـ ــان واملكـ ــًا يف الزمـ ــًا وكيفـ ــبة كمـ ناسـ

 املناسبني حسب احتياج احملصول الزراعي.

 

 

 

تنفذ به عدة مهام  اًمأساسي اًمتنموي اًمقطاع دُّن القطاع الزراعي يعاف من ثمو

 منها:

  االهتمام مبستويات اإلنتاج وخلق نسبة معدالت مو لعمليات إنتاجية

 أغلب عناصرها من املوارد احمللية.

 .توفري لقمة العيش من خالل اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني 

 .توفري ترجات تصديرية وصناعية 

 .إمداد خزينة الدولة مبوارد ماليه 

إال أن الدور الرائد للزراعة قد تراجع خالل السنوات األخرية، حيث         

سباب أهم أاخنفضو نسبة مساهمة الناتج الزراعي يف الناتج القومي ولعل من 

هذا الرتاجع حمدودية املوارد املتاحة وعجز املوارد التمويلية عن يويل اخلطط 

ومن ثم اخنفاا واالهداف االستثمارية لتطوير وحتديث القطاع الزراعي 

كفاءة استخدام املوارد الزراعية، أي أن نسبة املساهمة هذه تقل ويف تراجع 

ات حيث كانو نسبة يمستمر مقارنة مبا كان حيققه يف  بداية التسعين

 %.  22..مساهمته يف امجالي الناتج احمللي حوالي 

 

 مشكلة الدراسة:
القتصـاد القـومي إال أنـه مـازال     على الـرغم مـن أهميـة القطـاع الزراعـي يف ا              

ترتـب عليـه تـردي األوضـاع االقتصـادية       يعاني من إهمال جتاه تنميته األمر الذي

بهذا القطاع ويـدل علـى ذلـك اجتـاه السياسـة االسـتثمارية للدولـة إىل  فـيض         

بصــورة مطلقــة أو نســبية، وقــد     حجــم االســتثمارات املوجهــة هلــذا القطــاع ســواء      

حافظة حضرموت يف الوقـو احلاضـر مـن    مبالقطاع هذا  انعكس هذا الوضع على

ركود كبري يف شتى جماالته سواء إنتاج احملاصيل أو إنتاج املواد الغذائية املهمة 
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ظروف احلرب وعدم االستقرار االقتصادي حجم االستثمارات من ناحية ولبسبب 

ن من ناحية أخرى. مما ترتـب عليـه ظهـور    واالجتماعي والسياسي يف الوقو الراه

مشـــكلة العجـــز الغـــذائي وتفاقمهـــا وظهـــور العديـــد مـــن االزمـــات واملعوقـــات الـــيت  

صاحبو خطط التنمية االقتصادية من السبعينيات وحتى وقتنـا احلاضـر والـيت    

نظمـة االقتصـادية   ختالالت إنتاجه نامجة عن  لـف وتـدني مسـتوى األ   إدت اىل أ

مــر الــذي زراعيــة واضــحة املعــال ومــا تســببه مــن حتــديات األ    وعــدم اتبــاع سياســة 

بتجاوز هـذه املعوقـات والتحـديات     ا  جعل استمرار عملية التنمية  وجناحها مرهون

عادة بناء وخلق ظـروف جديـدة لتنتـاج ومـوه وكـذلك اتبـاع سياسـات زراعيـة         إو

ن أكثـر  ذ تكـو إخاصة بالتنمية االقتصـادية بصـورة عامـة والزراعيـة بشـكل خـا        

 هداف املنشودة منها.قابلية للتطبيق وحتقيق األ

 

 أهداف الدراسة:
يســتهدف هــذا البحــث بصــفة رئيســة التعــرف علــى الوضــع الــراهن ألداء                    

وإمكانيات تنميته يف حدود املوارد الطبيعية الزراعي مبحافظة حضرموت القطاع 

ك مــن خــالل دراســة األهــداف  املتاحــة خاصــة امليــاه واألرا واملــوارد البشــرية وذلــ  

 الفرعية التالية:

 .أهم املالمح العامة للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموتدراسة  (5

ــادية للتنميـــــة الـــــراهن دراســـــة الوضـــــع (0 والزراعيـــــة ومؤشـــــراتها  االقتصـــ

 .اليمن يف االقتصادية

 .حضرموت مبحافظة الزراعي بالقطاع املؤسسي العمل دراسة حمددات (2

 النبـــاتي بشـــقيه هومعوقاتــ  الزراعـــي االنتــاج  تطـــور حمــددات  هـــمأ دراســة  (2

 .واحليواني مبحافظة حضرموت

ــتعراا  (1 ــاع      اسـ ــالح القطـ ــا إلصـ ــام بهـ ــن القيـ ــيت ميكـ ــالحات الـ ــم االصـ أهـ

 الزراعي يف حضرموت.

 

 فرضية الدراسة:
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من املؤمل أن يلعب القطاع الزراعي يف حضرموت دورما أساسيما يف النشاي           

ستثمارات الكافية، االعلى  حلاضراملاضي وايف حصل هذا القطاع إذا االقتصادي 

 واتباع سياسة زراعية واضحة املعال، وحظي هذا القطاع بدعم السلطة احمللية

 القطاع اخلا  باحملافظة.فضاًل عن  وعنايتها

 

 

 سلوب البحثي و التحليلي:اال
ــتخدام      ــي، واســ ــنهج التحليلــــي الوصــــفي والكمــ ــتخدام املــ ــن  مت اســ ــة مــ جمموعــ

األســاليب اإلحصــائية لتحقيــق أهــداف الدراســة، كمــا مت اســتخدام املتوســطات      

احلســـابية والنســـب املئويـــة يف املقارنـــات بـــني الظـــواهر املختلفـــة حمـــل الدراســـة،   

واستخدام بعض املقاييس اإلحصائية واالقتصادية اليت ميكن من خالهلا حتديد 

 كن إيضاحها فيما يلى:أوجه اخللل يف تنمية القطاع الزراعي  ومي

   مت اســـتخدام دالـــة النمـــوGrowth Function   ــام ــاه العـ لتحديـــد االجتـ

 :اآلتيةومعدل التغري للمتغريات موضع الدراسة، حيث تأخذ الصورة 

Y = e a +bt    
 :اآلتيوقد مت تقديرها فى الصورة اخلطية اليت تأخذ الشكل         

LnY = a + bt 
  حيـــث يثـــلb ســـنوي للمـــتغري التـــابع معـــدل الـــتغري الY ومنـــه مت تقـــدير ،

، (5)(Y) ( مضـروبًا يف bمقدار التغري السنوي حيث أنه يساوى معدل الـتغري ) 

 أن :  يأ

∆Y/∆T = b * Y  
 :مت تقدير معدل التغري بني فرتتني زمنيتني من خالل العالقة التالية 

 متوسط الفرتة الثانية])معدل التغري بني فرتتني =         

 .  522 ×[ متوسط الفرتة األوىل÷ متوسط الفرتة األوىل(  –                            

                                                           
 .  (21، ص )5112النظري  والتطبيق، القاهرة،  ،مجدى الشوربجى، االقتصاد القياسي (5)
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     مت اســـــتخدام مـــــوذج االحنـــــدار املتعـــــدد(Multiple Regression) 

( يف كــــل مــــن الصــــورة Stepwise Regressionواالحنــــدار املرحلــــي )

ي  تحديـــد دور النشـــاي الزراعـــي يف تنميـــة النشـــا اخلطيـــة واللوغاريتميـــة ل

 . وحتديد أهم العوامل املؤثرة عليه االقتصادي

 
 مصادر البيانات:

 تعتمد الدراسة على مصدرين رئيسيني للبيانات هما:

5

بيانــات اجلهــاز املركــزي لتحصــاء بــوزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي،    

ــوزارة الزراعــة والــري،      اهليئــة العامــة للبحــو،   االدارة العامــة لتحصــاء الزراعــي ب

الزراعيــة ومكاتــب الزراعــة والــري بســاحل ووادي حضــرموت، جامعــة حضــرموت،        

البيانــات الـيت أمكــن احلصــول عليهــا مـن شــبكة االتصــاالت واملعلومــات    فضـال عــن 

ىل جانــب إالـدولي، الفـاو،   احملليـة والدوليـة مثــل موقـع وزارة التخطـيط والتعــاون     

 البحو، والدراسات اليت تهتم مبوضوع الدراسة. 

 
0

 دَّاالساســية للدراسـة مــن خـالل اســتمارتي اسـتبيان عـُـ    بيانـات  المجـع  مت 

ــرا، اال  ــذا الغـ ــتمارة األهلـ ــات   سـ ــع البيانـ ــث مت مجـ ــزراعيني حيـ ــائزين الـ وىل للحـ

مـن   ًازراعيـ  ًاحـائز  2012قوامهـا حـوالي    املقابلة الشخصية، لعينـة عشـوائية بلـغ   ب

مجــــالي % مــــن إ52ات احملافظــــة، تشــــكل حــــوالي تتلــــف قــــرى وأريــــاف مــــديري

، ًاحـائز 22515زراعية والثروة احليوانيـة معـا البالغـة حـوالي     احلائزين لألرا ال

مجالي احلائزين الـزراعيني باحملافظـة البـالغ عـددهم     إ% من 1كما يثل حوالي 

  (.5جدول رقم ) .(5)(احائزم 11112

 ولاأل احملـور  اهـتم  حمـاور،  تسـعة  وىل علىاأل االستبيان استمارة اشتملو             

ــا ــات منهــــ ــه مبعلومــــ ــن عامــــ ــزارع  عــــ ــر،)املــــ ــنس، العمــــ ــربة، اجلــــ ــتوى اخلــــ  املســــ

                                                           
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد الزراعي  (5)

 .  بمحافظ  حضرموت، صنعاء  0220
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ــوارد عــــن معلومــــات الثــــاني احملــــور تضــــمن حــــني يف ،(اخل...........التعليمــــي  املــ

فقــد تضــمن  الثالــث امــا احملــور ســئلة،أ ســبعة يف وامليــاه الرتبــة الطبيعيــة املتاحــة،

ــدورة احملصـــولي معلومـــات عـــن الرتكيـــب    املعـــدات الرابـــع احملـــور الزراعيـــة، والـ

 ثــم ، احليــواني االنتــاج الســادس احملــور النبــاتي، احملــور اخلــامس االنتــاج واآلالت،

 ًاخـري وأ املزروعـة  الرقعـة  لزيـادة  واملقرتحـات  املشـاكل  ألهـم  والثـامن  السابع احملور

 والفنـيني  فقـد اسـتهدفو املـوظفني    مـا االسـتمارة الثانيـة   أ .االجتماعيـة  املعلومات

، جلمـع  حضـرموت  مبحافظة واخلاصة العامة الزراعية واملؤسسات الوزارة مبكاتب

 بــــني املؤسســــي والعمــــل والتنســــيق الــــربط آلليــــات الــــراهن الوضــــعبيانــــات عــــن 

 اســتمارات االســتبيان  توزيــع حيــث مت حضــرموت، مبحافظــة الزراعيــة املؤسســات

ــع علـــى ــة منتـــدى علـــى و املكاتـــب مجيـ ــة حضـــرموت مجعيـ ــة العلميـ ــد الزراعيـ  وقـ

 الفنــيني مجيــع مــن%  نســبته مــا  العينــة هــذه يثــل" 11" حــوالي مــنهم اســتجاب

 وهـي    حـوالي   عـددهم  البـالغ  حضـرموت  مبحافظـة  الزراعيـة  واملكاتـب  باملؤسسات

 جيدة وقد  نسبة

   احليازة نوع حبسب ( أفراد العينة البحثية 1جدول )

 حضرموت حمافظة مديريات يف

  الرقم

 املديرية

امجالي افراد العينة  احليازات

 حيواني تتلط باملديريات

 11 17 72 رماه 5

 21 33 3 مثود 0

 22 37 9  العوامرقف  2

 22 22 2 العرب 2

 510 11 551 القطن 1

 511 11 522 شبام 1

 11 11 22 ساه 1

 022 12 502 سيئون 1

 512 12 552 تريم 1

 12 22 12 السوم 52

 10 22 01 العني واديو حورة 55
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 11 12 2 رخية 50

 15 21 0 عمد 52

 10 21 21 حريضه 52

 5202 111 111 مجالي وادي حضرموتإ 51

 512 12 522 الديس الشرقية 51

 522 12 22 ميني غيل بن 51

 021 511 12 غيل باوزير 51

 012 022 12 املكال 51

 011 011 02 دوعن 02

 015 515 12 الريدة وقصيعر 05

 12 12 1 يبعث 00

 020 510 12 حجر 02

 021 522 11 بروم وميفع 02

 5112 5211 211 مجالي ساحل حضرموتإ

 2012 0522 5522 مجالي افراد العينة باحملافظةإ

 .172.العينة البحثية بيانات  املرجع: 

ليات الربط والتنسيق والعمل املؤسسي للمرافق آركزت االستمارة على 

 الزراعية املؤسسات عن بيانات جتميع كما مت. واملؤسسات الزراعية ببعضها

 واللقاء داراتهاإ ىلإ امليداني من خالل النزول الزراعي بالعمل واملرافق املرتبطة

 ساحل ويف حضرموت مدينة سيئون، يف وادي الرئيسة يف املراكز بقياداتها

 .حضرموت مدينة املكال

 أهم المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة:

هي جمموعة السياسات اليت يتخذها جمتمـع معـني   التنمية االقتصادية:  (1

لقواه الذاتية مع ضمان  إىل زيادة معدالت النمو االقتصادي استنادًا يوتؤد

تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد اجملتمع وحتقيق أكرب قـدر  

 .(1)ممكن من العدالة االجتماعية

                                                           
 (. 202، ص )0225، الطبع  األولى، االقتصاد الكلى. مدخل تحليليدمحم مدحت مصطفى وآخرون،  (5) 
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تعرف التنمية الزراعية بأنها عملية مستهدفة ميكن من التنمية الزراعية:  (2

يف املقتصـد الزراعـي بكـل     خالهلا إحـدا، تغـريات تركيبيـة وأخـرى مهاميـه     

اليت من شـأنها  ذرية يف اجملتمع الريفي الزراعي ما يصاحبها من تغريات ج

ــي       ــوطين الزراعــ ــدخل الــ ــالي الــ ــتمرة يف إمجــ ــريعة ومســ ــادة ســ ــق زيــ حتقيــ

احلقيقــي تفــوق الزيــادة الســكانية الزراعيــة بدرجــة تــؤدى إىل زيــادة ســريعة    

 .(2)ى مر الزمنالدخل الزراعي الفردي احلقيقي عل ومستمرة يف

لسلع واخلدمات ل النقدية قيمإمجالي ال الدخل القومي )الناتج القومي(: (3

بواسطة مواطين البلد سواء كانوا مقيمني بـداخل البلـد    النهائية املنتجة

ــيم     ــا القـ ــا منهـ ــا مطروحـ ــةأم خبارجهـ ــدمات  ل النقديـ ــلع واخلـ ــة لسـ النهائيـ

 .تكون عادة سنة معينةخالل فرتة زمنية  بواسطة غري املواطنني املنتجة

الناتج القومي اإلمجالي= )الناتج احمللي اإلمجالي+ صايف عوائد عناصر 

االنتــاج اخلارجيــة)ما يــدخل االقتصــاد مــن مــواطين البلــد يف الــداخل او    

 اخلارج مطروحا منه ما خيرج لألجانب((

النهائية لسلع واخلدمات ل النقدية قيمإمجالي ال الناتج احمللى اإلمجالي: (4

ملنتجــة داخــل االقتصــاد احمللــي بواســطة عناصــر اإلنتــاج املوجــودة داخــل         ا

 .(2)تكون عادة سنة خالل فرتة زمنية معينةاحمليط اجلغرايف 

: هــو ارتفــاع مســتمر ومتواصــل يف املســتوى العــام ألســعار الســلع        التضــخم (5

 .(1)واخلدمات عرب الزمن

يعكـس التغّيـر السـنوي    وهـو  وفـق أسـعار املسـتهلكني:    علـى  معدل التضخم  (6

للنسبة املئوية يف التكلفة على املستهلك املتوسط للحصول على سـلة مـن   

                                                           
بحد  االتجاهات الحديثة فى المناهج البحثيةة فةى مجةار دةااةة التنميةة الةةا يةة  دمحم دمحم حافظ المداحى ،  (0)

 .0220الريفي، يوليو مقد  إلى اللجن  العلمي  الدائم  لالقتصاد الزراعي والتعاون والمجتمع 

 المرجع السابق. (2)
، ص 0225، الطبع  األولى، مدخل تحليلي الكلىاالقتصاد دمحم مدحت مصطفى وآخرون،  (1)
(202 .) 
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الســلع واخلــدمات ككــل الــيت ميكــن أن تثبــو أو تــتغري علــى فــرتات زمنيــة       

 . (5)حمددة، سنة مثاًل وُتستخدم بوجه عام صيغة السبريز

هـو السـعر   سـعر الفائـدة علـى الودائـع     : يف اليمن سعر الفائدة على الودائع (7

املماثلة على الودائع حتو الطلـب،   الذي تدفعه البنوا التجارية أو البنوا

 .(0)االدخارية، والودائع ةجلآلاأو الودائع 

سعر فائدة القـرا هـو السـعر الـذي تتقاضـاه       سعر الفائدة على القروا: (8

 .(2)البنوا على القروا املقدمة للعمالء الرئيسيني

 اإلنفاقاتهي الدخل القومي املتاح مطروحاًُ منه مجلة املدخرات القومية:  (9

 االستهالكية.

هم مجيـع األفـراد الـذين    عدد املشتغلني أو العمال )الطلب على العمالة(:  (11

سنة، ويسـاهمون فعليـا مبجهـوداتهم     12سنة حتى 51ترتاوح أعمارهم بني 

بإنتـــــاج الســـــلع  اجلســـــمانية أو العقليـــــة يف أي نشـــــاي اقتصـــــادي يتصـــــل

 .واخلدمات

ــوة العمــل )عــرا العمالــة(:     (11 هــم مجيــع األفــراد الــذين تــرتاوح     إمجــالي ق

ســــنة، ويســــاهمون فعليــــا مبجهــــوداتهم  12ســــنة حتــــى 51أعمــــارهم بــــني 

اجلســـــمانية أو العقليـــــة يف أي نشـــــاي اقتصـــــادي يتصـــــل بإنتـــــاج الســـــلع  

ــا    ــذا النشـ ــل هـ ــادرون علـــى أداء مثـ ــون القـ ي واخلـــدمات، وكـــذلك املتعطلـ

 .راغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم ال جيدونهالاالقتصادي و

                                                           
بياندددات الحسدددابات القوميددد  للبندددك الددددولي، وبياندددات الحسدددابات القوميددد  مجموعددد  البندددك الددددولي،  (5)

 .مؤشرات التنمية العالمية، االقتصاديلمنظم  التعاون والتنمي  في الميدان 
 .مؤشرات التنمية العالمية، إلحصاءات المالي  الدولي ، وملفات البياناتامجموع  البنك الدولي،  (0)
  .مؤشرات التنمية العالمية، صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالي  الدولي ، وملفات البيانات (2)
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عدد األفراد القادرين على العمل والراغبني فيه ولكنهم : املتعطلني إمجالي (12

ســنه عنــد نقطــة زمنيــة    12 - 51ال جيدونــه يف الفئــة العمريــة مــن ســن   

 .معينة

طار تنسيقي ألنشطة جمموعه مـن  إويقصد بها نظام اجتماعي واملؤسسة:  (13

هــداف مشــرتكة وتنــتظم عالقــاتهم بهيكــل حمــدد مــن      أفــراد لتحقيــق  األ

 دارية وظيفية ذات خطوي حمددة السلطة واملسئولية.إخالل وحدات 

كثـر  أتكـون  املؤسسـة ل  ه يف هـذه الدراسـة يكـني   يقصد بـ و :املؤسسي العمل (14

املؤسسـي   الـربط والتواصـل  تـدعيم   وتنفيـذ املشـروعات التنمويـة     فاعلية يف

ــة مـــ  ــة ل  للمؤسسـ ــودة باملنطقـ ــق ع املؤسســـات املوجـ ــال أتحقيـ ــداف ورسـ  تهاهـ

   املؤسسة.
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المالمح العامة للقطاع 

 حضرموتالزراعي بمحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

25 
 

لقــد حافظــو حضــرموت علــى مــر العصــور، علــى اهلويــة املتميــزة هلــا ذات  

دبــي والفــين والطــابع املعمــاري الفريــد فيمــا يســمى     الــرتا، األالطــابع الزراعــي و 

بالعمارة الطينية حتى يومنا هذا، رغم الظروف االجتماعيـة والسياسـية الصـعبة    

اليت مرت بها يف الفرتات السابقة )من فنت وحروب وحكـم عشـائري ظـال(. ويعـد     

وديـة اجلمهوريـة   أكـرب  أوادي حضرموت من اكرب اودية حمافظة حضـرموت بـل   

ة واحـة وسـط صـحراء قاحلـة، ويعـود امسـه اىل احـد ملـوا حضـرموت ابـن           اليمني

قحطــان ابــن عــاد. وكــان هــذا الــوادي موطنــا حلضــارات قدميــة قامــو يف العهــود     

خرى حلقة وصل بـني الشـرق   الغابرة وشكل مع بقية املمالك اليمنية القدمية األ

اء الســـدود نشـــإووالغـــرب. واهـــتم احلضـــارمة يف التـــاريخ القـــديم مبهنـــة الزراعـــة   

ثرهـــا قائممـــا لليـــوم، إال أن تهـــدم وت كـــل هـــذه أالـــيت الزال وقنـــوات الـــري الســـيلي 

املنش ت وإهمال صيانتها يف العقود األخـرية، قـد أدى إىل خفـض املسـاحة املزروعـة      

مـر الـذي   املروية بالري السيلي وسبب تـدهورما يف احليـاة املعيشـية واالقتصـادية األ    

هل حضرموت على اهلجـرة الداخليـة واخلارجيـة وانتشـر     أمن  كبريًة ًارغم اعدادأ

رزق، وسـاهموا يف تغـيري   سيا حبثا عن الـ آندلس حتى جنوب شرق احلضارم من األ

يف كـثري مـن    ًاعظامـ  سـالمي وخلـدوا رجـاالً   ك البلدان ونشر الـدين اإل وتنمية تل

العلــوم والفنــون، واســتمر النشــاي الثقــايف واالقتصــادي يف حضــرموت رغــم شــحة   

نســان وارد وقســاوة الطبيعــة فحفــرت اآلبــار بســواعدهم ورفعــو امليــاه بطاقــة اإل    املــ

واحليوان فيما يسـمى بعصـر السـناوة حتـى قبـل حـوالي مائـة عـام تقريبـا، عنـدما           

أدخلــو أول مضــخة تعمــل باجلــازولني يف وادي حضــرموت، حيــث بــدخوهلا انتهــى  

  من هذا القرن.خريتدرجييا عصر السناوة اجملهد وذلك يف بداية النصف األ

الزراعة يف حضرموت باي اهتمام يـذكر مـن سـلطة االحـتالل     ظ  ول حت      

ــه         ــه ومتطلباتـ ــل احتياجاتـ ــوفري كـ ــارج يف تـ ــى اخلـ ــد علـ ــى يعتمـ ــاني وبقـ الربيطـ

 .الغذائية 
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شهدت الزراعة يف  5112اكتوبر 52و 5110سبتمرب  01وبعد ثورتي      

ة االقتصادية واالجتماعية لتنميحضرموت تغريات هامة كمحصلة خلطط ا

جناز العديد من الدراسات واملشاريع الزراعية وحتسني البنية التحتية وإ

واإلصالح االقتصادي اهلياكل املؤسسية  اءواخلدمات التعليمية والصحية وانش

وتبنى سياسات طويلة األجل ملا من شأنه زيادة اإلنتاج الزراعي وتقوية دور 

 .(7)( ار واإلنتاج وتنمية الصادرات.القطاع يف جماالت االستثم

 االقتصاد في الزراعي القطاع أهمية

تعد حمافظة حضرموت منطقة زراعية خبصائصها الطبيعية واملناخية             

مقارنة باملناطق احمليطة بها يف اجلمهورية اليمنية واجلزيرة العربية واخلليج، 

االقتصاد باحملافظة، ينعكس ذلك ويشكل القطاع الزراعي رقما هاما يف معادلة 

من خالل السياسات واالستثمارات اليت ا ذتها ووجهتها الدولة خالل 

مزارع دولة  بوادي حضرموت ومزرعة  يالسبعينيات والثمانينات ) انشاء مثان

هكتار، تنفيذ العديد من  2222مجالية تقدر حبوالي إواحدة بالساحل مبساحة 

بة واملياه، تنفيذ مشروعي التنمية الريفية ويتمثل الدراسات لتنمية موردي الرت

يف مشروع وادي حضرموت الزراعي مبراحله الثال،، مشروع التنمية الريفية 

حبا، والتدريب للمحافظات اجلنوبية، مشاريع البحو، الزراعية ) مشروع األ

نظمة ، مشروع األ5112-11، مشروع حتسني االنتاج الزراعي 12-5111

-11رشاد الزراعي حبا، واإل، مشروع دعم األ5112-15سنة املزرعية احمل

كثار البذور ومشاريع الثروة احليوانية، إ(، مشروع وادي حجر، مشروع 5112

نتاج احلبوب إاليت لعبو دورا كبريا يف مو القطاع الزراعي باحملافظة، وأرتفع 

نتاج واخلضار والفاكهة نتيجة احلماية والدعم كسياسة للدولة حلماية اإل

                                                           
لصغار  االنتاجي الدراس  االجتماعي  مشرو  تعزيز  محر ، اسماعي  عوان، سال  عبده (5)

 المزارعين، مرجع سبق ذكرة.
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بعتها اليت ات ياحمللي، ويف املراحل اخلرية وخاصة بعد سياسة التحرر االقتصاد

نتاج احلبوب الغذائية وخاصة القمح حيث إيف  حصل احنسارُُُ ُُ 5111الدولة عام

اخنفضو مساحته ول يرافق ذلك تغيري نسو يف احملاصيل الغذائية االخرى 

ن يرافق هذا أف واخلضار، ويفرتا عالكالذرة الرفيعة، وارتفاع يف مساحة األ

وما يرتبط بها من  ونوعيتها رتفاع حتسن نسو يف كمية الثروة احليوانيةاال

مر الذي نظمة وهو األ، ول حيد، سوى تغيري طفيف يف هذه األزراعيةنظمة أ

وال، ومع عوامل أىل ضعف ترابط حلقات االنتاج الزراعي داخلها إيشري بوضوح 

 ثانيا وبالذات االجتماعي منها واالقتصادي. انتاج خارجهاإل

 النظام الزراعي بحضرموت:

نظمة زراعية معينة تتوافق واملصدر املائي، أتتحكم مصادر املياه يف اتباع      

 نظمة زراعية هي:أويسود يف حضرموت ثالثة 

مجـالي  إ% مـن  21وهو نظام زراعي سائد يف السنوات املمطـرة ويشـكل حـوالي           

كوادي  الرئيسة الوديان م(، ويتبع يف0251-11املساحة املزروعة خالل الفرتة)

 يتصـف و وحـويرة،  وبويش اخلربة، ووادي احملمديني ووادي حضرموت ووادي حجر

 وعلفـي  غـذائي  كمحصـول  الرفيعـة  الـذرة  حمصول بسيادة املطري املروي النظام

 بطـــيخ،)و القرعيـــات  والـــدجر)اللوبيا( كالسمســـم أخـــرى حماصـــيل فضـــاًل عـــن

 ((0. )جدول رقم)( مشام

 
 :اآلتيةويضم االنظمة الزراعية  :المروي الزراعي ثانيا: النظام

5 

 والصحراء، حضرموت وادي يف املزروعة املساحات أغلب يف النظام هذا يسود         

 أهم ومن احملافظة، يف املزروعة املساحة إمجالي من% 25 حوالي ويغطي

 النخيل، الذرة، البقوليات، القمح،: هي النظام هذا حتو املزروعة احملاصيل
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 امطار
37% 

 ري باالبار
31% 

 ري سيلي
20% 

 ري بالغيول
6% 

ري بالسدود 
 والحواجز

5% 

منقول 
 بالسيارات

1% 
 أخرى

0% 

مصادرالري للرقعة المزروعة بمحافظة حضرموت خالل ( 1)رسم بياني
 (2015-90)الفةرة 

 فضاًل( اخل...قرعيات بطاطس، طماطم، بصل،)  وحماصيل اخلضر احلمضيات،

 وبعض السمسم وكذلك الرفيعة والذرة كالربسيم األعالف حماصيلعن 

 . والثوم كاحللبة الثانوية احملاصيل

0  

 الوديان يف واقليم الودي والصحراء وخصوصًا الساحلي اإلقليم يف ويسود        

 يتصف وحويرة، وبويش اخلربة، ووادي احملمديني ووادي حجر كوادي الرئيسة

 وعلفي غذائي كمحصول الرفيعة الذرة حمصول بسيادة بالسيول املروي النظام

(  مشام ، بطيخ)  والقرعيات والدجرة كالسمسم أخرى حماصيل اىل باإلضافة

 هذا ويشغل شتاء القمح حمصول يزرع العالية الرطوبة درجة توفرت ومتى

 .حضرموت حمافظة يف املزروعة املساحة إمجالي من% 02 حوالي النظام

 
 النظام الزراعي المروي بالغيول والسدود:ثالثا: 

%،  ويزرع 50قليم الساحلي ويشغل هذا النظام حوالي ويسود هذا النظام يف اإل    

 عالف.يف هذا النظام الذرة الرفيعة واحلناء والتبغ والفاكهة واأل
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ــوع الظــروف املناخيــة والبيئيــة مــن     حبضــرموتيتســم املقتصــد الزراعــي   و       بتن

الطبوغرافيـــة  حيـــث معـــدالت األمطـــار ودرجـــات احلـــرارة والرطوبـــة واالختالفـــات

تنــوع  و مــن ثــم  هــا،واختالف وغريهــا، األمــر الــذي أدى إىل تعــدد األقــاليم النباتيــة   

 اإلنتاج الزراعي. 
 

 قاليم الجغرافية الزراعية في حضرموت: األ

 هي: زراعيةأقاليم  ثالثة مبحافظة حضرموتاملقتصد الزراعي يضم 
 

ســو مــديريات  ب كيلــومرت، ميــر  212ه طولــشــريط ســاحلي  ميتــد علــى  

)حضـــاتهم(  )بئـــر علـــي( يف حمافظـــة شـــبوة حتـــى قريـــة  ابتـــداء مـــن حـــدود قريـــة

ــيعر  ــدة وقصـ ــة الريـ ــى     مبديريـ ــة علـ ــة املطلـ ــواحل اجلنوبيـ ــداد للسـ ــو امتـ ــرقا وهـ شـ

 –شواطس سواحل خليج عدن وحبر العرب. وترتاوح ارتفاعات تضاريسه مـن صـفر   

 يتميــز مبنــار حــارو، الــداخلي اجلبلــي النطــاق قــرب مــرت فــوق ســطح البحــر  122

م، ومعـدل سـقوي األمطـار    °22 – °51وترتاوح درجات احلرارة يف هذا اإلقليم بني 

%، 12 – 01ملم/سـنة، كمـا تـرتاوح الرطوبـة النسـبية بـني        12 – 22بـني   يرتاوح

ويقطــع الســهل  ،ســاعة كيلــو مــرت/ 12 – 22يف حــني تــرتاوح ســرعة الريــاح بــني   

مــن الوديــان الواســعة الــيت تنبــع مــن اجلبــال واملســيالت وتصــب يف  ًاالســاحلي عــدد

ك، وادي بـويش،  وادي فل البحر وأهمها من جهة الغرب وادي حجر، وادي اخلربة،

وعـــرف، وخـــرد، وذنبـــات،  وادي حـــويرة، وادي شـــحري، ومـــن الشـــرق وديـــان مسعـــون،

ويغلب على سـكان هـذه املنطقـة مزاولـة النشـاي السـمكي كمـا يعمـل سـاكنوها          

بالنشـاي التجـاري والـبعض مــنهم ميـتهن الرعـي وهـم فئــة البـدو القـاطنني علــى         

الشرقية، كما يعمـل القـاطنون    سفوح املنطقة اجلبلية الداخلية وبواطن األودية

بالوديــان ومنــاطق العيــون والينــابيع بالزراعــة خاصــة وادي حجــر وأهــم منتجاتــه    

 التمور، التبغ، القطن، احلناء، املاجنو والباباي.
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هضـبة  املمتدة من السواحل وحتـى   يةاجلبل قليم املرتفعاتهذا اإلثل ميو

 1112 إىل 022 مـن  تضاريسـه  ارتفاعات ، وترتاوححضرموت اجلنوبية والشمالية

 مبنـار  ويتمّيز ،(كورسيبان) بـ اجلبلية القمم أعلى البحر وتعرف سطح فوق مرت

 ويـرتاوح  م، °01 – °52 مـن  فيـه  احلـرارة  درجـة  وترتاوح، بارد إىل معتدل إىل دافس

غيـل   قلـيم اإل اشـمل هـذ  يو  .سـنة /ملم 512 – 12 بني فيه األمطار سقوي معدل

ــة الثــروة     و ،الضــليعة، يبعــث ودوعــن وغريهــا    بــن ميــني،  ــز هــذه املنطقــة برتبي تتمي

 وبعض املنتجات الزراعية احملدودة.والتمور احليوانية وإنتاج العسل 
 

مــن أكــرب وادي حضــرموت والصــحراء، ويعــد وادي حضــرموت   يتضــمنو

واضــحة املعــال وجيــري موازيــا   ةزأوديــة الــيمن ويشــكل ظــاهرة طبوغرافيــة متميــ  

كيلـو مـرت منـه ثـم      022 طـول للساحل اجلنوبي من شبه اجلزيرة العربية وعلـى  

ينحــرف حنــو اجلنــوب الشــرقي ترتقــا املرتفعــات الســاحلية عــرب وادي املســيلة        

يف ســيحوت مبحافظـة املهــرة يف حبــر العــرب.   مدينــةلتصـب مياهــه املومسيــة عنـد   

 حضــرموت لــوادي الشــمالية اهلضــبة مــن حــواف حــني ميتــد الشــريط الصــحراوي

 إىل وينسـب  قـار   قليم مبنـار السبعتني، ويتميز اإل رملة حتى غربا اخلالي والربع

 أشـهر  خـالل  العظمـى  احلـرارة  درجـات  متوسـط  تبلـغ  ،الصـحراوية  اجلافة املناطق

 متوســطها يبلــغ حــني يف( ســبتمرب- أبريــل)  مئويــة درجــة 2201 حنــو الصــيف

 فتهطــل األمطــار أمــا مئويــة، درجــة 2002حنــو مــارس- أكتــوبر بــني مــا للفــرتة

 522 ىلإ يصــل قــد و ملــم 1101 قــدره ســنوي مبعــدل وأبريــل مــارس شــهري خــالل

 إال ثانيــة/م 5 عــن تزيــد ال الريــاح ســرعة أن مــن وبــالرغم، الســنوات بعــض يف ملــم

 يف ملـم  52 عـن  فيزيـد  التبخـر  أما اجلفاف، حالة إحدا، يف مهما عامال ُتع دُّ أنها

ري يف جيــو الدافئــة.  الفــرتة خــالل ملــم 1 حــوالي ىلإ ويــنخفض احلــارة األشــهر

ىل الغـرب  إمن الشـرق  اجلنوبية وهي  ةضباهلوادي حضرموت أودية فرعية  رتق 

وادي بــن علــي، شــحوح، تاربــة ثــم وادي عــدم بالرتتيــب     العــني، )عمــد، دوعــن، وادي

ــدُّخــري والفــرع األ فتشــقها الشــمالية  مــا اهلضــبة أ كجــم. 512اطوهلــا بطــول  ُيع 

ــة   ــنن)الفــروع التالي يعتــرب وادي ســر  ، ثــو واخلــون و جعيمــة، مــدر  نعــام، ســر، ،هي

وتشتهر هذه املنطقـة بالزراعـة حيـث يـتم إنتـاج التمـور،        (كجم  10اطوهلا بطول
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 وتربيــة بــالرعي الصــحراء ، يف حــني يهــتم ســكان احلبــوب واخلضــروات والفواكــه 

 .احليوانية الثروة

 

 النباتي و الحيواني: اإلنتاج

 اوال: االنتاج النباتي:

1 

 الصــــاحلة املســـاحة  إمجـــالي  ( أن0باجلـــدول رقـــم )   توضـــح اإلحصـــائيات             

% 2022ألف هكتار أي حوالي  1202حبوالي  تقدر حمافظة حضرموت يف للزراعة

 ىلإ سـنة  من املزروعة املساحة تباينو للمحافظة. وقد الكلية املساحة إمجالي من

األمطـار وحجـم اسـتثمار القطـاع اخلــا  يف      كميـة  علـى  بـذلك  معتمـدة  أخـرى 

مبحافظـة حضـرموت خـالل     املزروعـة  القطاع الزراعي. حيث بلـغ متوسـط الرقعـة   

تذبـذبو بـني حـد ادنـى بلـغ       ، ألـف هكتـار   2102( حـوالي  0251-5112الفرتة )

ألـف هكتـار    2102بلـغ حـوالي     أعلـى  م وحـد 5111ألف هكتار عـام  52011حوالي 

ــار  عــام   ألــف 5105م،  فقــد ارتفعــو الرقعــة املزروعــة مــن حــوالي     0252عــام  هكت

ألـف   0101بزيادة تقدر حبـوالي   0251ألف هكتار عام  2501ىل حوالي إم 5112

. وبدراسة معادلة االجتاه الزمين العـام  5112% عن عام 511هكتار تعادل حوالي 

فقــد تــبني مــن   الفــرتة زروعــة مبحافظــة حضــرموت خــالل نفــس لتطــور الرقعــة امل
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االتجاه العام الزمني للرقعة المزروعة بمحافظة ( 2)رسم بياني رقم 
 حضرموت

 المقدرة الفعلية

Y1i= 16874.8 + 2049.5xi     
(7.752)**  (5.897)  ** 
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ر مبقـدا  ًاسـنوي  متزايـداً  عامم ( انها أخذت اجتاهًا2( باجلدول رقم )5املعادلة  رقم )

ألـف هكتـار، ومبعـدل     005بلـغ حـوالي    205 معنوي احصائيا عند مسـتوى معنـوي  

 % مــــن متوســــط املســــاحة املزروعــــة خــــالل الفــــرتة  101مــــو ســــنوي بلــــغ حــــوالي  

% 12ن أممـا يعـين    2012( حـوالي  R2(، وبلغ معامـل التحديـد )  5112-0251)

من الـتغريات يف الرقعـة املزروعـة يف حضـرموت ترجـع للعوامـل الـيت يعكـس أثرهـا          

قيــاس بصــفة عامــة وذلــك   لالــزمن، هــذا وقــد ثبــو معنويــة النمــوذج املســتخدم ل    

 ( احملسوبة.Fباستخدام قيمة )

حضــرموت جمموعــة احلبــوب الــيت  حمافظــة يف املزروعــة احملاصــيل أهــم ومـن       

ــة األ ــةتــــأتي يف املرتبــ ــوال وىل برقعــــة مزروعــ ــار ألــــف 5102 يتبلــــغ حــ ــل هكتــ  يثــ

 حمصـول  يشـغل  ،0251باحملافظـة عـام    املزروعـة  الرقعـة  إمجـالي  مـن % 21حواىل

احلبـوب،   رقعـة  إمجـالي  مـن  %11الرفيعـة حـوالي   والـذرة  %01 حـوالي  منهـا  القمح

األعــالف يف املرتبــة   جمموعــة املزروعــة الرقعــة حيــث مــن احلبــوب جمموعــة يلــي

 إمجـالي  % مـن 0100ألـف هكتـار يثـل حنـو     5501الثانية برقعة مزروعة تبلـغ حنـو  

ــة الرقعـــة ــغل املزروعـ ــة، يشـ ــا الربســـيم باحملافظـ ــوالي منهـ ــذرة%22حـ  ، وأعـــالف الـ

عالف، يلـي  مجالي رقعة األإ% من 52عالف األخرى حنو ، واأل%12حوالي الرفيعة

عــالف جمموعــة الفاكهــة يف املرتبــة الثالثــة و تقــدر رقعتهــا حــوالي    جمموعــة األ

باحملافظــة،  املزروعــة الرقعــة إمجــالي % مــن5105ألــف هكتــار يثــل حــوالي     100

%. يلـي  51خـرى  %، والفاكهـة األ 2%، واملـوز حـوالي   11يشكل النخيل منها حـوالي 

ألـف هكتـار يثـل     2در حبوالي اليت تشغل مساحة تقالفاكهة جمموعة اخلضار 

باحملافظــة، يشــكل حمصــول البصــل     املزروعــة الرقعــة إمجــالي % مــن101حــوالي 

% واخلضـار  1% والطماطم والبطاطس يشغل كل منهمـا حـوالي   20منها حوالي 

%، يلـــي اخلضـــار جمموعـــة البقوليـــات وتقـــدر رقعتهـــا  21خـــرى تشـــغل حـــوالي األ

باحملافظـة،   املزروعـة  الرقعـة  إمجـالي  % مـن 1ألـف هكتـار يثـل حـوالي     501حوالي 

%، وتــــأتي 5خــــرى حــــوالي % واحملاصــــيل األ11يشــــغل حمصــــول اللوبيــــا حــــوالي 

ــة األ    ــة يف املرتب ألــف  502خــرية برقعــة تقــدر حبــوالي    جمموعــة احملاصــيل النقدي

باحملافظة، يشغل حمصـول   املزروعة الرقعة إمجالي % من202هكتار يثل حوالي 

خــرى % وحماصــيل األ2% والقطــن حــوالي 21غ حــوالي% والتبــ11السمســم منهــا 

 %. 1حوالي 
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االتجاه العام الزمني لالنتاج الزراعي بمحافظة ( 3)رسم بياني رقم 
 حضرموت

 المقدر الفعلي

Y2i= 55650.6 +16454.9xi   
    (2.907)** (  9.303)** 

2 

وىل مـن حيـث مسـاهمته يف النـاتج احمللـي      األحيتل االنتاج النبـاتي املرتبـة               

مبحافظــة حضــرموت خــالل     الزراعــي،  و بلــغ متوســط االنتــاج النبــاتي الزراعــي      

تراوح  بني حد ادنى بلغ حوالي  ألف طن،  050( حوالي 0251-5112الفرتة )

م،  0252ألـف طـن عـام     252بلـغ حـوالي     م وحد أعلـى 5111ألف طن عام  1201

م اىل حـوالي   5112طـن  عـام    ألـف  1102فقد ارتفعو الرقعة املزروعة من حـوالي  

ألـف طـن تعـادل حـوالي      00201حـوالي  بزيـادة تبلـغ    0251ألف طن عام  01205

.  وبدراســة معادلــة االجتـــاه الــزمين العــام لتطــور الرقعـــة      5112% عــن عــام   211

( 0فقـد تـبني مـن املعادلـة  رقـم )     الفـرتة  املزروعة مبحافظة حضرموت خالل نفس 

ًا مبقـــدار معنـــوي  ســـنوي متزايـــدًا عامـــًا نهـــا أخـــذت اجتاهـــاً  أ( 2باجلـــدول رقـــم ) 

ــة عنــد مســتوى م  احصــائي مــو  ألــف طــن، ومبعــدل   5101بلــغ حــوالي   205عنوي

ــاتي خـــالل الفـــرتة  مجـــالي اإلإ% مـــن متوســـط 101ســـنوي بلـــغ حـــوالي   ــاج النبـ نتـ

% 11ن أممـا يعـين    2011( حـوالي  R2(، وبلغ معامـل التحديـد )  5112-0251)

من الـتغريات يف االنتـاج النبـاتي يف حضـرموت يرجـع للعوامـل الـيت يعكـس أثرهـا          

قيــاس بصــفة عامــة وذلــك   لثبــو معنويــة النمــوذج املســتخدم ل   الــزمن، هــذا وقــد 

 ( احملسوبة.  Fباستخدام قيمة )
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-1991)نتاج الزراعي خالل الفرتة اإلو مجالي الرقعة املزروعةإ( 3جدول )

 مبحافظة حضرموت (م1115

 السنوات
 الرقعة املزروعة

 هكتار

 الرقم القياسي

7991  =711 

ج امجالي االنتا

 الزراعي طن

 القياسيالرقم 

7991  =711 

1991 15120 100 56338 100 
1995 14980 99 54882 97 
1111 21903 145 99824 177 
1111 23996 159 105029 186 
1111 22898 151 103542 184 
1113 22773 151 104435 185 
1112 37609 249 215117 382 
1115 38016 251 215939 383 
1112 41169 272 236801 420 
1112 46771 309 270714 481 
1112 44370 293 276964 492 
1119 45369 300 302994 538 
1111 49284 326 310028 550 
1111 45158 299 280889 499 
1111 47827 316 298945 531 
1113 48454 320 303723 539 
1112 46805 310 299203 531 
1115 25122 276 280139 497 

  055110.1  21222.1 املتوسط

: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املركزي لتحصاء، الكتاب اإلحصائي املصدر

 .0251-5112السنوي،  سلسلة زمنية من 
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( معادالت االجتاه العام لتطور الرقعة املزروعة وامجالي االنتاج 4جدول )

 (2015-1990)الزراعي مبحافظة حضرموت خالل الفرتة

 R2 F المعادلة البيان الرقم
معدل 
 التغير
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 التقديرية للرقعة املزرعة باهلكتار= القيمة Y1iحيث ان:  

Y2i             القيمة التقديرية لتنتاج الزراعي باأللف طن = 

Xi               متغري الزمن يف السنة =i=5،0،2.......،51  ،R2      ،معامل التحديد =    

                f  معنوية النموذج ككل، )(  قيمة =T مستوى احملسوبة، ** معنوية عند 

 2025معنوية       

 (2املرجع: حسبو من بيانات اجلدول رقم )

3  

يف األهميــة The cropping Pattern يتمثــل الرتكيــب احملصــولي             

 فضـــال عـــنالنســـبية ملســـاحة تتلـــف احملاصـــيل الشـــتوية والصـــيفية املومسيـــة،  

احملصــولي يف منطقــة مــا علــى عــدة الرتكيــب  طمســاحة الفاكهــة، ويتوقــف مــ

عوامــل أهمهــا مــدى تــوفر املــوارد املائيــة والرأمساليــة والعمالــة الزراعيــة والتقنيــة  

فضـال  املستخدمة ودرجة خصوبة الرتبة والسياسـات الزراعيـة والـدعم احلكـومي،     

ا درجـــة احلــرارة ونســبة الرطوبـــة وحركــة الريـــاح،    هــ العوامــل املناخيـــة وأهم  عــن 

مـــط الرتكيـــب احملصـــولي يف حمافظـــة حضـــرموت خـــالل   ويتضـــح مـــن دراســـة
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( والــواردة بياناتهمــا باجلــدول رقــم  173.-113.( و)113.-7991فرتتــي )

 احملصـــولي ( فقـــد احتفظـــو جمموعـــة احلبـــوب باملرتبـــة األوىل يف الرتكيـــب 3)

خالل فرتة الدراسة رغم اخنفاا االهمية النسبية للحبوب مـن   احلالي والسابق

(  اىل حــوالي 113.-7991الرتكيــب احملصــولي الســابق )  % يف 27..حــوالي 

( ، بــالرغم مــن زيــادة   173.-113.% يف الرتكيــب احملصــولي احلــالي )  .72.

ىل إهكتار يف الرتكيـب احملصـولي السـابق     31.1رقعة الذرة الرفيعة من حوالي 

ــوالي     77819حـــوالي  ــدر حبـ ــادة تقـ ــولي احلـــالي بزيـ ــار يف الرتكيـــب احملصـ هكتـ

% عن الرتكيب احملصولي السـابق، وزيـادة رقعـة    89.عادل حوالي هكتار ت 8873

هكتـار يف الرتكيـب    احملصـولي السـابق اىل      792.حمصـول القمـح مـن حـوالي    

 323هكتار يف الرتكيب احملصولي احلـالي بزيـادة  تقـدر حبـوالي      221.حوالي 

عـــن الرتكيـــب احملصـــولي الســـابق.  فيمـــا احتلـــو  % 7321هكتـــار تعـــادل حـــوالي 

ــة    جمم ــالي مقارنــ ــولي احلــ ــة يف الرتكيــــب احملصــ ــة الثانيــ ــة االعــــالف املرتبــ وعــ

باحتالهلـــا املرتبـــة الثالثـــة يف الرتكيـــب احملصـــولي الســـابق، وارتفـــاع اهميتهـــا        

% 322.ىل حـوالي  إ% يف الرتكيـب احملصـولي السـابق     7.23النسبية مـن حـوالي   

تزايــدة للثــروة يف الرتكيــب احملصــولي احلــالي ملواجهــة االحتياجــات الغذائيــة امل  

عالف الـذرة الرفيعـة   أزيادة رقعة  ومن ثماحليوانية نتيجة شحة املرعى واجلفاف 

هكتـار    2131هكتار يف الرتكيب احملصولي السـابق اىل حـوالي    3.1من حوالي 

هكتـار تعـادل حـوالي     .1.8يف الرتكيب احملصولي احلالي بزيادة تقدر حبـوالي  

ق ، وزيــــــادة رقعــــــة الربســــــيم مــــــن  % عــــــن الرتكيــــــب احملصــــــولي الســــــاب 7788

هكتـار يف   3.81ىل حـوالي  إهكتار يف الرتكيب احملصولي السـابق   7338حوالي

هكتــار تعــادل حــوالي   79.8الرتكيــب احملصــولي احلــالي بزيــادة تقــدر حبــوالي    

% عن الرتكيب احملصولي السابق ، فيما احتلو الفاكهة املرتبة الثالثة يف 7.3

مقارنـــة باملرتبــة الثانيـــة يف الرتكيـــب احملصـــولي  الرتكيــب احملصـــولي احلـــالي  

% يف الرتكيـب احملصـولي   3328هميتهـا النسـبية مـن حـوالي     أالسابق واخنفاا 

% يف الرتكيـــب احملصـــولي احلـــالي، بـــالرغم مـــن زيـــادة  7123ىل حـــواليإالســـابق 

هكتـــار يف الرتكيـــب احملصـــولي الســـابق اىل حـــوالي   3833رقعتهـــا مـــن حـــوالي  

هكتـار   7722رتكيب احملصولي احلالي بزيـادة تقـدر حبـوالي    هكتار يف ال 2131
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% عــن الرتكيــب احملصــولي الســابق، نتيجــة زيــادة رقعــة املــوز        1.تعــادل حــوالي  

ــة يف      ــة الرابعـ ــار باملرتبـ ــة اخلضـ ــو جمموعـ ــرى. يف حـــني احتفظـ ــة االخـ والفاكهـ

هميتها النسبية من أالرتكيب احملصولي احلالي والسابق على الرغم من ارتفاع 

% يف الرتكيــــب احملصــــولي  9ىل حــــوالي إ% يف الرتكيــــب احملصــــولي الســــابق 1

ــن حـــوالي        ــة اخلضـــار مـ ــة زيـــادة رقعـ ــالي، نتيجـ ــار يف الرتكيـــب   7188احلـ هكتـ

ــابق   ــولي السـ ــوالي إاحملصـ ــالي    3839ىل حـ ــولي احلـ ــب احملصـ ــار يف الرتكيـ هكتـ

 % عـن الرتكيـب احملصـولي   33.هكتار تعادل حوالي  237.بزيادة تقدر حبوالي 

ــوالي      ــن حــ ــل مــ ــة البصــ ــادة رقعــ ــة زيــ ــابق ، نتيجــ ــب   31.الســ ــار يف الرتكيــ هكتــ

ــابق   ــولي السـ ــوالي إاحملصـ ــالي    .7.1ىل حـ ــولي احلـ ــب احملصـ ــار يف الرتكيـ هكتـ

% عـن الرتكيـب احملصـولي    332هكتار تعادل حوالي  .7.3بزيادة تقدر حبوالي 

صــولي هكتــار يف الرتكيــب احمل 773الســابق، وزيــادة رقعــة الطمــاطم مــن حــوالي 

ــوالي إالســـابق  ــدر    13.ىل حـ ــادة تقـ ــالي بزيـ ــار يف الرتكيـــب احملصـــولي احلـ هكتـ

ــار تعــادل حــو   .73حبــوالي  خــرى. فيمــا  %، وزيــادة رقعــة اخلضــار األ  733الي هكت

احتلو جمموعـة حماصـيل البقوليـات املرتبـة اخلامسـة يف الرتكيـب احملصـولي        

الســابق حيــث ارتفعــو  احلــالي مقارنــة باملرتبــة السادســة يف الرتكيــب احملصــولي

% يف الرتكيــب احملصــولي احلــالي، مقارنــة بعــدم  3ىل حــوالي إهميتهــا النســبية أ

خريا فقد احتلـو  جمموعـة   أزراعتها وادخاهلا يف الرتكيب احملصولي السابق ، و

ــة       ــالي مقارنـ ــولي احلـ ــب احملصـ ــة يف الرتكيـ ــة السادسـ ــة املرتبـ ــيل النقديـ احملاصـ

هميتهــا النســبية أصــولي الســابق واخنفــاا  باملرتبــة اخلامســة يف الرتكيــب احمل 

يف الرتكيــب  .32% يف الرتكيــب احملصــولي الســابق اىل حــوالي 323مــن حــوالي 

سمسم والتبغ والقطن واحملاصيل احملصولي احلالي على الرغم من زيادة رقعة ال

   خرى. األ
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  مبحافظة حضرموت( الرتكيب احملصولي   5 ) جدول

 (2115-1991) خالل الفرتة
 
 

 المحصول

 متوسط التركيب المحصولي

 113.-7991للفترة 

 متوسط التركيب المحصولي

 173.-111.للفترة 
% من  هكتار

 االجمالي

% من 

 المجموعة

 ترتيب

 المجموعات

% من  هكتار

 االجمالي

% من 

 المجموعة

ترتيب 

 المجموعات

 7 711 41.4 17800.0 1 711 44.1 7651.3 مجموعة الحبوب
  12 27.6 11868.7  1. 17.6 3046.3 الذرة الرفيعة

  2. 11.1 4769.7  33 24.2 4197.0 القمح 
  1 2.7 1161.7  3 2.4 408.0 أخرى

 . 711 8.9 3839.0 4 711 6.3 1086.7 مجموعة الخضار
  1 5. 214.3  1. 1.3 226.3 البطاطس
  2 6. 265.3  71 7. 113.0 الطماطم

  38 3.4 1463.7  7. 1.3 229.7 البصل
  9. 4.4 1895.7  9. 3.1 535.7 أخرى

 3 711 16.3 7029.7 2 711 33.8 5852.7 مجموعة الفاكهة
  81 13.0 5608.3  92 32.7 5671.7 نخيل
  3 6. 241.3  . 5. 94.3 موز

  72 2.7 1180.0  7 5. 86.7 اخرى
 3 711 4.5 1945.0 6 711 3. 51.0 مجموعة البقوليات

  711 4.5 1932.7  711 3. 51.0 لوبيا
  1 0. 12.3  1 0. 0. أخرى

 1 711 3.2 1362.7 5 711 3.3 564.7 المحاصيل النقدية
  39 1.9 804.3  11 2.0 340.0 السمسم

  33 1.1 459.0  1. 1.3 224.7 التبغ
  3 1. 35.0  1 0. 0. القطن
  1 0. 0.  1 0. 0. القات
  3 1. 64.3  1 0. 0. أخرى

 . 711 25.7 11057.0 3 711 12.3 2128.0 مجموعة االعالف
  37 8.1 3468.0  23 9.0 1557.7 برسيم

  .1 16.3 7030.3  1. 3.1 546.0 اعالف ذرة
  3 1.3 558.7  7 1. 24.3 أخرى

   100.0 43000.0   100.0 7233.23 االجمالي

املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  اجلهاز املركزي لتحصاء،  الكتاب اإلحصائي 

 ،0251-5112سلسلة زمنية من  -السنوي



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

11 
 

 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

11 
 

 ثانيا: االنتاج الحيواني

تأتي الثروة احليوانية يف املرتبة الثانية بعد االنتاج النباتي من حيث           

مساهمتها يف الناتج احمللي الزراعي، إذ تسهم مبا يزيد عن ثلث الناتج الزراعي 

مليار ريال، يثل  2.229اإلمجالي، حيث بلغو قيمة اإلنتاج احليواني حوالي 

مليار ريال  .72322ليمين البالغ حوالي % من قيمة اإلنتاج الزراعي ا21..حنو

سرته، أ.كما تعد الثروة احليوانية مصدر رزق وغذاء للمزارع و(7)( 173.عام 

يف األنشطة الزراعية ويف حياة سكان حمافظة حضرموت، وعلى  ًاهام ًاومكون

الرغم من أن حمافظة حضرموت يتلك هذه الثروة احليوانية الكبرية إال أن 

احليواني ما زال متخلفا ويتصف باخنفاا إنتاجيته بسبب افتقار قطاع اإلنتاج 

املراعي وانتشار األمراا وضعف إنتاجية الرتاكيب الوراثية، ويسود تربية 

السالالت من األغنام واملاعز واجلمال يف املديريات الصحراوية يف حني تسود 

ضرية، وقد تضاءلو تربية السالالت املستوردة من األغنام واملاعز يف املديريات احل

ات بسبب اجلفاف يأعداد الثروة احليوانية يف الثمانينات وبداية التسعين

والنقص يف العليقة وتوقف العمل خبدمات صحة احليوان وبالرغم من هذا 

لدخل املزارعني وتوفري فر  عمل  ًارئيسي ًاالثروة احليوانية مصدر ُتعدُّالتضا ل 

ني، ويزاول املزارعون يف وادي حضرموت نظام مقبولة للعديد من السكان الريفي

التكامل بني احملصول واحليوان حيث ينتج املزارعون حماصيل احلبوب الصيفية 

لتغذية احليوان وباملقابل يستخدمون السماد البلدي لتحسني خصوبة الرتبة . 

وتستهدف اجلهود املكثفة املبذولة يف حمافظة حضرموت تنمية وتدعيم مشاريع 

احليوانية سواء كان ذلك عن طريق العمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية  الثروة

احليوانية من ناحية ورفع كل من اجلدارة اإلنتاجية االقتصادية من ناحية 

خرى ومبا يؤدي يف النهاية إىل زيادة الناتج احمللي من املنتجات احليوانية ليكون ٌأ

من تلك املنتجات.) علوان، قادرا على تلبية االحتياجات احمللية والقومية 

( إىل تطور أعداد الثروة احليوانية خالل الفرتة 2(. ويشري اجلدول رقم )173.

 ( من االغنام واملاعز واالبقار واالبل.173.-7991)

                                                           
(5)
، 0251وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 

 صنعاء
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 بمحافظة حضرموتالزمني لألغنام م ااالتجاه الع( 6)رسم بياني رقم 

 المقدر الفعلي

Y3i= 261.041 + 38.697 xi         
(9.343)** (5.823) **  

7  

-7991غنام مبحافظة حضرموت خالل الفرتة )عداد األأوسط بلغ مت     

ألف  73.دنى بلغ حوالي أتراوحو  بني حد  ، رأس ألف 11729( حوالي 173.

م،  فقد ارتفع .17.ألف رأس عام  833بلغ حوالي   م وحد أعلى7993عام  رأس

 8.3ىل حوالي إ 7991ألف رأس عام  73.من حوالي  غنام )الضأن(عداد األأ

% 82.ألف رأس تعادل حوالي  .17، بزيادة تقدر حبوالي 173.س عام أألف ر

غنام عداد األأدلة االجتاه الزمين العام لتطور . وبدراسة معا7991عن عام 

( باجلدول 3عادلة  رقم )فقد تبني من امل الفرتة مبحافظة حضرموت خالل نفس

عند  زايدا سنويا مبقدار معنوي احصائينها أخذت اجتاها عاما متأ( 8رقم )

و سنوي بلغ حوالي ألف رأس، ومبعدل م .22.بلغ حوالي  127مستوى معنوية 

(، وبلغ معامل 173.-7991غنام خالل الفرتة )عداد األأ% من متوسط 227

Rالتحديد )
عداد االغنام أ% من التغريات يف 11ن أمما يعين  12131( حوالي 2

يف حضرموت يرجع للعوامل اليت يعكس أثرها الزمن، هذا وقد ثبو معنوية 

 ( احملسوبة.Fاستخدام قيمة )قياس بصفة عامة وذلك بلالنموذج املستخدم ل
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 بمحافظة حضرموتالزمني للماعز م ااالتجاه الع( 7)رسم بياني رقم 

 المقدر الفعلي

 Y4i= 653.676 +93.350 xi   
  (8.520)**  (5.512)** 

.  

-7991عداد املاعز مبحافظة حضرموت خالل الفرتة )أبلغ متوسط     

ألف  91.دنى بلغ حوالي أتراوحو  بني حد  ، ألف رأس .71192( حوالي 173.

م،  فقد .17.ألف رأس عام  7999ي بلغ حوال  م وحد أعلى7993عام  رأس

ألف  7923ىل حوالي إ 7991ألف رأس عام  91.من حوالي  رتفع اعداد املاعزأ

% عن 98.ألف رأس تعادل حوالي  7.29، بزيادة تقدر حبوالي 173.راس عام

عداد االغنام أدلة االجتاه الزمين العام لتطور .  وبدراسة معا7991عام 

( باجلدول .عادلة  رقم )فقد تبني من امل الفرتة مبحافظة حضرموت خالل نفس

عند  زايدا سنويا مبقدار معنوي احصائينها أخذت اجتاها عاما متأ( 8رقم )

و سنوي بلغ ألف رأس، ومبعدل م 77321بلغ حوالي  127مستوى معنوية 

(، وبلغ 173.-7991عداد املاعز خالل الفرتة )أ% من متوسط .22حوالي 

Rمعامل التحديد )
عداد أ% من التغريات يف .2مما يعين ان  .122( حوالي 2

املاعز يف حضرموت يرجع للعوامل اليت يعكس أثرها الزمن، هذا وقد ثبو 

( Fقياس بصفة عامة وذلك باستخدام قيمة )لمعنوية النموذج املستخدم ل

 احملسوبة
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 االتجاه العام الزمني لالبقاربمحلفظة حضرموت( 8)رسم بياني 

 المقدر الفعلي

Y5i= 4.910 + 0.938  xi        
(12.714)**    ) 6.151 (**   

3  

-7991بقار مبحافظة حضرموت خالل الفرتة )عداد األأبلغ متوسط     

 ألف رأس 322دنى بلغ حوالي أتراوحو  بني حد  ، ألف رأس 7.23( حوالي 173.

م،  فقد ارتفع .17.ألف رأس عام  122.بلغ حوالي   م وحد أعلى7991عام 

ألف راس  123.ىل حوالي إ 7991ألف رأس عام  322من حوالي  بقارعداد األأ

% عن عام .3.ألف رأس تعادل حوالي  72، بزيادة تقدر حبوالي 173.عام 

عداد االبقار مبحافظة ألة االجتاه الزمين العام لتطور د، وبدراسة معا7991

( 8( باجلدول رقم )3عادلة  رقم )فقد تبني من امل الفرتة حضرموت خالل نفس

عند مستوى  زايدا سنويا مبقدار معنوي احصائينها أخذت اجتاها عاما متأ

% من 823و سنوي بلغ حوالي ألف رأس، ومبعدل م .72بلغ حوالي  127معنوية 

 (، 173.-7991بقار خالل الفرتة )عداد األأتوسط م

Rوبلغ معامل التحديد )
% من التغريات يف .8مما يعين ان  .128( حوالي 2

اعداد االبقار يف حضرموت يرجع للعوامل اليت يعكس أثرها الزمن، هذا وقد ثبو 

( Fمعنوية النموذج املستخدم لقياس بصفة عامة وذلك باستخدام قيمة )

 احملسوبة.
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 االتجاه العام الزمني لالبل بمحلفظة حضرموت( 9)رسم بياني 

 المقدر الفعلي

Y6i= 52.147 +3.363  xi          
(5.654)**  (8.099)**    

.  

( 173.-7991بل مبحافظة حضرموت خالل الفرتة )عداد اإلأبلغ متوسط     

عام  ألف رأس 3921تراوحو  بني حد ادنى بلغ حوالي  ، ألف رأس 8.22حوالي 

عداد أم،  فقد ارتفع .17.ألف رأس عام  .7112بلغ حوالي   م وحد أعلى7991

، 173.ألف راس عام 713اىل حوالي  7991ألف رأس عام  1.بل من حوالي اإل

، وبدراسة 7991% عن عام 713ألف رأس تعادل حوالي  13بزيادة تقدر حبوالي 

 بل مبحافظة حضرموت خالل نفسعداد اإلأدلة االجتاه الزمين العام لتطور معا

( انها أخذت اجتاها عاما 8( باجلدول رقم )1فقد تبني من املعادلة  رقم ) الفرتة

 .32بلغ حوالي  127عند مستوى معنوية  ا مبقدار معنوي احصائيزايدا سنويمت

بل خالل عداد اإلأ% من متوسط 121و سنوي بلغ حوالي ألف رأس، ومبعدل م

R(، وبلغ معامل التحديد )173.-7991الفرتة )
مما يعين ان  .128( حوالي 2

رها بل يف حضرموت يرجع للعوامل اليت يعكس أثعداد اإلأ% من التغريات يف .8

قياس بصفة عامة وذلك لالزمن، هذا وقد ثبو معنوية النموذج املستخدم ل

  ( احملسوبة.Fباستخدام قيمة )
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 احليوانية الثروة تطور أعداد( 7) رقم جدول

 م (2115-1991الفرتة ) مبحافظة حضرموت خالل

 
 

 

 

 السنة

 االبل االبقار الماعز الضأن

 االعداد

باأللف 

 رأس

الرقم 

 القياسي

91=111 

 االعداد

باأللف 

 رأس

الرقم 

 القياسي

91=111 

 االعداد

باأللف 

 رأس

الرقم 

 القياسي

91=111 

 االعداد

باأللف 

 رأس

الرقم 

 القياسي

91=111 

1991 .732. 100.0 .9123 100.0 322 100.0 3921 100.0 

1995 .7.29 99.9 .9321 99.9 328 102.7 3921 100.0 

1111 .1123 122.1 32821 116.5 227 191.9 .321 113.6 

1115 18823 322.9 718729 338.9 7.22 397.3 2929 201.8 

1112 21.23 329.4 727321 345.7 7.23 391.9 812. 203.0 

1112 2322. 345.9 787823 366.4 7.28 400.0 8.27 207.3 

1112 2132. 358.0 788.27 379.2 732. 410.8 8328 211.6 

1119 28127 368.7 793821 390.6 7323 418.9 8227 219.9 

1111 29323 373.1 792.21 397.3 7127 435.1 9.22 239.1 

1111 81.29 377.5 798723 399.2 7229 483.8 71321 261.6 

1111 87129 383.2 799121 402.2 782. 491.9 71.2. 263.1 

1113 8..23 386.6 79982. 402.6 7928 535.1 71127 267.9 

1112 8332. 391.7 799921 402.8 .122 559.5 7112. 268.7 

1115 8.32. 38221 792321 39821 .123 33.21 7132. .1322 

: وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  اجلهاز املركزي لتحصاء،  الكتاب اإلحصائي املصدر

 .0251-5112من سلسلة زمنية  السنوي،
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لتطور أعداد الثروة احليوانية مبحافظة ( معادالت االجتاه العام 8جدول )

 (2115-1991حضرموت خالل الفرتة)

رقم 

 املعادلة
R املعادلة البيان

2
 F 

معدل 

 التغري

 غنامعداد األأ 3
Y3i= 307.680 + 47.2 xi       

(5.079)**         ** (3.886) 
0.66 **.3229 227 

 عداد املاعزأ .
Y4i= 742.340 +115.57 xi 

(4.769)**  ** (3.597) 
0.63 **..22. 22. 

 بقارعداد األأ 3
Y4i= 5.163  + 1.240  xi        

(7.864)**   ** (3.844) 
128. **17283 823 

 بلعداد اإلأ 1
Y5i= 42.066  +5.417  xi 

(8.333)**  ** (7.600) 
1219 **192.. 121 

 = القيمة التقديرية ألعداد الثروة احليوانيةY1iحيث ان:  

X                 متغري الزمن يف السنة =i=5،0،2.......،51  ،R2      ،معامل التحديد =    

                  f  معنوية النموذج ككل، )(  قيمة =T  احملسوبة، ** معنوية عند مستوى معنوية

2025 

 (1املرجع: حسبو من بيانات اجلدول رقم )

 

1 

تربيــة النحــل وإنتــاج العســل املصــدر الــرئيس لــرزق عــدد كــبري مــن      ُتعــدُّ      

ــع       ــراد اجملتمـ ــن أفـ ــرى مـ ــدادا أخـ ــاا أعـ ــا أن هنـ ــة، كمـ ــع يف احملافظـ ــراد اجملتمـ أفـ

يانات باجلدول يتخذون من النحالة مهنة ثانوية لتحقيق دخل إضايف وأشارت الب

الفـرتة  عداد خاليا حنل العسل  مبحافظة حضرموت خـالل  أ( أن متوسط 9رقم )

دنـى بلـغ   أ، تراوحـو بـني حـد    ألـف خليـة   3..قد بلغ حوالي و ( 173.-7991)

ألـف خليـة    33329 بلـغ حـوالي    م،  وحـد أعلـى  .799عـام   ألف خلية  922حوالي 

ــام  ــوالي    أم،  أي .17.عــ ــة عــــام    922نهــــا ارتفعــــو مــــن حــ إىل  .799الــــف خليــ

ة تعــادل الــف خليــ 33223بزيــادة تقــدر بنحــو  173.ألــف خليــة عــام   3.2حــوالي

دلــة االجتــاه الــزمين العــام لتطــور     ، وبدراســة معا.799% عــن عــام 3.22حــوالي 

عداد خاليا حنل العسل مبحافظة حضـرموت خـالل نفـس الفـرتة فقـد تـبني مـن        أ
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بمحلفظة لخاليا نحل العسل االتجاه العام الزمني ( 10)رسم بياني 
 حضرموت

 المقدر الفعلي

Y7i = 24.173  + 23.026 xi           
(0.686)    (7.073)  **  

( انهــا أخــذت اجتاهــا عامــا متزايــدا ســنويا     71( باجلــدول رقــم ) 2املعادلــة  رقــم ) 

ألــف خليــة،   3.والي بلــغ حــ 127عنــد مســتوى معنويــة   مبقــدار معنــوي احصــائي 

عــداد اخلاليــا خــالل الفــرتة  أ% مــن متوســط 923و ســنوي بلــغ حــوالي ومبعــدل مــ

R(، وبلغ معامل التحديـد ) 173.-7991)
% .2ن أممـا يعـين    .122( حـوالي  2

عــداد خاليـــا حنـــل العســل يف حضـــرموت يرجــع للعوامـــل الـــيت    أمــن الـــتغريات يف  

ج املســتخدم للقيــاس بصــفة  يعكــس أثرهــا الــزمن، هــذا وقــد ثبــو معنويــة النمــوذ    

 ( احملسوبة.Fعامة وذلك باستخدام قيمة )

نتــاج مــن العســل مبحافظــة   تــاج العســل فقــد بلــغ متوســط اإل  إنوبالنســبة لكميــة  

، تراوحــو بــني حــد طــن .31( حــوالي 173.-7991حضــرموت خــالل الفــرتة )

طــن عــام   823لــغ حــوالي  ب ىم، وحــد أعلــ .799عــام طــن  73دنــى بلــغ حــوالي  أ

ــام  73نتـــاج مـــن العســـل ارتفـــع مـــن حـــواىل   ن اإلأم،  أي .17. إىل  .799طـــن عـ

%عن .131طن تعادل حنو 8.2بزيادة قدرها حوالي 173.طن عام  8.1حوالي 

ــاج حنــل        .799عــام  ــة انت ــة االجتــاه الــزمين العــام لتطــور كمي .  وبدراســة معادل

( 8د تـبني مـن املعادلـة  رقـم )    العسل مبحافظة حضـرموت خـالل نفـس الفـرتة فقـ     

ــا مت 71باجلـــدول رقـــم ) ــا أخـــذت اجتاهـــا عامـ ــوي  ( انهـ ــدا ســـنويا مبقـــدار معنـ زايـ

بلـغ   طـن، ومبعـدل مـو سـنوي     13بلـغ حـوالي    127عند مستوى معنوية  احصائي

(، 173.-7991نتاج العسل خالل الفرتة )إ% من متوسط كمية 7.29حوالي 
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نحل العسل  كمية انتاج لاالتجاه العام الزمني ( 11)رسم بياني 
 بمحافظة حضرموت

 المقدر الفعلي

Y8i= -114.139 +64.868 xi     
-( 1.687  ) (10.376)** 

Rوبلـــغ معامـــل التحديـــد )
% مـــن الـــتغريات يف 81عـــين ان ممـــا ي 1281( حـــوالي 2

نتاج العسل يف حضـرموت يرجـع للعوامـل الـيت يعكـس أثرهـا الـزمن، هـذا         إكمية 

وقد ثبو معنوية النموذج املستخدم للقياس بصفة عامة وذلك باسـتخدام قيمـة   

(F.احملسوبة ) 

وعــن متوســط انتاجيــة اخلليــة الواحــدة مــن العســل فقــد بلــغ املتوســط             

، كيلـوجرام  .728( حـوالي  173.-7991حضرموت خـالل الفـرتة )  مبحافظة 

بلـغ   م، وحـد أعلـى  .11.عـام   كيلـوجرام  121دنـى بلـغ حـوالي    أتراوحو بـني حـد   

ن انتاجية اخللية من العسل ارتفع مـن  أم،  أي .17.كيلوجرام عام  23.لي حوا

ــام  .2.اىل حــــوالي  .799كيلــــوجرام عــــام  723حــــوالي  ، 173.كيلــــوجرام عــ

. وبدراسـة  .799% عن عام 83كيلوجرام تعادل حوالي  727تقدر حبوالي بزيادة 

ــور    معا ــام لتطـ ــزمين العـ ــاه الـ ــة االجتـ ــة    إدلـ ــل مبحافظـ ــل العسـ ــة حنـ ــة خليـ نتاجيـ

( 71( باجلـدول رقـم )  9حضرموت خالل نفس الفرتة فقد تبني من املعادلة  رقم )

مســتوى  عنــد زايــدا ســنويا مبقــدار معنــوي احصــائي  انهــا أخــذت اجتاهــا عامــا مت 

ــة  و ســنوي بلــغ حــوالي   كيلــوجرام ، ومبعــدل مــ   12193بلــغ حــوالي   127معنوي

(، 173.-7991نتاجيـة اخلليـة مـن العسـل خـالل الفـرتة )      إ% من متوسـط  .32

Rوبلـــغ معامـــل التحديـــد )
% مـــن الـــتغريات يف .3ن أممـــا يعـــين  .123( حـــوالي 2

ــة  ــة العســل يف حضــرموت يرجــع للعوامــل الــيت يعكــس      إكمي ــة خلي أثرهــا  نتاجي



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

11 
 

الــزمن، هــذا وقــد ثبــو معنويــة النمــوذج املســتخدم للقيــاس بصــفة عامــة وذلــك       

 ( احملسوبة.Fباستخدام قيمة )

 

 

( أعداد خاليا حنل العسل وكميات اإلنتاج واإلنتاجية للعسل 9جدول رقم )

 2115-1992مبحافظة حضرموت خالل الفرتة 

 

 السنوات

عدد خاليا 

 النحل

 باأللف

 خلية

 

 القياسيالرقم 

91=111 

كمية إنتاج 

 العسل

 باأللف

 كيلوجرام

 

 الرقم القياسي

91=111 

إنتاجية 

الخلية من 

 العسل

 كجم

 

 الرقم القياسي

91=111 

1991 922 100 7321 100 1.3 103 

1995 7121 103 7328 106 1.4 106 

1111 7723 116 7822 144 1.7 127 

1111 7.21. 130 .123 156 1.6 124 

1111 7.823 1529 992. 765 0.7 52 

1113 73127 1547 7112. 772 0.7 51 

1112 37828 3287 79.21 1497 0.6 46 

1115 37829 3288 32328 4414 1.8 138 

1112 37829 3288 3..27 4170 1.7 131 

1112 3.122 3306 21922 5921 2.4 185 

1112 3.323 3356 22829 5992 2.4 184 

1119 33.21 3423 81.23 6172 2.4 186 

1111 3.121 3511 83723 6396 2.4 188 

1111 3.223 3582 8.321 6505 2.4 187 

1111 33122 3615 83123 6587 2.4 188 

1113 33329 3648 81329 6645 2.4 188 

1112 33329 3669 82321 6715 2.5 189 

1115 3.22. 3579 8.122 6467 2.4 186 

التخطيط والتعاون الدولي،  اجلهاز املركزي لتحصاء،  الكتاب اإلحصائي : وزارة املصدر

 .0251-5112من سلسلة زمنية  السنوي،
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عداد اخلاليا وكمية انتاج العسل ( معادالت االجتاه العام لتطور 52جدول )

 (0251-5112مبحافظة حضرموت خالل الفرتة)

رقم 

 املعادلة
R املعادلة البيان

2
 F 

معدل 

 التغري

 عدد خاليا النحل 2
Y7i= 24.173  + 23.026 xi     

  (7.073)**           (12181) 
122. **3121. 923 

 كمية انتاج العسل 8
Y8i= -114.139 +64.868 xi 

(10.376)**   (72182-) 
0.86 **107.66 12.9 

9 
انتاجية اخللية 

 الواحدة

Y9i= 0.944  + 0.095  xi         

(4.581)**   ** (.2.79) 
123. **.1298 32. 

 = القيمة التقديرية ألعداد الثروة احليوانيةY1iحيث ان:  

Xi       متغري الزمن يف السنة =i=5،0،2.......،51  ،R2      ،معامل التحديد =    

        f  معنوية النموذج ككل، )(  قيمة =T  2025احملسوبة، ** معنوية عند مستوى معنوية 

 (   1املرجع: حسبو من بيانات اجلدول رقم )
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   الموارد الطبيعية والبشرية:

 :رضيةاأل الموارد

ــة تبلـــغ         ــية الرقعـ ــة الفيزيقيـــة األرضـ ــوالي   حملافظـ ــرموت حـ ألـــف  511حضـ

 إمجــالي مــن% 2202 حنــو يثــل هكتــار مليــون 5101كيلــومرت مربــع أي حــوالي  

كيلـــومرت أي  2110552البالغـــة حـــوالي اليمنيـــة  للجمهوريـــة األرضـــية الرقعـــة

ــوالي ) ــ 2101حـ ــة األ  مليـ ــغ الرقعـ ــا تبلـ ــار(، بينمـ ــوادي ون هكتـ ــية لـ ــرموت رضـ  حضـ

 حنــو يثــل( هكتــار مليــون 5205)مربــع أي حــوالي   كيلــومرت ألــف 525 حــوالي

حضــــــرموت، كمــــــا يثــــــل  حملافظــــــة األرضــــــية الرقعــــــة إمجــــــالي مــــــن% 1102

 اليمنية. ةجمهوريرضية لل% من إمجالي الرقعة األ0101حوالي

ألــف هكتــار يثــل  1202وتبلــغ الرقعــة الكليــة الزراعيــة يف احملافظــة حــوالي          

 هكتـار  ألـف  1501رضـية للمحافظـة، منهـا    مـن امجـالي الرقعـة األ   % 2022حوالي 

راضي اليت حتو االستثمار الزراعي  فيـزرع منهـا سـنويا مـا     صاحلة للزراعة أما األ

مطــار اهلاطلــة ،  ألــف هكتــار حســب كميــة األ    12حــوالي  ألــف هكتــار و  01بــني 

 :اآلتية والعوامل وفقا حضرموت حمافظة يف ها وتصنيف االراضي تقسيم وميكن

 الزراعي. االستغالل نوع (5

 .اجلغرافية والطبيعة اجلغرايف العامل (0

 .الرتبة تكوين لطبيعة املمثل اجليولوجي العامل (2

 .املتعدد والبيئي املناخي العامل (2

 جوفيــة، ميــاه الســيول، مطــار،األ) الزراعــي الــري مبصــدر املتعلــق العامــل (1

 (.خرىأ

 يثل احلبوب لزراعة صاحلة راضيأ فهناا الزراعي االستغالل ونوع ووفقا

 حوالي يثل عالفاأل لزراعة صاحلة واخرى الزراعية، الرقعة من% 21 حوالي

 تزرع راضيوأ ،%5105 حوالي يثل الفاكهة لزراعة صاحلة راضيوأ ،0100%

 ،%201 حوالي يثل بالبقوليات مزروعة واراضي ،%101 حوالي يثل باخلضار

 %.202 حوالي يثل النقدية باحملاصيل مزروعة خريوأ
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نتاجيـة  إنظمـة  أالزراعيـة وفقـا ومصـدر امليـاه حتـو      راضـي  كما مت تقسيم األ       

راضـــي  % مـــن األ32ويشـــغل حـــوالي عـــي املطـــري : النظـــام الزراكـــاالتيتتلفـــة 

مطــار، النظــام الزراعــي املــروي بامليــاه اجلوفيــة الزراعيــة الــيت تعتمــد علــى ميــاه األ

امليـاه اجلوفيـة املسـتخرجة مـن      راضي اليت تعتمد علـى % من األ37ي ويشغل حوال

راضــي الــيت  % مــن األ1.ي بالســيول ويشــغل حــوالي   بــار، النظــام الزراعــي املــرو  اآل

% مـن  1وي بـالغيول ويشـغل حـوالي    اه السيول، النظـام الزراعـي املـر   تعتمد على مي

راضي اليت تعتمد على مياه الغيول، النظام الزراعي املروي من السدود ويشـغل  األ

 (7) % من االراضي اليت تعتمد على مياه السدود واحلواجز املائية.3حوالي 

الزراعيــة يف بعــض   راضــي اراضــي حضــرموت مــن مشــكلة تــدهور األ     وتعــاني        

نتاجيـة  إوحـة الرتبـة، ممـا يرتتـب عليـه خفـض       املناطق واملتمثلة يف زيادة نسـبة مل 

وحــدة املســاحة، وكــذا ازديــاد نشــاي وحتــرا الكثبــان الرمليــة يف بعــض املنــاطق      

راضــي % مــن األ3-3ن حــوالي أيف وادي حضــرموت وتفيــد التقــارير بــالســاحلية و

 .(.)تصحرها، ومن ثَّمداهمة الرمال الزراعية يف حضرموت معرضة سنويا مل

و تتصــف الرتبــة الزراعيــة بــوادي حضــرموت بكونهــا جيــدة الصــرف لقوامهــا            

نخفض رضي مـ %،  مستوى املاء األ71ني فيها عن املزجيي حيث ال تزيد نسبة الط

دي ســواء املســتغل منهــا حــوال، وتتميــز تربــة الــوا مــرت يف معظــم األ 73ويزيــد عــن 

راضي البكر باحتوائها على نسبة خفيفة مـن املـواد العضـوية تقـل     األ وأ)احملرو،( 

فهــي فقــرية يف عنصــري الــنرتوجني والفوســفور      ومــن ثَّــم  (، 128-.12% )7عــن 

أراضـــي الـــوادي غنيـــة  تُّعـــدُّجـــم تربـــة(، يف حـــني 711مليجـــرام/ 3 -.12امليســـر)

ل الرتبـة  ما تفاعأجم تربة(، 711مليجرام/ .71 – 73)نسبيا بعنصر البوتاسيوم

(، ونـادرا مـا تتصـف بالقلويـة     PH=8-9و مائل للقلوية)أراضي متعادل يف هذه األ

                                                           
وزارة الزراع  والري، الهيئ  العام  للبحوث واالرشاد الزراعي، الدلي  الزراعي وادي  (5)

  ، ذمار.5111موت، مشرو  دع  االدارة في القطا  الزراعي، مكون االرشاد، حضر 
صالح  قطا  الزراع  والري، اجندة عدن، اطار عم  للتعديالت الهيكلي  إل وزارة (0)

  . االفاق للطباع  والنشر.0222الزراع ، ابري  
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يونـــات الكالســـيوم معقـــد الرتبـــة)كربونات الكالســـيوم تـــرتاوح مـــن   أحيـــث تســـود 

 % من مكونات الرتبة املعدنية(.1-11.

ــرب وادي          ــنف تــــــ ــا تصــــــ ــي    كمــــــ ــنيف القياســــــ ــا للتصــــــ ــرموت وفقــــــ حضــــــ

يصــنف الــرتب وفقــا وخــوا  الرتبــة القــوام وامللوحــة ( الــذي USBDمريكــي)األ

ىل الدرجات الثانية والثالثة واخلامسة إة الطبوغرافية وصرف مياه السيول ودرج

 وىل والرابعة.ن ترب وادي حضرموت ترب الدرجة األوالسادسة وال تتضم

تــرب الدرجــة السادســة تتصــف بعــدم امكانيــة ريهــا واســتغالهلا امــا مللوحتهــا             

ــة، تتعــرا       ال ــي واحلصــوي او لتغطيتهــا بالكثبــان الرملي ــة او لقوامهــا الرمل عالي

لسيول جارفة. ونستخلص من التصنيف السـابق ان االراضـي الـيت تسـتغل حاليـا      

 .(7) هي ترب الدرجة الثانية والثالثة اليت تتوفر هلا املوارد املائية الالزمة.

ــرب الدرجــة الثالثــة تتصــف بتوســط صــالحيتها ل           لزراعــة، وقوامهــا املزجيــي   ت

ي، هلا محاية من جرف السيول واي الرملي مع وجود ترسبات رملية يف بطن الواد

ــة،        إ ــان الرمليـ ــون الكثبـ ــة وتكـ ــها للتعريـ ــة يعرضـ ــائل احلمايـ ــيانة وسـ ــال يف صـ همـ

 ألف هكتار. 322.ملليموز / سم، تبلغ مساحتها  71ملوحتها ال تزيد عن 

وضــعها احلــالي، بعــدم صــالحيتها للزراعــة يف  تــرب الدرجــة اخلامســة  تتصــف      

ت حلمايتها من جرف السيول، يغمر جزء من هذه املساحة  تتطلب وسائل ومنشئ

ــل عــــامني  ــاري الوديــــان واأل قــــل، علــــى األ مــــرة كــ ــع معظمهــــا يف جمــ ــي يقــ راضــ

ملليموز/سـم،   .3ىل إاع امللوحة يف بعض املواقـع منهـا   املنخفضة، من عيوبها ارتف

 ألف هكتار. 8.حلمايتها، مساحتها حوالي   ةتكاليف باهضىل إاحتياجها 

تهــا مــا مللوحإف بعــدم امكانيــة ريهــا واســتغالهلا   تــرب الدرجــة السادســة تتصــ        

ــة  ــي واحلصــوي   أالعالي ــة، تتعــرا    أو لقوامهــا الرمل و لتغطيتهــا بالكثبــان الرملي

حاليـا  راضـي الـيت تسـتغل    ن األأرفة. ونستخلص من التصنيف السـابق  لسيول جا

هــي تــرب الدرجــة الثانيــة والثالثــة الــيت تتــوفر هلــا املــوارد املائيــة الالزمة.)الــدليل     

 الزراعي(.

                                                           
الدلي  الزراعي لوادي وزارة الزراع  والري، الهيئ  العام  للبحوث واالرشاد الزراعي،  (5)

 حضرموت، مرجع سبق ذكرة
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 :المائية الموارد

ــدُّ ــاه ُتع ــ ــة الســــطحية امليــ ــون واجلوفيــ ــادر والعيــ ــاه مصــ ــية امليــ  يف الرئيســ

ــاه تــأتي حيــث احملافظــة،  مــن أو واجلنوبيــة الشــمالية اهلضــبة مــن الســطحية املي

 مليـون  522 حنـو  منهـا  2م مليـون  152 وبنحـ  تقـدر  حيـث  الفرعيـة  الوديان خالل

 القطــن  شــبام،  دوعــن،  منطقــة  يف معظمهــا  مــن  يســتفاد  ، حضــرموت  وادي يف 2م

 الوديـان  خصـب أ أحـد  يعد الذي حجر وادي من 2م مليون 212 وحنو. عدم ووادي

 الـوادي  طول ويبلغ فيه للمياه توقف أو انقطاع دون ًاجريان وأكثرها باجلمهورية

 :اآلتي النحو على الكمية هذه وتتوزع كم، 512

 .بالسيول سنويا تدفق% 22 -

 (.دائم) قاعدية مياه تدفق% 22 -

 (.دائم شبه) سطحية حتو مياه تدفق% 22 -

 كــــوادي األوديــــة بعــــض يف متفاوتــــة وبــــدرجات الســــيول تتــــدفق كمــــا

 .حويرة رأس لوادي امتداد وهو و شحري بويش ووادي اخلربة ووادي احملمديني

 غرب الواقعة للطبقات اجلويف املخزون إمجالي فيقدر اجلوفية املياه أما         

 تتلفة أعماق يف تتواجد خزانات 2 ، وهناا2م مليون ألف 12بنحو  املكال

 كمية أن إال املاء من 2م بليون52 بنحو كمياتها تقدر حضرموت بوادي

 ىلإ األخرية الدراسات وتشري األخرية، السنوات يف ازدادت املياه هذه من السحب

 يف 2م مليون 111 حبوالي يقدر اجلوفية املياه من السنوي السحب كمية أن

 أي 2م مليون 122السنوية للخزان اجلويف حبوالي التغذية كميات تبلغ حني

 .) العولقي(2م مليون 11حوالي يبلغ ا سنوي ا عجز هناا أن

 يف ًاينبوع 12 منها ًاينبوع 515 بنحو عددها فيقدر الينابيع وأخريا  

 حبوالي األول ضخ يقدر حيث عدم ووادي العني وادي من كل يف حضرموت وادي

 ساحل يف ًاينبوع 551 وحنو ، ثانية/ لرت 12 حبوالي والثاني ثانية/ لرت 022
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 1و الشحر مديرية يف ًاينبوع 10باوزير،  غيل يف ًاينبوع 11 منها حضرموت

 غيل يف الينابيع عدد أن إىل أشارت املصادر بعض أن إال املكال مديرية يف ينابيع

 إليه املشار العدد سوى يبق  ، ولًامعيان 212 بلغ الفرتات من فرتة يف باوزير

 املاضية الفرتات خالل حاد جفاف من املعايني تلك إليه تعرضو ملا نتيجة سابقا

 م5111 ،5111 عامي اجلفاف من أخرى ملوجات املناطق هذه تعرضو كما

 على الباقية البقية وتشارف املعايني، هذه من% 12 من أكثر جفاف تسببو يف

 يصل حيث األخرية، الفرتات يف واضح بشكل املياه منسوب الخنفاا اجلفاف

 مرتين حوالي إىل املعايني هذه ألهم املغذية احلوم ملنطقة االخنفاا معدل

 .سنويا

 الموارد البشرية:

 تدور حيث ارتكازها، وحمور التنمية عملية جوهر البشرية املوارد يثل 

 املؤشرات وتوضح. املعيشية أحواهلم وحتسني متطلباتهم إشباع أجل من عجلتها

وفقا  نسمةمليون  1.591يقدر بنحو سكان احملافظة  عدد نأ اإلحصائية

يف % 2101 حنو% و اإلنا، 1501 منهم حنوالذكور يشكل ، 0251وتقديرات 

 ،السكان مجاليإ% من 11% وسكان الريف 22 حنو سكان احلضر حني ميثل

 قوة العمل ثلي، %2021مو سنوي يبلغ حنو مبعدل احملافظة ويتزايد سكان 

   . %5000حنو البطالة و% 0205 حنو

 : النباتي الغطاء

اهلامة، وعنصرا الغطاء النباتي الطبيعي من موارد البيئة الطبيعية  دُّع ُي      

رت ذا ما توفت النظام البيئي ويزيد من قيمته أنه مورد متجدد إمهما من مكونا

 شجار اليت تزخر بها البيئة يف حضرموت وهيله الظروف املناسبة، و تعد األ

 جانب ىلإ وامللوحة للجفاف املتحملة واألعشاب( السدر) والعلب األكاسيا

 حضرموت حمافظة يف النباتي الغطاء مكونات أهم يثل اليت النخيل أشجار
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 بزراعتها املزارعون يقوم اليت وغريها الزينة وأشجار املزروعة احملاصيل فضاًل عن

كان يف صناعة مصدرا هاما إلنتاج االخشاب اليت يستخدمها الس .املنطقة يف

كسجني عن كونها مصانع دائمة إلنتاج األ يضا للوقود، فضالاملنازل واألثا، وأ

ا ثاني اكسيد الكربون، كما تعد احلشائش النامية ذات أهمية واستهال

كمصد غذاء للثروة احليوانية اليت تعد من أهم مصادر الغذاء الربوتيين 

لتنسان، وحيمي الغطاء النباتي الرتبة من االجنراف سواء أكان جرفا مائيا 

ما هو يف ككما هو يف جماري السيول يف الوديان الرئيسية والفرعية أو هوائيا 

يقلل من ظاهرة التبخر  هنفس راضي املفتوحة يف الوادي والساحل، ويف الوقواأل

 ىل ما حتو الطبقة العلوية للرتبة.ا ويساعد على زيادة تسرب املياه إمنه

 يتعرا الغطاء النباتي يف حضرموت للتدهور لسببني هما:

احنباس االسباب الطبيعية واملتمثلة بتذبذب الظروف املناخية وخاصة  (5

وىل، وميكن معرفة هذا العامل ة األمطار وعدم انتظامها بالدرجة األوشح

مطار دى شح االطق الصحراوية بوادي حضرموت، فقد أمما حيد، يف املنا

ىل تدمري الكثري من املوارد البيئية النباتية واحنباسها يف بعض السنوات إ

ميتد  فاف واماواحليوانية، وال يتوقف دور العامل الطبيعي عند حد اجل

خرية، صري اليت ازدادت خالل السنوات األعاليشمل تأثري الفيضانات واأل

شجار ودمرت الكثري قتلعو اعداد كبرية من النخيل واألا 0221ففي عام 

 من املوارد النباتية.

يف التوسع العمراني على حساب األراضي  املتمثلةالبشرية  سباباأل (0

راضي الزراعية من خالل الرعي اجلائر الزراعية، سوء استغالل األ

و توسيع  رقعته الزراعية لزيادة إنتاج واالحتطاب، فاملزارع يف سعيه حن

شجار واحلشائش دون احملاصيل يلجا إىل عمليات غري عقالنية بقطع األ

لى توازن النظام البيئي ويكون األثر كبريا يف مراعاة ألهمية احملافظة ع

حلال بالنسبة للفئات املهمشة والفقرية اليت راضي اجلافة، وهكذا ااأل
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ا ذت االحتطاب مهنة ووسيلة للعيش دون مراعاة ألهمية احملافظة على 

 التوازن البيئي.      

 : المراعي

ــات امـــتالا زال ال حضـــرموت يف ــة احليوانـ ــ التقليديـ ــث ًاقائمـ ــاق حيـ  تسـ

ــة للمراعـــي احليوانـــات ــار هطـــول بعـــد املنبتـــة الطبيعيـ  ة وبعـــدالشـــحيح األمطـ

 األعــالف علـى  تتغـذى  احليوانـات  نَّفـإ  ،األمطـار  موسـم  نهايـة  مـع  املراعـي  اسـتنفاذ 

 املرعـى  املنطقـة  يف تنتشـر  الـيت  األكاسيات وبعض الربية األعشاب وُتعمدُّ املزروعة،

 املراعـي  كثافـة  و تلـف  احليوانيـة  الثـروة  مـن % 12 عليـه  تعتمـد  الـذي  الطبيعي

 يف حمــدودة أو نــادرة وتكــون واهلضــاب الوديــان يف تزيــد حيــث ألخــرى منطقــة مــن

 . توزيعها يف حامسا دورا يلعب األمطار هطول أن كما اجلبال
 

 الحيازات الزراعية:

  يف حمافظة حضرموت حوالينييالزراع احلائزين بلغ إمجالي          

هكتار، كما بلغ  5021، مبتوسط حيازة للحائز الواحد حوالي ًاحائز 21112

احليازات صغرية تقل ، معظم ةقطع 0011القطع للحائز الواحد  متوسط عدد

ترتاوح واليت % أما بقية احليازات 15يثل حوالي  هكتار واحد مساحتها عن

مجالي عدد احليازات يف إمن  %21 يثلهكتار كرب من واحد أمساحتها 

 .(7) .احملافظة

 جتماعي :النوع اال

يــأتي النشــاي الزراعــي يف حمافظــة حضــرموت يف املرتبــة االوىل يف ســلم   

األنشطة االقتصـادية لسـكان احملافظـة، ويـزداد دور املـرأة الريفيـة كثافـة وظهـورا         

كلمــا صــغرت احليــازة الزراعيــة لألســرة ويتــأثر أيضــا بتــدهور البيئــة فيــنخفض     

                                                           
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد الزراعي، مرجع سبق  )5( 

 ذكرة.
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02000400060008000

 بطاطس

 بصل

 قمح

 ذرة رفيعة

 برسيم

يوضح دور المرأة الريفية في ( 13)رسم بياني 
 اإلنتاج الزراعي بمحافظة حضرموت

 رجل ساعة عمل المرأة   ساعة عمل

 اجمالي ساعات العمل

ــر، وقـــد يت       ــدفوع األجـ ــري مـ ــائلي غـ ــل العـ ــأ إىل العمـ ــها وتلجـ ــرأة  دخلـ ــاظم دور املـ عـ

االقتصادي بعد هجرة الرجال تاركني مسئولية العمـل الزراعـي واإلدارة املزرعيـة    

ــاذ القــــرارات اإلنتاجيــــة الزراعيــــة وخاصــــة     للمــــرأة الريفيــــة، وحتمــــل عــــبء ا ــ

ــة،      ــا يف الزراعـ ــريا هامـ ــوردا بشـ ــوادي حضـــرموت مـ ــرأة بـ ــد املـ ــا، وتعـ ــة منهـ احليوانيـ

نتـاج احملاصـيل   إالزراعـي الـذي يبـذل يف     فأكثر من نصف ساعات العمل البشري

ــوالي  ــوالي    12الزراعيــــة أي حــ ــؤدي الرجــــال فقــــط حــ ــرأة،  ويــ %،  21% تؤديــــه املــ

نتــاج حمصــول إمجــالي العمالــة الزراعيــة املســتأجرة ) رجــل، مــرأة( يف   إ فمتوســط

ساعة عمل/ هكتار، تساهم املرأة يف تنفيذ العمليـات   0211البطاطس بلغو حنو 

نتاج حمصول البصل بلغ  متوسـط  إ%، ويف 10تلفة إلنتاجه حبوالي الزراعية املخ

سـاعه عمـل/ هكتـار، تسـاهم املـرأة حبـوالي        2102  ساعات العمل البشـري حـوالي  

نتــاج حمصــول القمــح بلــغ امجــالي ســاعات العمــل البشــري  حــوالي   إ%، ويف 1201

نتـــاج حمصـــول الـــذرة   إ%، ويف 21ســـاعة / هكتـــار، تســـاهم املـــرأة حبـــوالي      5111

%، ويف 1002ســاعة عمــل / هكتــار، تســاهم املــرأة بنحــو   5121الرفيعــة بلغــو حنــو 

ســاعة عمــل/  1110امجــالي ســاعات العمــل البشــري حــوالي  نتــاج الربســيم بلــغ إ

ــار تســـــــــاهم املـــــــــرأة   هكتـــــــ

مجــالي إ% مــن 11حبــوالي 

  .(5)ساعات العمل البشري

ويف املنــــــاطق الريفيــــــة      

افظـــــة والبدويـــــة مـــــن احمل

 51تعمـل املـرأة أكثـر مـن     

ــنيع   ــاج وتصــ ــاعة يف إنتــ ســ

ــع   ــام ومجــــ وإعــــــداد الطعــــ

الوقــــــود وامليــــــاه والقيــــــام   

باألعمــال املنزليــة األخــرى 

والتعليـــــــــــــــف وتغذيـــــــــــــــة 

فضـال  وتنظيف احليوانات 

                                                           
(5)
، تاج الزراعي بوادي حضرموتدور المرأة الريفية في تحسين اإلن دراسةعبدهللا سالم علوان،  

 .5111، سيئون 521-501، ص 5111/5111ير البحثي محطة البحوث الزراعية سيئون، التقر
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تربيـــة األطفـــال. فأغلـــب النســـاء الريفيـــات ال حيصـــلن علـــى دخـــل عـــن هـــذه  عـــن

وادي تعمـل أكثـر مـن الرجـال، ورغـم هـذا       األعمال ويف احلقيقة فاملرأة يف ريـف الـ  

ــة         ــة العامـ ــات القطاعيـ ــة يف السياسـ ــن التفرقـ ــاني مـ ــة تعـ ــرأة الريفيـ ــو املـ ــا زالـ فمـ

والتشــريعات واملؤسســات واالجتاهــات االجتماعيــة الــيت تنظــر إىل املــرأة علــى أنهــا   

 معالة سواء داخل األسرة أو اجملتمع احمللي.

رأة يف قطــاع الزراعــة يف حضــرموت،  ويصــعب قيــاس احلجــم احلقيقــي لــدور املــ       

فإن ضعف أو قصـور القاعـدة املعلوماتيـة اخلاصـة بـاملرأة الريفيـة يضـعف        ومن ثمَّ 

 من التخطيط واألداء التنموي هلا. 

 ًامشاركة املرأة يف سوق العمل يف وادي حضرموت بشـكل عـام متـدني    ُتع دُّكما     

مـــا أن معـــدل البطالـــة بـــني إذا مـــا يـــو مقارنتـــه بـــبعض احملافظـــات األخـــرى، ك

فـــإن الفجـــوة  ومـــن ثـــمَّالنســـاء يصـــل إىل أضـــعاف نســـبة البطالـــة بـــني الـــذكور،   

مجـالي  إالنوعية بني الذكور واإلنا، يف سوق العمـل موجـودة وكـبرية. فقـد بلـغ      

ــوادي حضــرموت حنــو    النســاء املوظفــات يف اإل  امــرأه أي  5511دارات احلكوميــة ب

ــو ــالي املـــوظفني ا إ% مـــن  101حنـ ــرموت   مجـ ــوميني بـــوادي حضـ البـــالغ حنـــو  حلكـ

 .م0250موظف عام  52212

ولتفعيل دور المرأة فيي األنشيطة والمشياريع التنمويية البيد مين مراعياة بعي  النقياط 
منها
)7(: 

ــا    .7 البعـــد التكنولـــوجي ســـواء كـــان يف حتســـني وتطـــوير وتطبيـــق التكنولوجيـ

مع الظروف البيئيـة الريفيـة ملسـاعدتها ودعمهـا يف      املستخدمة حبيث تتواءم

ــا ــيل  جهودهــ ــاج احملاصــ ــادة إنتــ ــاالت زيــ ــة ،يف جمــ ــروة احليوانيــ حتســــني  ،الثــ

 استخدام األرا ومصادر املياه والغابات وتوفري القروا.

ــاد     .. ــد احلصـ ــا بعـ ــوير تكنولوجيـــا مـ ــة وتســـويق     حتســـني وتطـ ــرز وتعبئـ ــن فـ )مـ

 املضافة للمنتجات الريفية.الذي يعمل على زيادة القيمة وخالفه( 

تأكيـــد حـــق املـــرأة يف ملكيـــة األرا الزراعيـــة مبـــا يف ذلـــك توضـــيح حقـــوق  .3

اليت حتول للمرأة الريفية املنتجـة حقهـا   ة املشرتكة املشاعة أو املوروثة امللكي

 يف ا اذ القرار واإلدارة واألجر واملنفعة املتساوية للعمل.

                                                           
(5)
ية لصغار المزارعين دراسة تعزيز االنتاجية الزراع  اسماعيل محرم، ،عبدهللا سالم علوان 

 مرجع سبق ذكرة.بوادي حضرموت، 
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ميـــاه الـــري وغـــري ذلـــك مـــن املـــوارد  مســـاواتها بالرجـــال يف حيـــازة األراضـــي و ..

ــوير     الطبيعيـــة ومســـتلزمات اإلنتـــاج واخلـــدمات ومنحهـــا فرصـــة عادلـــة لتطـ

ــدأ      ــي تشـــجيع مبـ ــروعات ينبغـ ــذ املشـ ــد تنفيـ ــتخدامها، وعنـ ــا واسـ  -مهاراتهـ

بــدال مــن إتبــاع أســلوب مطالبــة النســاء مبزيــد مــن         -التنميــة مــع العــدل   

 العمل مع  صيص املزايا والفوائد للرجال.

الـيت تهـم   ة الريفيـة بإدخـال مشـروعات صـغرية     ويع مصادر الدخل يف األسرتن .3

املـــرأة الريفيـــة بالدرجـــة األوىل وتعمـــل علـــى حتقيـــق التـــوائم والتكامـــل بـــني  

 البعدين التنموي والبيئي.

عند تصميم املشروعات جيـب أن خيصـص للمـرأة مـا حتتاجـه بالفعـل ولـيس         .1

حباجــة إليــه دون الــوعي حباجــات   مــا يعتقــد املخططــون واإلداريــون أن املــرأة   

 املرأة احلقيقية.

تطــوير أداء املؤسســات واملنظمــات الريفيــة حبيــث توجــه نشــاطها للمــرأة مثــل   .2

 الرجل.

تصميم ووضع مشروعات ذات أفكار جديـدة )غـري تقليديـة( وخاصـة اجملـاالت       .8

 اليت نالو فيها املرأة تدريبا وافيًا.

يل إجـــراءات حصـــوهلا علـــى إعطـــاء فرصـــة أكـــرب للمـــرأة  لالقـــرتاا وتســـه  .9

 التمويل.

 

 التسويق الزراعي:

التسويق الزراعي باألهمية الالزمة يف خطط التنمية السابقة،  ل حيظ     

فالرتكيز كان على أساس زيادة حجم االنتاج او مبعنى آخر على كم السلعة 

ات اليت تواجه املنتجني أكثر منه على النوع،  ويعد التسويق أحد أهم التحدي

نتاج الزراعي مبحافظة حضرموت، الوضع احلالي زيادة وحتسني اإلوأيضا 

وجه قصور خطرية تتلخص يف ألتسويق اخلضر والفاكهة يف حضرموت تشوبه 

استمرار الغش بني كل من املنتج والوسيط واملستهلك واحتوى العبوات على 

فيها مثار ذات تلف جزئي يتسبب نوعيات تتلفة من مثار الصنف الواحد مبا 
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يف زيادة نسبة الفاقد أثناء النقل ويف مراحل التسويق املختلفة مما يضطر 

كبرية من العيوب. كما ال جترى بعض  ةاملستهلك ان يشرتي مثار بها نسب

و على أساسية مثل الفرز والتدريج على مستوى اجلملة العمليات التسويقية األ

املزارع بإجراء عملية الفرز والتدريج فهي ال جترى وفقا  ذا قامإمستوى املزارع و

واملفهوم العلمي مما يؤدي إىل زيادة حجم الفاقد يف تلك احلاصالت. يثل 

اهلوامش التسويقية للخضر نسبة عالية من سعر التجزئة وتتوزع بني تاجر 

ل اجلملة والتجزئة مع تواضع اخلدمات التسويقية اليت يقومون بها، فعلى سبي

املثال ال يقوم تاجر اجلملة بأي خدمات تسويقية لتحسني نوعية السلعة. ومن 

هم مظاهر اخللل يف النظام التسويقي احلالي ذلك الوضع التحكمي لطبقة أ

من جتار اجلملة والوسطاء املتعاملني يف جتارة اجلملة يف سوق اجلملة بسيئون 

تلفة  قاصرا على عدد صبح هذا النشاي على مستوى كل من السلع املخأحتى 

حمدود من كبار التجار الذين يسيطرون على النسبة العالية من حجم التعامل 

يف هذه السلع إىل جانب عدد كبري من التجار الذين يتعاملون يف كميات قليلة 

 .(7)من السلع)أي سيادة سوق احتكار القلة(

تبني بوادي حضرموت  وعن أهم املشكالت التسويقية اليت تواجه املزارعني         

مشكلة تواجه املزارعني خالل رحلة تسويق منتجاتهم الزراعية  ةعشر وجود ثال،

وقد مت ترتيبها وفقا لألهمية النسبية للتكرارات، فقد احتلو مشكلة عدم وفرة 

% من إمجالي عدد أفراد العينة،  13املخازن املناسبة املرتبة األوىل ويثل حنو 

%،  أما مشكلة 37ري املناسب يف املرتبة الثانية و يثل حنو تلتها مشكلة السعر غ

فقد جزء من الناتج أثناء عمليات التخزين فقد جاءت يف املرتبة الثالثة 

% من أفراد العينة،  ومشكلة عدم وفرة األسواق تأتي يف املرتبة 2.وذكرها حنو 

ليف النقل % من أفراد العينة، ثم مشكلة ارتفاع تكا38الرابعة وذكرها حنو 

%، ثم مشكليت الفرز والتدريج 37ويثل املرتبة اخلامسة بأهمية نسبية بلغو حنو

احتلتا املرتبة السادسة بأهمية نسبية بلغو لكل  تخزين غري املناسب اللتنيوال

%، مشكلة عدم 2.%، ثم مشكلة ارتفاع أسعار العبوات و يثل حنو 31منهما حنو 

                                                           
(5)

دراسة اقتصادية تحليلية لتسويق أهم الحاصالت الخضرية بوادي  ، عبدهللا سالم علوان 

اليمنية للبحوث والدراسات، الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي، ذمار، المجلة  حضرموت،
 .0251فبراير
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املشاكل بأهمية نسبية وتأتي بعد ذلك بقية  %،..وفرة وسائل النقل يثل حنو

  .%71تقل عن 

التسويقي بني املنتج واملستهلك وتتعدد أنواع األسواق خالل املسلك      

للمنتجات اخلضرية.  وخيتلف نوع السوق باختالف البعد اجلغرايف بني منطقة 

 اإلنتاج ومنطقة االستهالا وكذلك باختالف نوع الوسطاء الذين يتعاملون

 : (7)مع املنتج،  وأهمها
 

5 

وتتبع هذه الطريقة يف الغالب حملصول البصل والبطاطس، حيث ينشس         

الوسطاء مواقع جبوار مناطق اإلنتاج وفيها يتم جتميع اإلنتاج ويتعامل فيها 

الوسطاء وهم يشرتون احملصول حلسابهم أو حلساب وسطاء آخرين أو حلساب 

الطريقة يف معظم  جتار يف سوق اجلملة أو حلساب جتار مصدرين،  وتنتشر هذه

احملصولني وهي أسواق جتميعية أكثر منها توزيعية حيث  هذينمناطق إنتاج 

جتمع فيها السلع املنتجة ويعاد فرزها وتدرجيها وتعبئتها يف عبوات تتلفة 

نتائج أن حوالي األحجام حسب طلبيات األسواق احمللية واخلارجية، وأظهرت ال

حمصول البطاطس يفضلون هذه  % من منتجي71البصل و % من منتجي21

 الطريقة. 

0

ُ يوجد سوق واحد يف وادي حضرموت للبيع باجلملة،             سواق من األ وُيع دّ 

املهمة لتجارة اجلملة للخضر يف اليمن، يف هذا السوق يوجد العديد من 

من ناحية أو بينهم الوسطاء ميثلون حلقات االتصال بني جتار اجلملة واملنتجني 

ظهرت النتائج ان غالبية املزارعني أي حوالي أو جتار التجزئة من ناحية أخرى و

نتاجهم من اخلضار حمل الدراسة)طماطم، بطاطس، جزر، إ% منهم يسوقون 91

باذجنان، فلفل، باميا، كوسة( يف سوق اجلملة املركزي فيما عدا حمصول 

% يتم 31ي حنوأوسطاء والباقي % عرب ال21البصل الذي يتم تسويق حنو 

تسويقه يف هذا السوق، ويقوم جتار اجلملة يف السوق بالتعامل  حتو مظلة 

                                                           
(5)

أهم الحاصالت الخضرية بوادي عبدهللا سالم علوان، دراسة اقتصادية تحليلية لتسويق  

 مرجع سبق ذكرة.حضرموت، 
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 ةالسوق حيث حيدد لكل تاجر موقع يف فناء احلوش وحتو املظلة نظري خدم

يدفعها ملالك السوق ، وترد حماصيل اخلضر يف الصباح الباكر بوسائل نقل 

اصيل ويقوم جتار اجلملة بالسوق ببيع هذه نتاج تلك احملإتتلفة من مناطق 

احملاصيل لتجار التجزئة وللمستهلك مباشرة وتقتصر اخلدمة التسويقية اليت 

يقومون بها على عملية تفريغ السيارات والقيام بعملية البيع. ويتضح من 

ىل السوق من اخلضر حمل الدراسة سنويا إن متوسط الكميات الواردة أ البيانات

 111.من البصل، وحنو  ًاطن 9921،  بلغو حنو (م171.-118.)ةخالل الفرت

من اجلزر،  ًاطن 382من البطاطس، وحنو ًاطن 3.11من الطماطم، وحنو ًاطن

 333من الفلفل االخضر، وحنو ًاطن 12.من الباذجنان،  وحنو  ًاطن 7.97وحنو

 .ةمن الكوس ًاطن 273من الباميا،وحنو ًاطن
 

2

حيصل جتار التجزئة على جزء من احتياجاتهم السلعية من هذا  

املسلك حيث يقومون بالشراء من املنتجني مباشرة وبيعها للمستهلك وقد 

% من منتجي البصل يبيعون لتجار التجزئة 3أظهرت نتائج الدراسة أن حنو 

 % لبقية احملاصيل اخلضر األخرى.71مباشرة يف حني ال تزيد هذه النسبة عن 

 

 –التقلبات الموسمية الكمية والسعرية للحاصالت الزراعية في سوق الجملة 

 سيئون

7

من البصل باستعراا بيانات  اجلدول تبني أن إمجالي الكميات الواردة  

-.17.)قد تباينو من عام آلخر خالل الفرتة إىل سوق اجلملة بسيئون 

ألف طن  923وأقصاها حنو  171.ألف طن عام  327(،  بلغ أدناها حنو 172.

 ألف طن. 122مبتوسط سنوي بلغ حنو  .17.عام 

و تلف الكميات الواردة من البصل إىل السوق من شهر آلخر خالل  

نفس السنة فمن اجلدول نفسه يتضح أن الدليل املومسي كان أعلى ما ميكن يف 

طن على الرتتيب، بينما بلغ أدناه  818، 811ايو حيث بلغ حنو  شهري، ابريل، م

 كما هو موضح باجلدول ادناه.ًا طن 81.يف شهر يونيو حيث بلغ حنو 
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اسعارمحصول البصل في سوق الجملة 
 سيئون

 كجم/ لاير  

2014 2016 2017 

و بدراسة أسعار اجلملة للبصل اجلاف يف السوق خالل نفس الفرتة تبني  

 3922أن األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة بلغو أدناها حنو 

مبتوسط سنوي  172.م ريال عا .7.12وأقصاها حنو  171.ريال/كجم عام 

 ريال. 8823بلغ حنو 

من شهر آلخر خالل ار اجلملة للبصل اجلاف يف السوق وبدراسة أسع            

 ،.77أشهر السنة بلغ أقصاه يف شهري سبتمرب،  اكتوبر حيث تراوح ما بني 

 كان أقل قيمة يف شهري حني ريال/كجم  كمتوسط ألشهر الفرتة يف ..7

ريال / كجم على الرتتيب كما هو موضح   .2، .3فرباير، مارس البالغة حنو 

 بالرسم البياني 

 
 

 

 .سيئون ،172. ،والري، بيانات عن الكميات واالسعاراملرجع: مكتب الزراعة 

 

 

 

 

 

 

 

 الكميات المباعة  لمحصول البصل خالل الفترة

 م  بالطن 1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 937 336 501 591 

Feb 606 343 498 483 

Mar 596 1046 400 681 

Apr 842 849 727 806 

May 893 996 534 808 

Jun 342 0.0 497 280 

July 728 670 489 629 

Aug 562 280 347 396 

Sep 691 284 279 418 

Oct 1183 309 377 623 

Nov 1129 0.0 433 521 

Dec 770 0.0 577 449 

Total 9279 5112 5657 6683 
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.

ــن        ــواردة مــ ــات الــ ــالي الكميــ ــبني أن إمجــ ــدول تــ ــات اجلــ ــتعراا بيانــ باســ

ــيئون   ــة بســـ ــوق اجلملـــ ــاطم إىل ســـ ــالل      الطمـــ ــر خـــ ــام آلخـــ ــن عـــ ــو مـــ ــد تباينـــ قـــ

وأقصــاها  171.ألــف طــن عــام  328(، بلغــو أدناهــا حنــو 171.-118.الفــرتة)

 ألف طن. 121مبتوسط سنوي بلغ حنو  .17.ألف طن عام  .82حنو 

و تلف الكميات الواردة من الطماطم إىل السـوق مـن شـهر آلخـر خـالل       

ي كان أعلى ما ميكن يف نفس السنة فمن اجلدول نفسه يتضح أن الدليل املومس

طن على الرتتيب،  2.1،  389،  2.1األشهر يناير،  فرباير، مارس،حيث بلغ حنو 

 طن  كما هو موضح باجلدول ادناه. 378بينما بلغ أدناه يف شهر سبتمرب حنو 

و بدراسة أسعار اجلملة للطماطم يف السـوق خـالل نفـس الفـرتة تـبني أن األسـعار       

 732خــــر خــــالل نفــــس الفــــرتة فبلغــــو أدناهــــا حنــــو قــــد تباينــــو مــــن عــــام إىل آ

مبتوسط سـنوي بلـغ    .17.ريال عام 782وأقصاها حنو  171.ريال/كجم عام 

 .ريال/كجم.712حنو

ــة للطمــاطم يف الســوق  مــن شــهر آلخــر خــالل أشــهر                 وبدراســة أســعار اجلمل

- .3.السنة بلغ أقصاه يف األشهر أغسطس،  سبتمرب،  اكتوبر حيث تـراوح بـني   

ريــال/كجم  كمتوســط ألشــهر الفــرتة يف حــني كــان أقــل قيمــة يف شــهري   3.7

 ريال لكل منهما،  كما هو موضح بالرسم البياني. 12، 88فرباير ، مارس حنو 

 الكميات المباعة  لمحصول الطماطم خالل الفترة

 م بالطن 1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 1082.2 392.0 746.2 740 

Feb 839.3 332.5 595.0 589 

Mar 632.3 939.4 604.8 726 

Apr 759.5 719.3 525.7 668 

May 764.9 648.4 344.4 586 

Jun 390.6 0.0 490.0 294 

July 722.4 358.4 520.8 534 

Aug 571.2 113.8 468.3 384 

Sep. 421.4 164.5 368.2 318 

Oct 655.2 173.3 403.2 411 
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اسعار محصول البطاطس بسوق الجملة 
 كجم/ بسيئون لاير

2014 2016 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،سيئون0251 املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن الكميات واالسعار

3

باستعراا بيانات اجلدول تبني أن إمجالي الكميات الواردة من البطاطس         

-.17.إىل سوق اجلملة بسيئون قد تباينو من عام آلخر خالل الفرتة )

ألف طن  .772وأقصاها حنو  171.ألف طن عام  329(  بلغو أدناها حنو 172.

 ألف طن. 221مبتوسط سنوي بلغ حنو  172.عام 

ف الكميات الواردة من البطاطس إىل السوق من شهر آلخر خالل و تل        

نفس السنة، يتضح أن الدليل املومسي كان أعلى ما ميكن يف شهري مارس 

طن على الرتتيب، بينما بلغ أدناه يف شهر يونيو  .28، 223ابريل حيث بلغ حنو 

  طن  كما هو موضح باجلدول أدناه  .  311حيث بلغ حنو 

وبدراسة أسعار اجلملة للبطاطس يف السوق خالل نفس الفرتة تبني                  

 .77أن األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة فبلغو أدناها حنو 

وأقصاها  171.ريال/كجم عام 

مبتوسط  172.ريال عام  733حنو 

 ريال/كجم. 7.3سنوي بلغ حنو 

وبدراسة أسعار اجلملة يف            

سوق من شهر آلخر خالل أشهر ال

السنة فقد بلغ أقصاه يف شهري 

Nov 889.0 0.0 436.8 442 

Dec 630.0 0.0 579.6 403 

Total 8358.0 3841.0 6083.0 6094 

0

100

200

300

400

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
ay

Ju
n

.

Ju
ly

A
u

g

Se
p

.

O
ct

N
o

v

D
ec

اسعار محصول الطماطم في سوق الجملة 
 بسيئون

 كجم/ لاير  

2014 2016 2017 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

11 
 

0
50
100
150
200
250
300

Ja
n

.

Fe
b

.

M
ar

.

A
p

r.

M
ay

Ju
n

.

Ju
ly

A
u

g.

Se
p

.

O
ct

.

N
o

v.

D
ec

.

أسعار محصول الجزر في سوق الجملة  
 بسيئون

 كجم/ لاير  

2014 2016 2017 

ريال/كجم  على الرتتيب كمتوسط  728،  781سبتمرب أكتوبر حوالي

مايو حيث ترتاوح  حنو –ألشهر الفرتة يف حني كان أقل قيمة يف االشهر  مارس 

 ريال  كما هو موضح بالرسم البياني 7.1-.77

املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن 

 ،سيئون0251 الكميات واالسعار

.

باستعراا بيانات اجلدول  

تبني أن إمجالي الكميات الواردة من 

اجلزر إىل سوق اجلملة بسيئون قد 

تباينو من عام آلخر خالل الفرتة 

(،  فقد بلغو أدناها 172.-.17.)

وأقصاها  171.طن عام  11.حنو 

مبتوسط  .17.طن عام  913حنو 

 طن. 221سنوي بلغ حنو 

الكميات الواردة من اجلزر إىل السوق من شهر آلخر خالل و تلف  

نفس السنة ومن اجلدول يتضح أن الدليل املومسي كان أعلى ما ميكن يف 

طن  على الرتتيب، بينما بلغ أدناه يف  99، 22شهري مارس، ابريل حيث بلغ حنو 

 طن، كما هو موضح باجلدول ادناه. 3.شهر سبتمرب حيث بلغ حنو 

عار اجلملة للجزر يف السوق خالل نفس الفرتة تبني أن وبدراسة أس 

األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة فقد بلغو أدناها حنو 

مبتوسط سنوي  172.عام  788وأقصاها حنو  171.ريال/كجم عام  733

 .ريال/كجم.719بلغ حنو 

وبدراسة أسعار                     

من شهر   اجلملة للجزر يف السوق

آلخر خالل أشهر السنة بلغ 

أقصاه يف شهر أكتوبر، حيث بلغ 

ريال/كجم   3..حنو 

كمتوسط ألشهر الفرتة يف حني 

 خالل الفترةالكميات المباعة  لمحصول البطاطس 

 م بالطن 1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 706.7 429.6 855.0 664 

Feb 603.4 376.3 857.5 612 

Mar 518.7 848.4 952.0 773 

Apr 678.4 726.3 947.5 784 

May 493.5 529.4 774.7 599 

Jun 627.2 0.0 471.8 366 

July 655.6 426.5 1155.0 746 

Aug 581.6 147.0 1064.0 598 

Sep 585.2 229.6 689.5 501 

Oct 630.0 234.9 1358.0 741 

Nov 658.0 0.0 1372.0 677 

Dec 632.1 0.0 899.5 511 

Total 7370.4 3947.9 11396.4 7572 
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ريال  لكل منهم  ،772كان أقل قيمة يف شهري يونيو ، ديسمرب حيث بلغ حنو 

 كما هو موضح بالرسم البياني. 

املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانـات عـن الكميـات    

 ،سيئون172. واالسعار

3

باستعراا بيانات اجلدول تبني 

لباذجنان اأن إمجالي الكميات الواردة من 

إىل سوق اجلملة بسيئون قد تباينو من 

(  171.-118.عام آلخر خالل الفرتة )

 171.طن عام  7118فبلغو أدناها حنو 

م  172.طن عام  7123وأقصاها حنو 

 طن. 7323مبتوسط سنوي بلغ حنو 

 و تلف الكميات الواردة من 

الباذجنان إىل السوق من شهر آلخر خالل نفس السنة فمن اجلدول يتبني أن 

الدليل املومسي كان أعلى ما ميكن يف االشهر مارس، ابريل، مايو حيث بلغ حنو 

طن لكل منهما على الرتتيب، بينما بلغ أدناه يف شهر   737، 783، 7.3

 طن  كما هو موضح باجلدول ادناه. 23اغسطس حيث بلغ حنو 

وبدراسة أسعار اجلملة للباذجنان يف السوق خالل نفس الفرتة تبني أن  

 31األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة فقد بلغو أدناها حنو 

مبتوسط  172.، .17.ريال عامي  .3وأقصاها حنو  171.ريال/كجم عام 

 .ريال/كجم.9.سنوي بلغ حنو 

يف السوق  من شهر آلخر خالل  للباذجنانر اجلملة وبدراسة أسعا                    

ريال/كجم   .71أشهر السنة فقد بلغ أقصاه يف  شهر  أغسطس، حيث بلغ حنو 

كمتوسط ألشهر الفرتة يف حني كان أقل قيمة يف شهر ي فرباير، مارس، حيث 

 ريال على الرتتيب كما هو موضح بالرسم البياني.  31، 3.بلغو حنو 

 الكميات المباعة لمحصول الجزر خالل الفترة

 م  بالطن 1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 93.5 87.9 89.4 90 

Feb 80.5 24.0 75.4 60 

Mar 81.1 72.9 78.3 77 

Apr 92.7 80.3 124.6 99 

May 69.1 55.1 87.7 71 

Jun 91.1 0.0 54.0 48 

July 86.2 32.9 93.9 71 

Aug 76.7 12.3 75.8 55 

Sep 62.3 19.0 55.0 45 

Oct. 74.9 22.0 85.7 61 

Nov 73.6 0.0 77.0 50 

Dec. 83.4 0.0 58.8 47 

Total 965.1 406.4 955.7 776 

 ة لمحصول الباذنجان خالل الفترةالكميات المباع

 م  بالطن1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 182.0 99.7 138.7 140 

Feb 143.4 78.4 118.9 114 
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 ،سيئون0251 املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن الكميات واالسعار

1

باستعراا بيانات اجلدول  تبني أن إمجالي الكميات الواردة من  

قد تباينو من عام آلخر خالل الفرتة  إىل سوق اجلملة بسيئون البسباس

وأقصاها حنو  171.طن عام  17.(  فقد بلغو أدناها حنو 171.-118.)

 طن. 112مبتوسط سنوي بلغ حنو  172.طن عام  8.9

إىل السوق من شهر آلخر خالل  البسباسو تلف الكميات الواردة من  

ما ميكن يف نفس السنة فمن اجلدول يتبني أن الدليل املومسي كان أعلى 

طن لكل منهما ، بينما بلغ أدناه يف شهر  11شهري يناير ، يوليو حيث بلغ حنو 

 طن  كما هو موضح باجلدول ادناه. .3يونيو حيث بلغ حنو 

يف السوق خالل نفس الفرتة تبني أن  للبسباسوبدراسة أسعار اجلملة  

 733اها حنو األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة فبلغو أدن

م  مبتوسط سنوي 172.ريال عام  83.وأقصاها حنو  171.ريال/كجم عام 

يف السوق  من  للبسباس.ريال/كجم.   وبدراسة أسعار اجلملة 73.بلغ حنو 

شهر آلخر خالل أشهر السنة بلغ أقصاه يف شهري ابريل، مايو حيث بلغ حنو 

أقل قيمة يف  ريال/كجم  كمتوسط ألشهر الفرتة يف حني كان 317، 21.

ريال /كجم  لكل منهم على   731،  92شهر ديسمرب،  يناير حيث بلغ حنو 

 الرتتيب. كما هو موضح بالرسم البياني .

Mar 118.2 186.9 128.6 145 

Apr 160.0 241.4 153.6 185 

May 119.0 180.6 154.4 151 

Jun 110.3 0.0 97.6 69 

July 97.2 77.6 153.0 109 

Aug 91.7 22.8 103.4 73 

Sep. 108.4 75.8 113.1 99 

Oct. 103.1 44.8 197.3 115 

Nov 100.0 0.0 188.3 96 

Dec 107.9 0.0 128.1 79 

Total 1441.2 1007.9 1674.8 1375 
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 أسعار محصول الباميا في سوق الجملة  بسيئون 
 كجم/ لاير 
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 ،سيئون0251 املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن الكميات واالسعار

2

 البامياباستعراا بيانات اجلدول تبني أن إمجالي الكميات الواردة من  

-.17.قد تباينو من عام آلخر خالل الفرتة ) إىل سوق اجلملة بسيئون

طن  37.وأقصاها حنو  171.طن عام  9..(،  فقد بلغو أدناها حنو 172.

 طن. 337مبتوسط سنوي بلغ حنو  172.عام 

إىل السوق من شهر آلخر خالل  البامياو تلف الكميات الواردة من  

أعلى ما ميكن يف  نفس السنة فمن اجلدول نفسه يتضح أن الدليل املومسي كان

طن لكل منهما على الرتتيب، بينما  31، 32شهري ابريل، مايو  حيث بلغ حنو 

طن  كما هو موضح باجلدول  1.بلغ أدناه يف شهر ديسمرب حيث بلغ حنو 

يف السوق خالل نفس الفرتة تبني أن  للبامياادناه.  وبدراسة أسعار اجلملة 

األسعار قد تباينو من عام 

نفس الفرتة  إىل آخر خالل

 .9.فقد بلغو أدناها حنو 

 .17.ريال/كجم عام 

ريال عام  91.وأقصاها حنو 

مبتوسط سنوي بلغ  172.

.ريال/كجم.  .32حنو 

 الكميات المباعة لمحصول البسباس خالل الفترة

 م بالطن 1112-1112

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 80.2 39.4 79.3 66 

Feb 55.6 24.4 64.4 48 

Mar 45.4 76.3 52.9 58 

Apr 55.9 94.7 72.3 74 

May 50.7 61.6 61.4 58 

Jun 61.2 0.0 35.8 32 

July 56.1 63.2 80.1 66 

Aug 57.0 21.0 57.9 45 

Sep 46.8 36.4 47.1 43 

Oct 50.5 43.8 85.4 60 

Nov 63.6 0.0 124.6 63 

Dec 69.6 0.0 87.5 52 

Total 692.6 460.8 848.7 667 
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يف السوق  من شهر آلخر خالل أشهر السنة فقد  للبامياوبدراسة أسعار اجلملة 

ريال/كجم  لكل  3.1، 339بلغ أقصاها يف شهري أغسطس، سبتمرب حنو 

على الرتتيب  كمتوسط ألشهر الفرتة يف حني كان أدناها يف شهر منهما 

 ريال كما هو موضح بالرسم البياني. 733نوفمرب حيث بلغ حنو 

املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن الكميات 

 ،سيئون0251 واالسعار

8

باســـتعراا بيانـــات اجلـــدول تـــبني أن      

إمجــالي الكميــات الــواردة مــن الكوســة إىل ســوق  

قد تباينو من عام آلخـر خـالل    اجلملة بسيئون

ــرتة ) ــا  172.-.17.الفـ ــو أدناهـ ــد بلغـ (  فقـ

ــو  ــام   272حنـــ ــن عـــ ــو   171.طـــ ــاها حنـــ وأقصـــ

م مبتوســط ســنوي بلــغ   172.طــن عــام   7.89

 طن. 7718حنو 

و تلــف الكميــات الــواردة مــن الكوســة    

إىل السوق من شهر آلخر خالل نفس السنة فمن اجلدول نفسه يتضح أن الدليل 

طـن،  بينمـا بلـغ     713أعلى ما ميكن يف شهر ابريل، حيث بلغ حنـو   املومسي كان

 طن  كما هو موضح باجلدول ادناه. .1أدناه يف شهر أغسطس حيث بلغ حنو 

وبدراســة أســعار اجلملــة للكوســة يف الســوق خــالل نفــس الفــرتة تــبني أن       

 83األسعار قد تباينو من عام إىل آخر خالل نفس الفرتة فقد بلغو أدناهـا حنـو   

مبتوسط سنوي بلغ  172.ريال عام  772وأقصاها حنو  .17.ريال/كجم عام 

 .ريال/كجم.98حنو 

وبدراســة أســعار اجلملــة للكوســة يف الســوق  مــن شــهر آلخــر خــالل أشــهر    

ريـــال/كجم كمتوســـط  782الســـنة فقـــد بلـــغ أقصـــاه يف شـــهر  أغســـطس حنـــو 

ل كما هو موضح ريا 13ألشهر الفرتة يف حني كان أقل قيمة يف شهر مايو حنو 

 بالرسم البياني.

 الكميات المباعة  لمحصول الباميا خالل الفترة 

 م  بالطن 172.-.17. 

Month 2014 2016 2017 Ave 

Jan 39.8 34.9 53.3 43 

Feb 25.3 17.4 30.6 24 

Mar 24.8 35.7 23.1 28 

Apr 34.4 38.3 38.3 37 

May 36.1 32.2 39.3 36 

Jun 34.9 0.0 31.1 22 

July 30.0 28.7 37.7 32 

Aug 24.7 7.5 32.1 21 

Sep 28.7 17.5 23.6 23 

Oct 29.5 16.8 54.1 33 

Nov 52.5 0.0 39.2 31 

Dec 31.6 0.0 28.4 20 

Total 392.3 228.9 430.7 351 

 الكميات المباعة لمحصول الكوسة خالل الفترة

 م بالطن 172.-.17. 

Month 2014 2016 2017 Ave 
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 ،سيئون0251واالسعار املرجع: مكتب الزراعة والري، بيانات عن الكميات 

  الزراعي اإلنتاج معوقات

واليت مت مجعها  حضرموت يف الزراعية التنمية معوقات مكن تصنيفأ              

 من االرشيف الزراعي ومن املؤسسات واملرافق الزراعية والدراسات السابقة، إىل

 وفنية واقتصادية اجتماعية مؤسسية، بيئية، معوقات أساسية جمموعات مخس

 :االتي يف تلخيصها ومت

 :البيئية المعوقات

 % من رقعة احملافظة  وطبيعته 11الصحراوي حنو يشكل اإلقليم 

 تأثر نتيجة  واستدامته الزراعي لتنتاج معيقة عوامل منه خلقو القاحلة

، الرتبة فقر ،اجلفاف فرتات ،األمطار وتذبذب بندرة مباشرا تأثرا رعي املز النظام

 إىل أدت الصعبة احلياة ظروف فإن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا ،التعرية

 :املعوقات هذه أهم ومن الطبيعية املوارد على سلو اثر ذات ممارسات

 القطاعات قبل من عليها املنافسة وزيادة الزراعية واألراضي املياه حمدودية (5

 .األخرى

Jan 130.8 69.7 149.2 117 

Feb 104.7 61.2 118.1 95 

Mar 83.7 121.8 99.4 102 

Apr 149.0 179.3 161.1 163 

May 104.2 119.4 135.1 120 

Jun 110.3 0.0 82.4 64 

July 100.9 49.0 130.8 94 

Aug 86.5 12.3 86.8 62 

Sep 88.2 50.4 98.4 79 

Oct 98.6 53.6 188.7 114 

Nov 117.9 0.0 126.9 82 

Dec 122.4 0.0 112.0 78 

Total 1297.2 716.6 1488.8 1168 
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 إنتاجيتها، تتعرا األراضي وتدني خواصها وتدهور الرتبة اجنراف (0

 من التضاريس لطبيعة تبعا املومسية السيول بفعل لالجنراف الزراعية

 حساب على نشطا عمرانيا توسعا احملافظة تشهد كما وأودية مرتفعات

 .الزراعية األراضي

 .املبيدات خا  وبشكل للكيماويات، السليم غري االستعمال (2

 .الزائد الضخ بسبب الري يف املستعملة املياه نوعية تدهور (2

 الشحيح النباتي الغطاء تدهور يف الظاهرة هذه تسببو:  التصحر ظاهرة (1

 اجنراف ،الرمال زحف، األشجار وقطع ،اجلائر الرعي ممارسات بفعل

 122 من بأكثر سنويا االقليم يف التصحر ويقدر األراضي ويلح الرتبة

 احليواني اإلنتاج على سلبا ينعكس مما الزراعية األراضي من هكتارا

 .احملافظة لسكان املعيشة مستوى على وبالتالي

 مما اجلوفية املياه على أساسية بدرجة يعتمد الزراعي اإلنتاج: الري مياه (1

 غري الواقع أن غري اهلام املورد هلذا األمثل واالستخدام الرتشيد يقتضي

 نتيجة احملاصيل ملختلف الري مياه استخدام يف اإلفراي حيث ذلك

 السائدة التقليدية الري كما ان طرق للمزارعني، اخلاطئة لالعتقادات

 املياه من كبرية تتطلب كميات واليت( السطحي الري، بالغمر الري)

 االستنزاف من اهلام املورد هذا ويعاني للنمو، الالزمة النبات حاجة تفوق

 الفنية باملواصفات االلتزام دون لآلبار العشوائي احلفر جراء من أيضا

 الالزمة.

 من مركزية تشريعات وجود عدم استفحاهلا على ساعد البيئية املعوقات (1

،  املياه استخدام وترشيد، التصحر من الزراعية األراضي محاية شأنها

 االجنراف من الزراعية األراضي حتمي اليت للمشاريع احملافظة وتفتقر

 .الرملية والعواصف السيول بفعل

 :المؤسسية المعوقات

 يف ويأتي الزراعي اإلنتاج على سلبا انعكسو املؤسسية املعوقات من مجلة 

 :املعوقات هذه مقدمة
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 .الزراعية والتشريعات القوانني موائمة عدم .5

 الكوار، ضد املزارعني وتعويض الزراعي، للتأمني نظام وجود عدم .0

 .الطبيعية

 الزراعي، القطاع يف العالقة ذات املؤسسات بني واالزدواجية التضارب .2

 اجلهات بني ينسق فعال جهاز إىل واالفتقار، بينها التنسيق آلية وضعف

 غياب أن كما، والتقييم واملتابعة فالتنفيذ التخطيط من بداية املختلفة

 مبدخالت املهتمة تلك وخاصة اخلدماتية واملؤسسات اهليئات من العديد

 التحتية البين جتهيزات كذلك ،التسويق، التسليف القروا، اإلنتاج

 .اهلزيلة

 األمسدة خاصة الزراعية املدخالت توفري يف النقص احملافظة من تعاني .2

 احملركات غيار قطع خاصة وبصفة احملسنة والبذور الكيماوية واملبيدات

 الكهرباء تعريفة مؤخرا نفسها فرضو اليت املعوقات ومن واملضخات

 .احملروقات اسعار وارتفاع،  اجلديدة

 قلل الذي األمر والصعوبات املشكالت من العديدمن  التسويق نظام يعاني .1

 تسويق على كفاءة االنتاج الزراعي باحملافظة لضعف قدرته من

 :املشاكل هلذه الرئيسية الظواهر ومن الزراعية واملنتجات احملاصيل

 فرصتها من يقلل مما الزراعية للمنتجات النوعية املواصفات تدني 

 .جمزي سعر على احلصول أو للتسويق

 التسويقه  لصاحل جتار التجزئة واجلملة على  اهلوامش رتفاعا

 حساب املزارع .

 عليه يرتتب الزراعي، مما اإلنتاج يف التالف أو الفاقد نسبة ارتفاع 

 .للزراع خسائر

 :ما يلي إىل احملافظة يف التسويقية يف العمليات الكفاءة اخنفاا ويعزى

 والتعبئة التجميع كوظائف التسويقية الوظائف أداء كفاءة ضعف .5

 .والتخزين والنقل
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 من التسويقية الوظائف بإدارة املتصلة اخلربات مستويات يف النقص .0

 .واإلدارية الفنية الناحية

 ومراكز املخازن مثل التحتية كالبين التسويق مستلزمات توفر عدم .2

 والفحص الرقابة وأجهزة والتربيد والتعبئة النقل ووسائل التسويق

 .املطلوبة والكفاءة والعدد بالشكل

 تزايد يف يتسبب الذي األمر اإلنتاجية الفنية بالعمليات االهتمام عدم .2

 بعمليات االهتمام قلة إىل باإلضافة ،احلقل من بداية الزراعي الفاقد

 .وغريها ،وتدريج فرز من احلصاد بعد وما احلصاد

 توجهات على املؤثرة بالعوامل الزراعيني للمنتجني الكامل اإلملام عدم .1

 .وطلب عرا من ته ومتضمنا السوق

 ،املالئمة التسويق طرق عن للمزارعني املناسبة املعلومات توفر عدم .1

 السوق يف املنافسة تتيح اليت باملواصفات املعرفة عدم ،الطلب واجتاهات

 اخلارجي. أو احمللي

 من الوادي يف التنموية املشاريع تنفيذ بها املناي واملؤسسات املرافق تعاني .1

 واإلرشاد الزراعية البحو، حمطة  وخاصة التحتية البنية يف النقص

 واملزارع، املكتبات املختربية، التجهيزات، إىل ماسة احلاجة حيث الزراعي

 .واإلرشادية البحثية

 نظام غياب فإن احلكومية واملؤسسات املرافق يف العاملة للكوادر بالنسبة .1

 من كثري يف والالمباالة األداء ضعف إىل أدى والرتقي والتحفيز احملاسبة

 .األحيان

 :و االقتصادية االجتماعية المعوقات
، أوجه عدة يف الزراعية التنمية على ظالهلا االجتماعية املعيقات ألقو         

الزراعية اىل حيازات صغرية يصعب ادخال امليكنة الزراعية   احليازات فتفتو

 أو حدودها الزراعية ملكية االرا على املستمرة فيها، باإلضافة اىل اخلالفات

 العشوائي والتعامل الزراعي الوعي وتدني واألمية املتزايد السكاني والنمو والثأر

 التنمية على تؤثر اليت االجتماعية العوامل بعض إال ماهي الطبيعية املوارد مع
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 ارتفاع أن وجد فقد، االقتصادية بالعوامل يتعلق وفيما، كبري بشكل الزراعية

 باإلضافة إليها احلاجة عند السوق يف توفرها عدم أو الزراعية املدخالت أسعار

 األراضي يف املساحة وحدة إنتاجية وتدني التسويق وقنوات وسائل غياب إىل

 العوامل إىل باإلضافة ،اهلامة االقتصادية للعوامل أمثلة عن عبارة هي املروية

 وتغيري احلضرية املناطق إىل الزراعية العمالة هجرة إىل أدت قد ،االجتماعية

ويثلو   كبري صغر، بشكل أعيقو قد الزراعة أن جند وهكذا عملها جماالت

 اهم املعيقات االجتماعية واالقتصادية يف:

 .اإلنتاجية الكفاءة قلل مما ملكيتها وشيوع الزراعية احليازات تشتو .5

 عزوف إىل أدى مما املخاطرة، عنصر وارتفاع الزراعة من العائد اخنفاا .0

 االستثمارات قلة إىل باإلضافة القطاع، هذا يف العمل عن الكثريين

 .الزراعية

 .والريفي الزراعي نظام فعال للتمويل وجود عدم .2

 .والتعاوني اجلماعي العمل ضعف .2

هجرت العمالة املاهرة من الزراعة اىل قطاعات اخرى اقل تاطرة واكثر  .1

 عائدا.

 :الفنية المعوقات

 يف الزراعـــي اإلنتـــاج تطـــور علـــى املـــؤثرة الفنيـــة املعوقـــات  أهـــم تـــتلخص 

 :االتي يف حضرموت حمافظة

 التجــارب حمطــات تأهيــل وعــدم الزراعيــة، للبحــو، األساســية البنيــة ضــعف .5

 واألجهـزة  واملعـدات  املختربات يف احلاد باإلضافة اىل النقص كافية، بدرجة

 اجملـاالت  لتغطية والفنيني يف أعداد الباحثني النقص إىل باإلضافة الالزمة،

 .املطلوبة الزراعية

 .البيطرية واخلدمات النبات الزراعي ووقاية اإلرشاد جهاز ضعف إمكانيات .0
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 .الزراعي التسويق بقطاع اخلاصة التحتية البنية ضعف .2

 .والغذائي الزراعي التصنيع أنشطة ضعف .2

 .األحيان بعض يف وتضاربها الزراعة حول املتوفرة واملعلومات البيانات قلة .1

 فنيــة معــار احملافظــة يف املزارعــون ميتلــك .الزراعيــة الفنيــة القــدرات ضــعف .1

 الـزراع  هـؤالء  يفتقـر  ذلك ومع، التقليدية احملاصيل زراعة يف واسعة حملية

 احلديثـة  والتجديـدات  اجلديـدة  التقنيات مع التعامل يف كافية خربات إىل

ــه   ــة واملعممــ ــدة املدخلــ ــناف اجلديــ ــرق ،كاألصــ ــري طــ ــة الــ ــه ، احلديثــ امليكنــ

 ملحــة فاحلاجــة لــذلك ،املبيــدات ،الكيميائيــة األمســدة اســتخدام ،الزراعيــة

 اإلنتـاج  ازيـاد  علـى  تسـاعد  املـزارعني  حتياجـات اتلـو   مؤكـدة  تقنيـات  إلنتاج

 حل يف واملوجة األكرب الدور تلعب أن للبحو، وميكن، األفضل حنو الزراعي

 .املعيقات هذه

 أن حيـث  اجملـاالت  بعـض  يف املتخصصـة  اخلـربات  نقـص  مـن  احملافظـة  تعاني .1

ــة ــيم الصـــحراوي  طبيعـ ــعبة االقلـ ــدم الصـ ــوفر وعـ ــوافز تـ ــة احلـ ــه املغريـ  جعلتـ

 األخـــرى اجلمهوريـــة بأقـــاليم مقارنـــة املتخصصـــة للخـــربات طـــاردة منطقـــة

 كــالبيطرة، البحثيــة التخصصــات بعــض يف واضــحة بصــورة ذلــك ويتجلــى

 تـدني  إىل أدى للحـوافز  نظـام  وجـود  عـدم  وأن كمـا  املزروعـات  ووقاية اإلرشاد

 .اإلقليم يف الفنية الكوادر من املوجود اليسري القدر كفاءة

ــة ضــعف .1 ــة البحــو، قبــل مــن املنتجــة التكنولوجيــا نقــل آلي  ويرجــع  الزراعي

 البحــــو، جهـــازي  بـــني  والتنســـيق  التكامــــل لضـــعف  أساســـية  بصـــفة  ذلـــك 

 .احملافظة يف األخرى الزراعية واملرافق واملؤسسات واإلرشاد

 فعاليــة عــدم مــن االخــرى باجلمهوريــة  احملافظــات كبقيــة احملافظــة تعــاني .1

 مـن  واألمـراا  اآلفـات  مـن  العديد إدخال عنه نتج مما الزراعي احلجر نظام

اخلــارج   مــن  مشــروعة  غــري  بطــرق  حيوانيــة  أو نباتيــة  أصــناف  إدخــال  خــالل
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ــة عديــدة يف الثــروة         كسوســة النخيــل احلمــراء و الــدوباس وامــراا بيطري

 . احليوانية

 بـني  األحيـان  من كثري يف اجلغرايف والبعد احملافظة أرياف يف الطرق وعورة .52

 إىل يـؤدي  متخصصـة  تسـويق  قنـوات  وجـود  وعـدم  واالستهالا اإلنتاج مواقع

 احملاصـــيل خاصــة  احلصــاد  بعــد  الزراعيــة  احملاصـــيل مــن  كــبري  جــزء  فقــد 

 .الفاكهة حماصيل وبعض الطماطم مثل التلف سريعة

 املركــزي اإلحصــاء جهــاز بيانــات دقــة وعــدم الزراعــي اإلحصــاء نشــاي غيــاب .55

 اســـتثمارية مشـــاريع ألي الســـليم التخطـــيط صـــعوبة يف ســـلبا يـــنعكس ممـــا

 .تنموية أو إنتاجية
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يتضـــمن حتقيــــق التنميـــة االقتصــــادية داخــــل اجملتمـــع إحــــدا، مــــو يف     

النشاي االقتصادي مع تلبيـة املتطلبـات املتزايـدة للسـكان وعدالـة توزيـع الـدخول        

على الطبقات االجتماعية مبا حيقق العدالـة بـني هـذه الطبقـات، وجيـب أن يكـون       

مقرتنـًا بـالتوازن بـني القطاعـات االقتصـادية املختلفـة واألقـاليم اجلغرافيـة         ذلك 

داخل اجملتمع، والستمرارية التنمية وتواصـلها جيـب أن تتضـمن يف طياتهـا البعـد      

 البيئي مبا حيافظ على موارد اجملتمع بداًل من استنزافها.

لـى املسـتوى   من األهمية مبكان دراسـة أهـم مؤشـرات النمـو االقتصـادي ع     و       

القــومي والقطــاع الزراعــي، وكــذلك بعــض العوامــل الــيت تتــأثر بالتنميــة وتــؤثر    

ــات        ــة يف قطاعـ ــة متوازنـ ــدا، تنميـ ــى إحـ ــيمين علـ ــد الـ ــدرة املقتصـ ــة قـ ــا، ودراسـ فيهـ

 املقتصد اليت من أهمها القطاع الزراعي.

ــادية يف      ــة االقتصـ ــداف التنميـ ــق أهـ ــد  وللوقـــوف علـــى مـــدى حتقيـ املقتصـ

إىل عامــة والقطــاع الزراعــي بصــفةا خاصــة فــإن هــذا البــاب ينقســم   القــومي بصــفةا

االقتصـادية  األول منه الوضع الراهن ملؤشرات التنميـة   اجلزء، يتناول أجزاء ثالثة

االقتصـادية  الوضع الراهن ملؤشـرات التنميـة    الثاني اجلزء، بينما يتناول يف اليمن

ة لتطور ؤشرات االقتصاديامل أهمالثالث  اجلزءحني يتناول  يف، يف القطاع الزراعي

 .القطاع الزراعي

 

 لتنمية االقتصادية في اليمنالمؤشرات  الوضع الراهن
 

 مقدمــة:

تــبني ممــا ســبق أن مــو النشــاي االقتصــادي هــو أحــد ضــرورات التنميــة          

النمـو  أحـد مؤشـرات التنميـة، وحيـث أن     بانـه  هذا النمو  وصفاالقتصادية، وميكن 

يف حجم النشاي االقتصادي، فإنـه ميكـن دراسـة ذلـك      ُُ ريُُّغت  االقتصادي ما هو إال

، ومـن  (5)التغري من خالل دراسـة مؤشـرات االقتصـاد الـيت تعـرب عـن ذلـك النشـاي        

هذه املقاييس معدالت النمو يف الدخل القوم احلقيقـي والنـاتج احمللـى اإلمجـالي     

 بالقيم احلقيقية.  

                                                           
)5(
 ).202، ص (0225ى، ، الطبعة األولمدخل تحليلي -االقتصاد الكلىدمحم مدحت مصطفى وآخرون،  
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لــبعض املــتغريات االقتصــادية  ويتنــاول هــذا اجلــزء دراســة الوضــع الــراهن  

الدالــة علــى النشــاي والنمــو االقتصــادي، واملتمثلــة يف كــلو مــن الــدخل القــومي،     

والنـــاتج احمللـــى، واملعـــامالت اخلارجيـــة، وســـعر صـــرف الـــدوالر بالريـــال حملاولـــة         

 التوصل لبعض النتائج اليت توضح حالة التنمية يف اليمن.

 

حقيقي ومتوسط نصيب الفرد أوالً: الوضع الراهن للدخل القومي ال
 منه :

مـن أهـم مـتغريات السياسـة      National incomeيعترب الدخل القـومي   

االقتصــادية للدولــة املعنيــة بتحقيــق التنميــة، وترجــع هــذه األهميــة لكــون الــدخل   

القـــومي هـــو أحـــد املؤشـــرات االقتصـــادية الـــيت تســـتخدم لتتبـــع تطـــور النشـــاي          

اإلنتــاجي يف الدولــة، فتطــور الــدخل القــومي احلقيقــي خــالل فــرتة زمنيــة معينــة     

ن معـدل الزيـادة يف   إخـالل هـذه الفـرتة، حيـث      يعكس مـدى مـو االقتصـاد القـومي    

 الدخل القومي احلقيقي يعد أحد معايري التنمية االقتصادية.

مستوى الدخل القـومي احلقيقـي، وشـكل توزيعـه علـى السـكان        ُيع دُّكما  

مــن أهــم العوامــل احملــددة ملســتوى الرفاهيــة االقتصــادية يف اجملتمــع،  ففــي حالــة     

يقـي مبعـدل أكـرب مـن معـدل زيـادة السـكان فـإن ذلـك          زيادة الدخل القومي احلق

قد يؤدى إىل ارتفاع متوسط  دخل الفرد ومن ثم ترتفع رفاهيته االقتصادية، ومن 

ناحيةا أخرى فإنه كلما زادت درجـة عدالـة توزيـع الـدخل اتسـع نطـاق االنتفـاع بـه         

 على مستوى مجيع األفراد داخل املقتصد.   

ــث   ــع أو م إوحيــ ــن تتبــ ــه ال ميكــ ــادي يف نــ ــاي االقتصــ ــة النشــ ــنتني  قارنــ ســ

تتلفــتني عــن طريــق مقيــاس الــدخل القــومي النقــدي وذلــك الخــتالف القــوة       

الشــرائية للنقــود بــني ســنة وأخــرى وفقــًا حلــاالت التضــخم الســائدة، فــإن قيــاس          

، وفيمـا يلـى تتبـع النشـاي     )*(الدخل القومي خـالل الدراسـة مت بـالقيم احلقيقيـة    

                                                           
تم تحويل القيم الجارية إلى قيم حقيقية من خالل قسمة القيم الجارية لبيانات السلسة الزمنية على  (*)

 . اليمنالرقم القياسي ألسعار المستهلكين فى 
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الل دراسة الوضـع الـراهن للـدخل القـومي خـالل فـرتة       االقتصادي يف اليمن من خ

 ومتوسط نصيب الفرد منه. ( 0251 -5111الدراسة )

 

7

فيما يلى دراسة الوضع الراهن للدخل القومي احلقيق مـن خـالل تطـوره     

  .)**(السنويتقدير معدل التغري باإلضافة لخالل فرتة الدراسة، 

وبدراســة تطــور الــدخل  (55بيانــات الــواردة باجلــدول رقــم )باالســتعانة بال 

تـراوح بـني حـد أدنـي      ( تـبني أنـه  0251 -5111)فـرتة  الخالل القومي احلقيقي 

 111101بلــغ حــوالي   ى، وحــد أقصــ 5111عــام  ريــالمليــار  021202بلــغ حــوالي 

ريـال،  مليـار   2115101 حـواىل  ي، وقـد بلـغ املتوسـط السـنو    0221عام  ريالمليار 

 :االآتيةيثلها املعادلة  بدراسة معادلة النمو اليتو

lnŶi 14.992  +  0.031 Ti 
**         (3.609  )(138.033) ** 

R2 = 0.41            F = (13.018) **   

ــال   Ŷi: حيـــث إن ــدرة للـــدخل القـــومي اإلمجـ ــة املقـ ــة يف   ي= القيمـ ــالقيم احلقيقيـ بـ

 اليمن )باملليار ريال(.

     i ( 222، 0، 5= السنوات.)ن، 

     T .الزمن = 

% مبــا يعــادل 205زيــد بنحــو يف الــيمن ي الــدخل القــومي اإلمجــالي تــبني أن وقــد    

معنويـة إحصـائيًا    سنويًا خالل فرتة الدراسة، وهـى زيـادة   ريالمليار  5211حوالي 

   (.2025عند مستوى معنوية )
  

                                                           
 522   ×    القيمة في السنة السابقة) –القيمة فى السنة الحالية (= معدل التغير السنوي  (**)

     القيمة في السنة السابقة          
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 الدراسـة خـالل فـرتة    ياحلقيق القوميللدخل  يوبدراسة معدل التغري السنو       

 القـومي الـدخل  فقـد تنـاقص   سنوات الدراسـة،   بعض سالبة يف ًاتبني أنه حقق قيم

، ثـم عـاد   0222، 5111ثم حقق قيمًا موجبـة خـالل عـامي    ، 5111عام  احلقيقي

، ثم حقـق  0221عام حتى  0220، ثم عاود االرتفاع من عام 0225عام  لتناقصل

ثــم قــيم ســالبة    0252، ثــم قيمــة موجبــة عــام   0221، 0221ســالبة عــامي   قيمــًا

تــبني مــن   م،  وقــد0251، 0252، 0252، 0250، 0255خــالل الســنوات االخــرية  

خـــالل الفـــرتة ســـالفة   ياحلقيقـــ القـــوميالـــدخل  شـــهدت مـــوًا يف الـــيتالســـنوات 

 ي، حيث حقـق الـدخل الزراعـ   0222عام  يفالذكر أن ٌأقصى معدل مو قد حتقق 

حيث  0220عام  يف موه %، بينما بلغ أقل معدالت2105ر بنحو موًا ُقّد ياحلقيق

 . % فقط2,1حقق موًا ُقدر بنحو 

خــالل مجيــع ســنوات الدراســة ال ميثــل تزايــدًا  ن معــدل الــتغري أوقــد تــبني  

مستمرًا وإما متذبـذبا بـني الزيـادة والنقصـان، وهـو مـا يتنـافى مـع أحـد الشـروي           

األساســية للتنميــة واملتمثــل يف أن الــتغري يف حجــم النشــاي االقتصــادي جيــب أن     

 يكون موًا متزايدًا ومستمرًا.

 

 

 

 

 

باجلمهورية اليمنية خالل الفرتة (  الدخل القومي احلقيقي 11جدول)

(1995-1115) 

 

 السنوات

 

 عدد  السكان إجمالي الحقيقي القوميالدخل 
الدخل متوسط نصيب الفرد من 

 القومي الحقيقي

 قيمة الدخل

 (1)مليار لاير( )

معدل النمو 

السنوي
**

 

)%( 

 عدد السكان

 )مليون نسمة(

(1) 

معدل النمو 

السنوي
**

 

)%( 

 القيمة

 لاير()ألف 

(1( ÷ )1) 

 معدل

السنويالتغير 
** 

)%( 

7993 2484.31 1 7.2.1 1 171.8 1 

7991 2599.42 4.6 73211 3.7 173.3 0.9 

7992 3033.89 16.7 7323. 3.5 195.5 12.8 
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7998 2899.18 -4.4 71211 3.5 180.5 -7.7 

7999 3527.93 21.7 71227 4.0 211.1 17.0 

.111 4802.93 36.1 722.1 4.5 275.1 30.3 

.117 4674.08 -2.7 72299 3.0 259.8 -5.5 

.11. 4695.27 0.5 7823. 3.1 253.3 -2.5 

.113 4844.91 3.2 79271 3.0 253.7 0.2 

.11. 4944.12 2.0 79219 3.1 251.1 -1.0 

.113 5585.00 13.0 .12.8 3.0 275.4 9.7 

.111 6414.42 14.9 .1291 3.1 306.9 11.4 

.112 6758.49 5.4 .723. 3.1 313.8 2.2 

.118 6695.53 -0.9 ..2.1 3.1 301.6 -3.9 

.119 6177.45 -7.7 ..281 3.0 270.2 -10.4 

.171 6410.64 3.8 .3238 3.1 271.9 0.6 

.177 5161.28 -19.5 ..237 3.1 212.3 -21.9 

.17. 5035.12 -2.4 .3212 3.1 200.8 -5.4 

.173 4763.43 -5.4 .328. 3.1 184.3 -8.2 

.17. 4413.17 -7.4 .121. 3.1 165.7 -10.1 

.173 4080.27 -7.5 .22.3 3.0 148.6 -10.3 

  .3.2.  1233. - 21792.3. المتوسط

الرقم ÷ ( مت حساب القيم احلقيقية للدخل القومي من خالل قسمة القيم اجلارية *)

 سنة األساس. 0252باعتبار سنة ، 522القياسي ألسعار املستهلكني والضرب يف 

 522×  القيمة فى السنة السابقة( –القيمة فى السنة احلالية )معدل التغري السنوي =  (**)

 القيمة يف السنة السابقة           

 كتاب من سلسلة لتحصاء، املركزي اجلهاز الدولي، والتعاون التخطيط وزارة -املصدر

 .صنعاء. 0251-5111 من السنوي االحصاء

.

مع التأثري الكبري الرتفـاع معـدالت ازديـاد السـكان بدرجـة تقـارب معـدالت         

مو الدخل أصبح من املالئم استخدام مؤشـرات معـدالت مـو نصـيب الفـرد، حيـث       

، (7)ا مبعــدالت النمــو الســكاني تقــيس هــذه املعــدالت النمــو االقتصــادي يف عالقتهــ   

ن النمـــو االقتصـــادي يتحقـــق عنـــدما يتفـــوق معـــدل مـــو الـــدخل القـــومي  إحيـــث 

فإنه من األهمية دراسة الوضع الراهن  احلقيقي على معدل النمو يف عدد السكان

                                                           
).211، ص (مرجع سبق ذكره، مدخل تحليلي -االقتصاد الكلىدمحم مدحت مصطفى وآخرون،  )5(
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ملتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي من خـالل دراسـة تطـوره خـالل     

 ر معدل التغري السنوي له.(، وتقدي173. -7993الفرتة )

(،  وبدراسـة تطـور متوسـط    77وردة باجلـدول رقـم )  باالستعانة بالبيانـات الـ   

تـراوح بـني    تبني أنهخالل فرتة الدراسة نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي 

بلـــغ حـــوالي  ى، وحـــد أقصـــ173.عـــام  ريـــالألـــف  7.821بلـــغ حـــوالي  ىحـــد أدنـــ

ريال، ألف  .3.2. حواىل ي، وقد بلغ املتوسط السنو112.عام  ريالألف  37328

 التالية خالل الفرتات التالية:يثلها املعادلة  دراسة معادلة النمو اليتومن 

اىل مــا قبــل   .799( وهــي الفــرتة مــا بعــد حــرب    171.-7993الفــرتة االوىل: )

 ثورة الشباب: 

lnŶi = 5.182  +  0.037 Ti 
**  (6.255  )         (91.443)

** 

R
2
 = 0.73                          F = (39.121)

 **
 

احلقيقي = القيمة املقدرة ملتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  Ŷi: نإحيث 

 )باأللف ريال(.

     i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

               Ti .الزمن = 

ــبني أن وقــد               نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي احلقيقــي فــى       متوســط ت

ســـنويًا خــالل فـــرتة   لــف ريــال  أ  927% مبــا يعــادل حـــوالي   322زيــد بنحـــو  الــيمن ي 

يف  (1217، وهى زيادة معنويـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى معنويـة )     (171.-7993)

روف الـيت  ( بسبب الظ173.-7993حني حقق معدل مو سالب خالل الفرتة )

زمـة اقتصـادية وسياسـية عصـفو بـالبالد      أالهـا مـن   ت سادت خالل ثورة الشباب وما

ىل إ 173.، واخنفــاا نصــيب الفــرد يف عــام  172.بســبب احلــرب وامتــداده حتــى 

 الف ريال. 7.821ادنى مستوى خالل تلك الفرتة حيث بلغ حوالي  

متوســط يف الــيمن ومــا ســبق ذكــره مــن زيــادة الــدخل القــومي احلقيقــي                

فـرتة موضـوع الدراسـة ال يعنـى أن هـذا الـدخل       نصيب الفرد من هذا الدخل خالل 

يتم توزيعه بعدالة على أفراد املقتصد كله، وقد تبني إىل أن هنـاا سـوء توزيـع يف    
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، ومــن الواضــح جليــًا أن ســوء توزيــع   (7)اإلنفــاق العــام يف كــلو مــن احلضــر والريــف  

توزيع الدخل يف اليمن. حيث يدل الواقـع علـى أن فئـة    اإلنفاق هو أحد دالئل سوء 

قليلــة يف اجملتمــع الــيمين هــي املســتحوذة علــى النصــيب األكــرب مــن الــدخل، وأن    

مثار حتقيق معدالت مو اقتصادي ال يسـتفيد منهـا سـوى هـذه الفئـة القليلـة، أي       

ابتعــد توزيــع الــدخل عــن العدالــة الــيت هــي أحــد مقومــات وشــروي إحــدا، تنميــة     

ومـا تبعهـا مـن     177.تصادية شاملة، وهـو مـا أدى النـدالع ثـورة الشـباب يف عـام       اق

ــتالالت        ــن االخـ ــثري مـ ــدو، الكـ ــاعي وحـ ــي واجتمـ ــادي وسياسـ ــتقرار اقتصـ ــدم اسـ عـ

 .173.على الدولة يف فرباير االنقالبني ةوسيطر

 

 

وبدراسـة معـدل الـتغري     (،55باالستعانة بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )    

نصـــيب الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي احلقيقـــي خـــالل الفـــرتة        توســـط  الســـنوي مل

حتـــى  5111( فقــد تــبني أنــه ميثــل مــوًا خــالل الســنوات مــن         0251 -5111)

، 5111، ثــم عــاود النمــو مــرة اخــرى عــامي    5111، ثــم حقــق تناقصــًا عــام   5111

مــو ســالب خــالل الســنوات  %، علــى الرتتيــب، ثــم معــدل30.3%، 17بنحـو   0222و

ر ( قــــد0221-0221، ثــــم مــــو موجــــب خــــالل الفــــرتة )0222، 0220، 0225

،  ثم معـدل  0222، 0221مو سالب عامي  %، ثم معدل000%، 5502%، 101بنحو 

% ثــم معــدل مــو ســنوي ســالب خــالل الفــرتة      201بنحــو  0252مــو موجــب عــام   

(، األمـــر الـــذى يرجـــع لتـــدنى معـــدل النمـــو يف الـــدخل القـــومي   0255-0251)

                                                           
 راجع فى ذلك كالً من:  )5(

(وآخرون)، دراسة قياسية لسوق العمل في مصر باستخدام نموذج التوازن على عبد العال خليفة 
 ).51، ص (0222لالقتصاديين الزراعيين، سبتمبر العام، المؤتمر احدى عشر 

الميس فوزى البهنسى مصطفى، دراسة إقتصادية لألنماط اإلنفاقية اإلستهالكية المصرية، رسالة 
 .0250دكتوراة، قسم اإلقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 
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، 0225، 5111بـــالتزامن مـــع زيـــادة أكـــرب يف عـــدد الســـكان خـــالل الســـنوات مـــن  

ــن  0221،0221، 0222، 0220 ــى 0255ومـ ــادة  0251وحتـ ــى الزيـ ــه علـ ، وتفوقـ

 السكانية يف باقي سنوات الدراسة .

نصـيب الفــرد  متوســط ًا يف كمـا تــبني أن السـنوات الــيت حتقـق فيهــا مـو      

من الدخل القومي احلقيقي قد تراوح فيها معدل النمو بـني حـد أدنـى ُقـدر بنحـو      

متزامنًا يف ذلك مع  0222%  عام 2202قصى ُقدر بنحو ، وحد أ0222% عام 200

الــدخل القــومي احلقيقــي الــذى حقــق أقصــى معــدل مــوو لــه يف نفــس العــام، وهــو     

% ليتفــوق 2105ل القــومي حقــق مــوًا ُقــدر بنحــو   األمــر الــذى يرجــع إىل أن الــدخ  

 %. 201بشدة على معدل النمو يف عدد السكان يف ذلك العام الذى ُقدر بنحو 

( ميثـل   0251 -5111وعلى الرغم أن معدل الـتغري خـالل الفـرتة مـن)     

مــوًا  متذبــذبا بــني الزيــادة والنقصــان، ويرجــع ذلــك بصــورةا أساســية للتذبــذب يف  

اليت حيققها الدخل القـومي احلقيقـي، خاصـًة مـع معرفـة أن عـدد       معدالت النمو 

 السكان يزيد مبعدالت شبه ثابتة خالل تلك السنوات.

 
 
 
 

 ثانياً: الوضع الراهن للناتج المحلى االجمالي الحقيقي اليمني

الناتج احمللى اإلمجـالي هـو عبـارة عـن جممـوع النـاتج احمللـى املتحقـق مـن            

ال، يف املقتصد اليمين، واملتمثلة يف: القطاعـات السـلعية،   القطاعات الرئيسية الث

وقطاعات اخلدمات اإلنتاجية، وقطاعات اخلدمات االجتماعية، وفيما يلـى دراسـة   

الوضع الراهن للناتج احمللى اإلمجـالي احلقيقـي يف الـيمن، وذلـك خـالل الفـرتة       

ي خـالل  (. من خالل دراسة تطوره، وتقدير معدل الـتغري السـنو  0251 -5111)

 سنوات الدراسة.

7

ــواردة باجلــدول رقــم )    باالســتعانة  النــاتج وبدراســة تطــور   ،(50بالبيانــات ال

تـبني أنـه تـراوح بـني حـد أدنـي بلـغ         الدراسـة خـالل فـرتة   احمللى اإلمجالي يف اليمن 

مليـار   155101بلـغ حـوالي    ى، وحـد أقصـ  5111عـام   ريـال مليار  011205حوالي 
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بدراسـة  ريـال، و مليـار   121102 حواىل ي، وقد بلغ املتوسط السنو0221عام  ريال

 :اآلتيةيثلها املعادلة  معادلة النمو اليت

lnŶi =  8.156  +  0.030 Ti 

            (74.335)**  )3.465(** 

R2 = 0.38              F = (12.006) **  

لقيمة املقدرة للناتج احمللى اإلمجالي بالقيم  احلقيقية  =  ا  Ŷiن: إحيث   

 )باملليار ريال(.

        i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

       T .الزمن = 

 

% مبــا يعــادل 202زيــد بنحــو ي النــاتج احمللــى اإلمجــالي يف الــيمن تــبني أن 

سنويًا خالل فرتة الدراسة، وهى زيـادة معنويـة إحصـائيًا     ريالمليار 51501حوالي 

 (. 2025عند مستوى معنوية )

 

 
  

.

(، وبدراسـة معـدل الـتغري    50باالستعانة بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )    

تبني أنـه حقـق   (  0251 -5111الفرتة ) السنوي للناتج احمللى اإلمجالي خالل

ــالبة يف ًاقيمـــ ــة،  بعـــض سـ ــنوات الدراسـ ــالي  سـ ــاتج احمللـــي االمجـ ــاقص النـ  فقـــد تنـ

، ثـم عـاد   0222، 5111ثم حقق قيمًا موجبـة خـالل عـامي    ، 5111عام  احلقيقي

، ثم حقـق  0221عام حتى  0220، ثم عاود االرتفاع من عام 0225عام  لتناقصل

ثم قيم سالبة خالل السنوات  0252ثم قيمة موجبة عام  ،0221قيما سالبة عام 

 تـــبني مـــن الســـنوات الـــيت م،  وقـــد0251، 0252، 0252، 0250، 0255االخـــرية 

خـالل الفـرتة سـالفة الـذكر أن     احلقيقـي   الناتج احمللي االمجـالي  شهدت موًا يف

 ياحلقيقـ  ي، حيـث حقـق الـدخل الزراعـ    0222عام  قصى معدل مو قد حتقق يفأ

حيــث حقــق  0222عــام  يف مــوه %، بينمــا بلــغ أقــل معــدالت2202مــوًا ُقــدر بنحــو 

% خـالل فـرتة   2052. وقـد بلـغ املتوسـط السـنوي حنـو      % فقط2,21موًا ُقدر بنحو 

 الدراسة.



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

521 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  الناتج احمللي االمجالي احلقيقي باجلمهورية اليمنية خالل الفرتة 12جدول)

(1995-2115) 

 السنة

 
 مليار لايرقيمة الناتج المحلي االجمالي 

معدل النمو السنوي
*

 

)%( 

7993 2590.1 121 

7991 2833.5 9.40 

7992 3279.6 15.74 

7998 3024.6 -7.77- 

7999 3825.4 26.47 

.111 5137.4 34.30 

.117 4950.2 -3.64- 

.11. 5002.1 1.05 

.113 5213.3 4.22 

.11. 5383.5 3.27 

.113 6077.6 12.89 

.111 6759.7 11.22 

.112 7112.8 5.22 

.118 7118.7 0.08 

.119 6421.5 -9.79 
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.171 6786.8 5.69 

.177 5560.4 -18.07 

.17. 5232.3 -5.90 

.173 4979.8 -4.83 

.17. 4637.4 -6.88 

.173 4320.0 -6.84 

  .31392 المتوسط

الرقم ÷ ( مت حساب القيم احلقيقية للدخل القومي من خالل قسمة القيم اجلارية *)

  سنة األساس.  0252، باعتبار سنة 522القياسي ألسعار املستهلكني والضرب يف 

 522×  القيمة يف السنة السابقة( –القيمة يف السنة احلالية )معدل التغري السنوي =  (**)

 السابقةالقيمة يف السنة            

 لتحصاء، املركزي اجلهاز الدولي، والتعاون التخطيط وزارة مجعو وحسبو من: -املصدر

 .صنعاء. 0251-5111 من السنوي االحصاء كتاب من سلسلة

كما تبني أنه على الرغم أن معدل التغري ميثل قيم متذبذبة خالل فـرتة  

إال أنه يتفق مـع الـدخل   الدراسة و تعرب عن مو سنوي يف الناتج احمللى اإلمجالي 

ــدًا     ــارة إليـــه يف أن ذلـــك النمـــو ال ميثـــل تزايـ القـــومي اإلمجـــالي الـــذى ســـبق اإلشـ

مســتمرًا، حيــث ظــل معــدل الــتغري املمثــل للنمــو يزيــد ويــنقص ســنة بعــد األخــرى،  

ــد      ــو متزايـ ــا يف مـ ــق مرادهـ ــادية يف الـــيمن ل حتقـ ــة االقتصـ ــا يعنـــى أن التنميـ ممـ

ــاتج احمللـــى  ومســـتمر بالنســـبة ألحـــد مؤشـــراته  ا شـــديدة األهميـــة واملتمثـــل يف النـ

ذلــك أحــد    وُيع ــدُّ أحــد مؤشــرات حجــم النشــاي االقتصــادي،      وصــفه اإلمجــالي ب

 .(5)معوقات التنمية

 

 ثالثا: الوضع الراهن للمعامالت الخارجية للمقتصد اليمني

االقتصــادية يف املعــامالت مــع العــال اخلــارجي أحــد مؤشــرات التنميــة  ع ــدُُّت           

ية،  وذلـك  اليمن، ولذلك فمن األهمية دراسة الوضع الراهن للمعامالت اخلارج

مـــن إمجـــالي قيمـــة الصـــادرات والـــواردات اليمنيـــة،   مـــن خـــالل دراســـة تطـــور كـــل     

 (.173. -7993وصافى امليزان التجاري اإلمجالي خالل الفرتة )

7

                                                           
(5)
، 0221سسى فى مصر،  أكتوبر أحمد صقر عاشور، التنمية وقضايا الحوكمة واإلصالح المؤ 

 . )52( ص
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االقتصـادية تـأثريًا يف التنميـة االقتصـادية      تالصادرات من أهم املتغريا ع دُُّت          

علــى تــوفري النقــد األجــنو لتمويــل بــرامج التنميــة،        ايف الــيمن، وذلــك لقــدرته  

 والوفاء بأعباء الواردات، وحتسني وضع امليزان التجاري.

إمجــالي ( وبدراســة تطــور 73وباالســتعانة بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم )          

( تــبني أنهـا تراوحــو بــني  173.-7993خـالل الفــرتة ) قيمـة الصــادرات اليمنيــة  

، وحــد أقصــى بلــغ حــواىل   7993مليــار ريــال عــام   773291حــد أدنــى بلــغ حــواىل   

مليـار   779222ي حواىل ، وقد بلغ املتوسط السنو177.مليار ريال عام 127...

 :اآلتيةريال، وبدراسة معادلة النمو اليت يثلها املعادلة 

 

lnŶi = 12.288  +  0.13 Ti 
** (10.942  )         (82.375)

 ** 

 R2
 = 0.86                   F = (119.738)

 **
 

 )مليار ريال(. = القيمة املقدرة إلمجالي قيمة الصادرات اليمنية Ŷi: حيث أن

     I  ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

   T  = .الزمن 

ــبني أن              ــادرات   تـ ــة الصـ ــالي قيمـ ــو  إمجـ ــد بنحـ ــواىل   73تزيـ ــا يعـــادل حـ % مبـ

مليار ريال سـنويًا خـالل فـرتة الدراسـة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا عنـد           73322

 (.1217مستوى معنوية  )

.

إمجــالي ( وبدراســة تطــور  73باالســتعانة بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم )            

( تـبني أنهـا تراوحـو بـني حـد أدنـى       173. -7993خـالل الفـرتة )  قيمة الواردات 

مليـار   931.، وحـد أقصـى بلـغ حـواىل     7993مليـار ريـال عـام     7223.بلغ حـواىل  

مليـار ريـال ، وبدراسـة     9..7، وقـد بلـغ املتوسـط السـنوي حـواىل      .17.ريال عـام  

 :اآلتيةمعادلة النمو اليت يثلها املعادلة 

lnŶi = 5.523  +  0.133 Ti 
** (21.234  )        (70.272)

 ** 

 R2
 = 0.96                 F = (450.877)

 **
 

 )باملليار ريال(. = القيمة املقدرة إلمجالي قيمة الواردات اليمنية Ŷiحيث إن: 
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     i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

     T .الزمن = 

% مبـا يعـادل مقـدار    13تزيد بنحـو   إمجالي قيمة الواردات اليمنيةتبني أن             

مليار ريال سنويًا خـالل فـرتة الدراسـة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا         7923حواىل 

 (.1217عند مستوى معنوية  )

 

 

3

تبني من خالل الفرق بني إمجالي قيمة الصادرات والواردات اليمنيـة تفـوق              

الفـــرق بينهمـــا خـــالل ســـنوات  ةات علـــى الصـــادرات، ممـــا أدى لســـاليبقيمـــة الـــوارد

فإن   صافى امليزان التجاري يف اليمن يعانى عجزًا خالل الفرتة  و من ث مَّالدراسة، 

(7993-.173.) 

خالل  باملليون ريال امليزان التجاري اإلمجالي فى اليمن (:13جدول رقم )

 (م1115 -1995الفرتة)

 السنة
 إجمالي

 قيمة الصادرات
 إجمالي

 قيمة الواردات
 صافى

 الميزان التجاري

1995 116.0 217.5 -101.5 
1996 285.6 351.8 -66.2 
1997 320.8 398.7 -77.9 
1998 228.0 405.2 -177.1 
1999 414.5 442.2 -27.7 
2000 645.2 532.8 112.4 
2001 596.0 582.3 13.7 
2002 695.1 709.0 -13.9 
2003 787.2 819.7 -32.5 
2004 932.4 908.7 23.7 
2005 1311.0 1148.5 162.5 
2006 1549.1 1534.0 15.1 
2007 1544.3 1859.1 -314.8 
2008 2033.9 2333.7 -299.8 
2009 1424.4 1998.9 -574.5 
2010 2034.0 2333.5 -299.4 
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2011 2220.1 2289.3 -69.2 
2012 2011.9 2936.0 -924.1 
2013 2120.2 2868.8 -748.6 
2014 2001.0 2878.0 -877.0 
2015 1880.0 2887.1 -1007.1 

 - 3721. 923..7 779222 المتوسط

 مجعو وحسبو من: -املصدر

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املركزي لتحصاء، سلسلة من كتاب االحصاء 

 .صنعاء .0251-5111السنوي من 

 

ــم )          ــدول رقـ ــواردة باجلـ ــات الـ ــتعانة بالبيانـ ــور  73وباالسـ ــة تطـ ــدار ( وبدراسـ مقـ

ــزان التجــاري اإلمجــالي     ــه  173.-7993خــالل الفــرتة ) العجــز يف املي ــبني أن ( ت

، وحــد أقصــى بلــغ  .11.مليــار ريــال يف عــام   .7 ليتــراوح بــني حــد أدنــى بلــغ حــوا  

 3721.، وقــد بلــغ املتوسـط الســنوي حــواىل  173.مليــار ريــال عـام   7112حـواىل  

 :اآلتيةعادلة مليار ريال، وبدراسة معادلة النمو اليت يثلها امل

Ŷi = 3.173  +  0.149 Ti 
** (32328  )       (6.800)

 **  

 R2
 = 0.40              F = (12.805)

 **
 

 )باملليار ريال(.القيمة املقدرة ملقدار العجز يف امليزان التجاري اإلمجالي =  Ŷi: حيث أن

     i  ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

 T    =.الزمن 

% 73يزيــد بنحــو  مقــدار العجــز يف امليــزان التجــاري اإلمجــالي الــيمينتــبني أن       

مليار  ريال سنويًا خالل فرتة الدراسة، وهى زيـادة معنويـة    3223مبا يعادل حواىل 

 (.1217إحصائيًا عند مستوى معنوي )

 

 رابعا: الوضع الراهن لسعر صرف الدوالر باللاير اليمني

يثل وحدة النقـد احملليـة واجهـة املقتصـد مبـا تعكسـه مـن قـوة أو ضـعف                        

يف حالته االقتصادية، فاالقتصاد القوى يثله وحدة نقد قوية ومطلوبـة والعكـس   
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سعر الصرف من أهم العوامل املـؤثرة علـى املعـامالت اخلارجيـة مـن       وُيع دُّصحيح، 

لى دراسة الوضع الـراهن لسـعر   خالل تأثريه على امليزان التجاري اليمين، و فيما ي

ــرتة      ــالل الفـ ــوره خـ ــة تطـ ــالل دراسـ ــن خـ ــرف مـ ــه 173. -7993)الصـ (، ومقارنتـ

مبعــدل الــتغري الســنوي لكــلو مــن إمجــالي الصــادرات والــواردات وقيمــة العجــز يف         

 امليزان التجاري اإلمجالي.  

ســعر ( وبدراســة تطــور  .7وباالســتعانة بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم )    

( تــبني أنــه تــراوح بــني حــد 173. -7993خــالل الفــرتة )دوالر بالريــال صــرف الــ

ــال/دوالر عــام   711أدنــى بلــغ حــواىل     7921.، وحــد أقصــى بلــغ حــواىل    7993ري

ريــال/دوالر ،  78723،  وقــد بلــغ املتوســط الســنوي حــواىل   171.ريــال/دوالر عــام  

 :اآلتيةوبدراسة معادلة النمو اليت يثلها املعادلة 

lnŶi = 4.832  +  0.032 Ti 
**  (9.703   )      (118.095)

** 

 R2
 =   0.83                       F = (94.150)

**
  

 )ريال/دوالر(.= القيمة املقدرة لسعر الصرف  Ŷi حيث إن:

i             ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

               T .الزمن = 

ــبني أن   ــد تـ ــرف وقـ ــعر الصـ ــو   سـ ــد بنحـ ــواىل   .32يزيـ ــادل حـ  328% مبـــا يعـ

ريال/دوالر سنويًا خالل فـرتة الدراسـة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى         

 (.1217معنوية  )

ممــا ســبق تــبني أن الريــال الــيمين تتــدهور قيمتــه أمــام الــدوالر األمريكــي     

الـذى يــتم علــى أساســه التبــادل الــدولي بــني الــيمن والعــال اخلــارجي، ومبالحظــة  

ات اخلاصة مبعدل التغري السنوي يف سعر الصرف تبني تدهور قيمـة الريـال   البيان

، وهـو العـام التـالي لتحريـر قيمـة العملـة الوطنيـة يف        7993أمام الـدوالر مـن عـام    

الــيمن بعــد االصــالحات االقتصــادية الــيت اتبعتهــا الــيمن حســب توجهــات البنــك   

ن حتريــر ســعر صــرف  إ، ممــا أدى لتــدهوره أمــام الــدوالر، حيــث   .799الــدولي عــام 

مقارنــًة مبــا كــان   7993% عــام .8أدى لتــدهور قيمتــه بنحــو   .799الريــال عــام  

ريــال ارتفعــو إىل حــواىل   33، حيــث بلغــو قيمــة الــدوالر حــواىل  .799عليــه عــام 

م، ومــن 172.، وقــد اســتمر هــذا التــدهور حتــى يومنــا هــذا   7993ريــال عــام  711
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للعديـد مـن املشـاكل مـن أهمهـا زيـادة        املعروف أن هذا التدهور من شـأنه أن يـؤدى  

 .(7)قيمة العجز يف امليزان التجاري نتيجة لزيادة قيمة الواردات عن الصادرات

 خالل الفرتةسعر الصرف ومعدل تغري امليزان التجاري اليمين  (:14جدول رقم )

(1995- 2115) 

 السنة
 سعر الصرف

 دوالر( )لاير/

معدل التغير فى سعر 

 الصرف

معدل التغير فى 

 قيمة الصادرات

معدل التغير فى 

 قيمة الواردات

معدل التغير في قيمة 

العجز في الميزان 

 التجاري

)%( )%( )%( )%( 

1995 100.0 0.0 146.3 31.3 -53.3- 

1996 128.2 28.2 12.3 -8.8- 15.0 

1997 129.3 0.9 -28.9- -42.8- 56.0 

1998 135.9 5.1 81.8 2.3 -540.2- 

1999 155.8 14.6 55.7 45.9 124.6 

2000 161.7 3.8 -7.6- 11.9 -719.5- 

2001 168.8 4.4 16.6 19.4 198.6 

2002 175.6 4.0 13.2 11.0 57.3 

2003 183.5 4.5 18.4 13.7 237.5 

2004 184.8 0.7 40.6 44.3 85.4 

2005 191.4 3.6 18.2 34.9 -975.4- 

2006 197.1 3.0 -0.3- 0.7 104.8 

2007 199.0 0.9 31.7 9.4 -5.0- 

2008 199.8 0.4 -30.0- -39.0- 47.8 

2009 202.9 1.5 42.8 1.8 -91.9- 

2010 219.6 8.3 9.1 -4.9- -332.6- 

2011 213.8 -2.6 -9.4- -12.1- 92.5 

2012 214.4 0.3 5.4 -27.8- -23.4- 

2013 214.9 0.3 -5.6- -30.2- 14.6 

2014 214.9 0.0 -6.0- -34.7- 12.9 

2015 215.3 .21 146.3 31.3 -53.3- 

 - - - - 78723 المتوسط

 .522×القيمة فى السنة السابقة(   –)القيمة فى السنة احلالية ( معدل التغري السنوى= *)

 القيمة فى السنة السابقة    

                                                           
دراسة اقتصادية ألثر التغيرات في سعر الصرف على بعض دمحم عبد الحافظ عبد المطلب،  )5(

، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، حاصالت التجارة الخارجية الزراعية
 .115، ص 0221العدد الثالث، سبتمبر 
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لالحصاء،  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املكزي مجعو وحسبو من: -املصدر 

 . صنعاء0251-5111سلسلة من كتاب االحصاء السنوي من 

 ( بالدراسة،   )(.  52اجلدول رقم )

وعلى الرغم أن حترير سعر الصرف من شأنه أن يـؤدى إىل خفـض العجـز يف             

امليــزان التجــار الــيمين إال أن هــذا ل يتحقــق يف حالــة الــيمن، حيــث تتميــز الــدول    

اجلهاز اإلنتاجي لديها، باإلضافة لضـعف   اليمن بعدم مرونة يفالنامية اليت منها 

، ويتضـح ذلـك مـن    (7)مرونة الطلب على سلع الصادرات وخصوصـًا الزراعيـة منهـا   

بالتزامن مع اخنفاا معدل النمو يف  113.تدهور قيمة الريال أمام الدوالر عام 

،ممــا 113.% عــام .782إىل حنــو  .11.% عــام 121.الصــادرات اليمنيــة مــن حنــو 

% اىل .832امليـــزان التجـــاري مـــن حـــوالي   أدى لزيـــادة مفرطـــة يف قيمـــة العجـــز يف 

 م.  113.%( عام .9232-حوالي )

القطـاع  يف االقتصاديةالوضع الراهن لمؤشرات التنمية 
 يالزراعـ

 مقدمــة: 

من  اليمن يف االقتصاديةإحدا، التنمية  يف الزراعيترجع أهمية القطاع  

وتوليد الناتج احمللى، ومـا ميكـن أن    القوميالدخل  حيث ما ميكن أن يساهم به يف

يساهم به من صادرات، وكذلك أهمية ما يوفره من سلع وخدمات يستفيد منها 

فإن التنمية الزراعية ال تعود بـالنفع علـى القطـاع     ومن ُثمَّككل، اليمين املقتصد 

  الزراعية أيضًا.فحسب وإما على القطاعات غري يالزراع

يتنــاول دراسـة الوضــع الــراهن لــبعض املــتغريات   اجلــزءولـذلك فــإن هــذا    

، واملتمثلة احليويهلذا القطاع  االقتصاديالدالة على حجم النشاي  االقتصادية

 ي، وامليـزان التجــار يوالنـاتج احمللـى الزراعــ   احلقيقــي الزراعـي كـلو مـن الــدخل    يف

 االقتصادية(، كما يتناول تطور املتغريات 173.-7993خالل الفرتة )الزراعي 

                                                           
دمحم عبد الحافظ عبد المطلب، دراسة إقتصادية ألثر التغيرات في سعر الصرف على بع   )5(

 .مرجع سبق ذكرهحاصالت التجارة الخارجية الزراعية، 
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تضـمنتها الفـرتة    الـيت  الـيمن  يف االقتصـادية سابقة الذكر خالل خطط التنميـة  

توضــح مــدى   حماولــة للتوصــل لــبعض النتــائج الــيت    موضــع الدراســة، وذلــك يف  

 .يالقطاع الزراع حتقيق تنمية يف

 اليمن يف يالحقيقي أوالً: الوضع الراهن للدخل الزراع

، الـيمن  يف ياحلقيقـ  يفيما يلى يتم دراسة الوضع الـراهن للـدخل الزراعـ    

 يوذلك من خالل دراسة تطوره خالل فرتة الدراسة، وتقـدير معـدل الـتغري السـنو    

، وذلـــك خـــالل الفـــرتة  يالـــدخل القـــوم يإمجـــال هميتـــه النســـبية يفالـــه، وتطـــور 

(7993- .173.) 

7

( وبدراســة تطــور الــدخل 73بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم ) باالســتعانة 

تــراوح بــني حــد أدنــي بلــغ حــوالي خــالل فــرتة الدراســة تــبني أنــه  ياحلقيقــ يالزراعــ

عـام   ريـال مليـار   .733.2بلـغ حـوالي    ى، وحـد أقصـ  7991عام  ريالمليار  .1822

وبدراسـة معادلـة    ، ريـال مليـار   771721حـواىل   ي، وقد بلغ املتوسط السـنو 119.

 :اآلتيةيثلها املعادلة  النمو اليت

lnŶi = 6.644  +  0.023 Ti 
** (4.804  )      (108.766)

** 

R
2
 = 0.55                           F = (23.080)

**
 

 (.ريالبالقيم احلقيقية )باملليار  الزراعي= القيمة املقدرة للدخل  Ŷi: نإحيث 

     i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

               T .الزمن = 

ــتـــبني أن وقـــد                ــادل 23.يزيـــد بنحـــو  ياحلقيقـــ يالـــدخل الزراعـ ــا يعـ % مبـ

سنويًا خالل فرتة الدراسة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا     ريال مليار   23.3 يحوال

 (.1217عند مستوى معنوية )

.

وبدراسـة معـدل الـتغري    (، 51بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )    باالستعانة             

( تبني أنه حقـق  0251-5111خالل الفرتة ) ياحلقيق يللدخل الزراع يالسنو

تنـــاقص خـــالل  ي أن الـــدخل الزراعـــ  يســـنوات الدراســـة، أ  بعـــض  يفســـالبة  ًاقيمـــ

  (.0251-0252، 0221، 0222، 0220، 5111) السنوات
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 ياحلقيقــي الــدخل الزراعــ شــهدت مــوًا يف قــد تــبني مــن الســنوات الــيت   و             

، حيـث  0221عـام   خالل الفرتة سالفة الـذكر أن أقصـى معـدل مـو قـد حتقـق يف      

عــام  يفبلــغ أقــل معدالتــه  يف حــني%، 5101ر بنحــو مــوًا ُقــّد يحقــق الــدخل الزراعــ

 % فقط.2.52بنحو حيث حقق موًا ُقدر  0222

حتقـق   خـالل السـنوات الـيت    الزراعـي الـدخل   يفو ميكن مالحظة أن الزيـادة            

زيادة متذبذبة بشدة بني الزيادة والنقصان، وعلى ذلك ميكن القـول   يفيها مو ه

 املقتصـد  يفتنميتـه، علـى الـرغم مـن أهميتـه       يفن قطاع الزراعة يعانى من إهمال إ

 .يالقوم

حتقـق   احلقيقـي  الزراعيالدخل  يف ًاشديد ًااخنفاضكما تبني أن هناا  

حيـث بلـغ    0220ذروتـه عـام    االخنفـاا ، وقـد بلـغ هـذا    0220، و5111 عاميبني 

عــام ذروتــه بلــغ ،  و0221الزراعــي االرتفــاع عــام  معــدل مــو الــدخل   ثــم عــاود  ، 1%

ــو  0221 ــه 5101حنـ ــ%، إال أنـ ــا لبـ ــرة وأن  ثمـ ــو  خـــرىأاخنفـــض مـ ــام 500بنحـ % عـ

 %، ثم االخنفاا يف السنوات الالحقة.5102ثم عاود االرتفاع اىل حنو ،0221

3 

(، وبدراسة تطور األهمية 73بالبيانات الواردة باجلدول رقم ) باالستعانة 

تبني أنها تراوحو بني حد  اليمن يف القوميالدخل  يف الزراعيالنسبية للدخل 

، وقد 7993% عام 3128بلغ حنو  ى، وحد أقص111.% عام 7127أدني بلغ حنو 

(، وبدراسة 173.-7993% خالل الفرتة )27..حنو  يبلغ املتوسط السنو

 :اآلتيةيثلها املعادلة  معادلة النمو اليت

lnŶi = 3.164  -  0.008 Ti 
(-1.188  )        (38.560)

 ** 

 R2
 = 0.17                         F = (1.412)

 
 

 )%(. القوميالدخل  يف الزراعيالقيمة املقدرة لألهمية النسبية للدخل =  Ŷiن: إحيث 

      i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

     T .الزمن = 

حيققـان زيـادة عـرب     والقـومي  الزراعيتبني أنه على الرغم أن الدخل وقد               

الزمن إال أن الفجوة بينهما تزيد أيضًا خالل الفرتة حمل الدراسة، حيـث تـبني أن   

%، 128يتناقص سنويًا مبعدل بلـغ حنـو    القوميفى الدخل  الزراعينصيب الدخل 
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إحصائيًا، وهو ما يؤكد ما أشارت إليه الدراسة مـن أن القطـاع    معنويته ول تثبو

خالل الفرتة موضع الدراسة،  االقتصاديةى من تردى أحواله يعان اليمين  يالزراع

 السكان املتزايدة.  احتياجاتحتسني أوضاعه لتتناسب مع  ويتطلب

 يالدخل القوم وأهميته النسبية يف *ياحلقيق يالدخل الزراع (:15جدول رقم )

 (1115 -1995خالل الفرتة ) اليمين

 السنة
 الدخل القومي
 )مليار لاير(

 الزراعيالدخل 

 قيمة الدخل الزراعي
 )مليار لاير(

معدل التغير 
يالسنو

** 
)%(

 
في  األهمية النسبية

 )%( الدخل  القومي

1995 2484.31 766.15 121 30.8 

1996 2599.42 687.85 -10.2 26.5 
1997 3033.89 755.20 9.8 24.9 
1998 2899.18 835.82 10.7 28.8 

1999 3527.93 907.94 8.6 25.7 
2000 4802.93 958.18 5.5 19.9 

2001 4674.08 961.51 0.3 20.6 
2002 4695.27 903.58 -6.0 19.2 
2003 4844.91 904.37 0.1 18.7 

2004 4944.12 901.04 -0.4 18.2 
2005 5585.00 945.63 4.9 16.9 

2006 6414.42 1029.87 8.9 16.1 
2007 6758.49 1189.77 15.5 17.6 
2008 6695.53 1175.16 -1.2 17.6 

2009 6177.45 1354.43 15.3 21.9 
2010 6410.64 1348.47 -0.4 21.0 

2011 5161.28 1263.19 -6.3 24.5 
2012 5035.12 1267.67 0.4 25.2 
2013 4763.43 1198.88 -5.4 25.2 

2014 4413.17 1011.33 -15.6 22.9 
2015 4080.27 879.89 -13.0 21.6 

27..  717721 21729. المتوسط
 

الرقم ÷ من خالل قسمة القيم اجلارية  الزراعي( مت حساب القيم احلقيقية للدخل *)

  سنة األساس.  0252سنة  باعتبار، 522 يفألسعار املستهلكني والضرب  القياسي

 .522×  (القيمة فى السنة السابقة –القيمة فى السنة احلالية = )السنوي( معدل التغري **) 

 القيمة فى السنة السابقة         

 ( بالدراسة،   )(.55اجلدول رقم )  مجعو وحسبو من:-املصدر 
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  اليمن في الزراعي يثانياً: الوضع الراهن للناتج المحل

، وفيمـا  الـيمين هو أحد أهم القطاعـات السـلعية باملقتصـد     الزراعيالقطاع   

بــالقيم احلقيقــة، وذلــك مــن    يالزراعــيلــى دراســة الوضــع الــراهن للنــاتج احمللــى   

لـه، وتطـور    يخالل دراسة تطوره خالل فرتة الدراسة، وتقـدير معـدل الـتغري السـنو    

ــه النســـبية يف  ــاليالنـــاتج احمللـــى   أهميتـ ــة )   اإلمجـ  -7993خـــالل فـــرتة الدراسـ

.173.) 

7

( وبدراســة تطــور النــاتج  71بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم )  باالســتعانة 

ــه     الزراعــياحمللــى  ــراوح بــني حــد أدنــ   خــالل فــرتة الدراســة تــبني أن بلــغ حــوالي   ىت

عــام  ريــالمليــار  2.129بلــغ حــوالي  ى، وحــد أقصــ7991عــام  ريــالمليــار  39228

، وبدراســة معادلــة  ريــالمليــار  32.29حــواىل  الســنوي، وقــد بلــغ املتوســط  119.

 :اآلتيةيثلها املعادلة  النمو اليت

lnŶi =  1219.  +  0.022Ti 

       (125.904)
**

  )5.761(**
 

R
2
 = 0.64                          F = (33.188)

 **
 

 (.ريال)باملليار  بالقيم احلقيقية يالقيمة املقدرة للناتج احمللى الزراع = Ŷi ن:إحيث  

                 i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

                T .الزمن = 

% مبــا يعــادل  ...يزيــد بنحــو   الــيمن يف الزراعــيالنــاتج احمللــى  تــبني أن و             

سنويًا خـالل فـرتة الدراسـة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا         ريالمليار  7.21 يحوال

 (.1217عند مستوى معنوية )

.

الـتغري   وبدراسـة معـدل  (، 71بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )    باالستعانة 

قصــى أ ( تــبني أن173. -7993خــالل الفــرتة ) الزراعــيللنــاتج احمللــى  الســنوي

%، بينمـا بلـغ   .732، حيث حقق موًا ُقـدر بنحـو   118.عام معدل مو قد حتقق يف

السنوات  باستثناء%، 1.71حيث حقق موًا ُقدر بنحو   .11.عام  يفأقل معدالته 

(7993 ،.111 ،.117 ،.113 ،.119 ،.171، .17. ،.17. ،.173 ،
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مما يوضح تنـاقص النـاتج احمللـى     سالبة ملعدل التغري ًاقيم وحقق (، واليت173.

 .االعوام هخالل هذ الزراعي

مــع  الزراعــيالنــاتج احمللــى  قصــى معــدل مــو يفأوميكــن مالحظــة تــزامن  

وبـنفس مقـدار النمـو أو الزيـادة،      اإلمجـالي اتج احمللـى  النـ  يف السـنوي معدل النمو 

 يفالنمـو   اسـتقرار ، كما ُيالحظ عدم 118.عام  حيث تبني أن كالهما حتقق يف

حجــم النشــاي   يفأن تذبــذب النمــو   االعتبــار يف، وباألخــذ الزراعــيالنــاتج احمللــى  

فـيمكن القـول أن التنميـة     (7)أحـد معوقـات التنميـة    إال مبقتصدا ما هو االقتصادي

ــ الــيمن يف االقتصــادية مــو متــوازن ومســتمر ســواءم علــى مســتوى     يفدورهــا  د ؤ ل ُت

 . الزراعيأو القطاع  القومياملقتصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يفوأهميته النسبية  *بالقيم احلقيقية الزراعيالناتج احمللى  (:12جدول رقم )

 (1115 -1995خالل الفرتة ) اليمن يف اإلمجاليالناتج احمللى 

 الناتج المحلى الزراعيالناتج المحلى  السنة

                                                           
مرجع سبق مصر،   في المؤسسيأحمد صقر عاشور، التنمية وقضايا الحوكمة واإلصالح  )5(

 . 52 ، صذكره
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 اإلجمالي

 )مليار لاير(
الناتج المحلى قيمة 

 الزراعي )مليار لاير(

معدل التغير 

السنوي
** 

   )%(
 

األهمية النسبية في الناتج 

 المحلى اإلجمالي )%(

1995 2590.1 452.6 -12.1 17.5 

1996 2833.5 397.8 11.6 14.0 

1997 3279.6 444.1 11.2 13.5 

1998 3024.6 493.9 9.0 16.3 

1999 3825.4 538.6 6.2 14.1 

2000 5137.4 572.0 -3.3 11.1 

2001 4950.2 553.3 -7.3 11.2 

2002 5002.1 513.0 0.1 10.3 

2003 5213.3 513.6 -3.0 9.9 

2004 5383.5 498.4 1.6 9.3 

2005 6077.6 506.5 9.3 8.3 

2006 6759.7 553.6 13.8 8.2 

2007 7112.8 629.7 2.0 8.9 

2008 7118.7 642.0 15.4 9.0 

2009 6421.5 740.9 -0.2 11.5 

2010 6786.8 739.2 -5.8 10.9 

2011 5560.4 696.5 0.4 12.5 

2012 5232.3 699.1 -5.5 13.4 

2013 4979.8 660.7 -15.7 13.3 

2014 4637.4 556.9 12.8 12.0 

2015 4320.0 628.0 -12.1 14.5 

11.9  572.9 5059.4 المتوسط
*** 

الرقم ÷ من خالل قسمة القيم اجلارية  الزراعي( مت حساب القيم احلقيقية الناتج احمللى *)

  سنة األساس.  0252سنة  باعتبار، 522 يفألسعار املستهلكني والضرب  القياسي

 .522×السنة السابقة(   يفالقيمة  –السنة احلالية  يف= )القيمة السنوي( معدل التغري **) 

 السنة السابقة يفالقيمة          

 .اهلندسي( يثل املتوسط ***)

  ( بالدراسة،   )(.50اجلدول رقم ) - مجعو وحسبو من: -املصدر 

   

2

 

(، وبدراسـة تطـور األهميـة    71بالبيانات الواردة باجلدول رقم ) باالستعانة 

تـبني   الـيمن، فقـد   يف اإلمجـالي  يالنـاتج احمللـ   ىلإ الزراعـي النسبية للناتج احمللـى  
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بلــغ حنــو   ى صــ، وحــد أق 111.% عــام  .82أنهــا تراوحــو بــني حــد أدنــي بلــغ حنــو       

% خــــالل الفــــرتة   77.9حنــــو  يو، وقــــد بلــــغ املتوســــط الســــن   7993% عــــام 72.3

 :اآلتيةيثلها املعادلة  (، وبدراسة معادلة النمو اليت173.-7993)

lnŶi = 2.542  -  0.008 Ti 
(-1.032  )       (25.880)

 ** 

 R2
 = 0.05                                 1 F = (1.032)

 
 

 احمللــى ج النــات  يف الزراعــيي للنــاتج احمللــ  القيمــة املقــدرة لألهميــة النســبية    =  Ŷi: نإحيــث 

 )%(. اإلمجالي

      i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

                T .الزمن = 

 الـيمن  مـن النـاتج احمللـى يف    يقطـاع الزراعـ  مقـدار مـا يسـاهم بـه ال    تبني أن            

 .إحصائيًا تهمعنويل تثبو وهو تناقص  %،128يتناقص بنحو 

ــبني أن القطــاع              ــُي الزراعــيوقــد ت  يفمســاهمًة  ســلعيأكــرب قطــاع   ثــانيدُّ ع 

وعلى الرغم من ذلك فإن الفجوة بني  ، النفطبعد قطاع  اإلمجاليالناتج احمللى 

%، مما يعنى 128تزيد سنويًا بنحو الزراعيوالناتج احمللى  اإلمجاليالناتج احمللى 

ــرب الـــزمن حبيـــث يت    ــوة عـ ــذه الفجـ ــل هـ ــرورة تقليـ ــو ضـ ــاديماشـــى النمـ  يف االقتصـ

 . اليمين القومياملقتصد  يف االقتصاديمع النمو  الزراعيالقطاع 

   

 

 

 

 

 اليمن في الزراعي التجاريثالثاً: الوضع الراهن للميزان 

، وذلك من خالل الزراعي التجاريفيما يلى دراسة الوضع الراهن للميزان           

دراسة الوضع الراهن لكلو من قيمـة الصـادرات والـواردات الزراعيـة، وصـافى امليـزان       

 (.173.-7993خالل الفرتة ) الزراعي التجاري
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7

مـن خـالل دراسـة     اليمنيـة فيما يلى دراسة الوضـع الـراهن للصـادرات الزراعيـة           

ــا النســـبية   ــادرات  إمجـــالي يفتطـــور قيمتهـــا، وأهميتهـ خـــالل الفـــرتة  اليمنيـــةالصـ

(7993-.173.)  

 : اليمنية)أ( تطور الصادرات الزراعية      

قيمـــة ( وبدراســـة تطـــور 72بالبيانـــات الـــواردة باجلـــدول رقـــم )  باالســـتعانة           

خـالل الفـرتة حمـل الدراسـة تـبني أنهـا تراوحـو بـني حـد أدنـى           الصادرات الزراعيـة  

مليــار  .1.2، وحـد أقصـى بلــغ حـواىل    7993فـى عــام   ريـال مليــار  723بلـغ حـواىل   

، وبدراســة ريــالمليــار  .12.حــواىل  الســنوي، وقــد بلــغ املتوســط  .17.عــام  ريــال

 :اآلتيةيثلها املعادلة  اليتمعادلة النمو 

lnŶi = 1.376  +  0.142 Ti 
** (7.277.  )          (9.336)

 ** 

 R2
 = 0.89                           F = (7.122.3)

 **
 

 (.ريال)باملليار  اليمنية= القيمة املقدرة للصادرات الزراعية  Ŷi: نإحيث 

      i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

     T .الزمن = 

% مبــا يعــادل .7.2تزيــد بنحــو  اليمنيــةقيمــة الصــادرات الزراعيــة تــبني أن             

ســنويًا خــالل فــرتة الدراســة، وهــى زيــادة معنويــة إحصــائيًا   ريــال مليــار 322حــواىل 

 (.1217عند مستوى معنوية  )
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الصادرات  إمجالي )ب( تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات الزراعية يف

 : اليمنية

(، وبدراســة تطــور األهميــة 72بالبيانــات الــواردة باجلــدول رقــم ) باالســتعانة          

أنهـــا  اليمنيـــة تـــبني الصـــادرات  إمجـــالي يفالنســـبية لقيمـــة الصـــادرات الزراعيـــة    

% عـام  321، وحـد أقصـي بلـغ حنـو     7993% عام 723تراوحو بني حد أدني بلغ حنو 

 (،173. -7993% خـالل الفـرتة )  273.حنـو   السنوي، وقد بلغ املتوسط 7998
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أكــرب  ثــانيبصــفته  الزراعــيمــع  أهميــة القطــاع    بال تتناســوهــى نســبة ضــئيلة   

للصـادرات   النسـو الناتج احمللى، وبدراسة تطور النصيب  يفمساهمًة  سلعيقطاع 

ــة  ــبني عــدم ثبوتهــا نظــرًا ملــا هــو           يفالزراعي اإلمجاليــة مــن خــالل معادلــة النمــو ت

 لزيادة والنقصان. مالحظ من تذبذب بياناتها من سنة ألخرى بني ا

.

ــفيمــا يلــى دراســة الوضــع الــراهن       مــن خــالل   اليمنيــةالزراعيــة  وارداتلل

خـالل الفـرتة    اليمنيـة الـواردات   إمجالي يفدراسة تطور قيمتها، وأهميتها النسبية 

(7993-.173.)  

 :اليمنيةالزراعية  الواردات)أ( تطور قيمة 

ــتعانة          ــم )   باالسـ ــدول رقـ ــواردة باجلـ ــات الـ ــور  72بالبيانـ ــة تطـ ــة (، وبدراسـ قيمـ

( تبني أنها تراوحو بني حد أدنى 173.-7993خالل الفرتة )الواردات الزراعية 

ــالمليــار  7821بلــغ حــواىل    712122، وحــد أقصــى بلــغ حــواىل    7993عــام  يف ري

، ريــالمليــار  29..3اىل حــو الســنوي، وقــد بلــغ املتوســط   .17.عــام  ريــالمليــار 

 :اآلتيةيثلها املعادلة  اليتوبدراسة معادلة النمو 

lnŶi = 3.534  +  0.167  Ti 
** (14.519  )        (24.493)

 ** 

R
2
 = 9.                                 F = (210.804)

 **
 

 (.ريال)باملليار  اليمنية= القيمة املقدرة للواردات الزراعية  Ŷi: نإحيث 

     i ( 111، .، 7= السنوات.)ن، 

     T .الزمن = 

 3223 ي% مبا يعـادل حـوال  7122تزيد بنحو قيمة الواردات الزراعية تبني أن           

سنويًا خـالل فـرتة الدراسـة، وهـى زيـادة معنويـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى           ريالمليار 

 (.1217معنوية  )

  اليمنيةالواردات  إمجالي يف)ب( تطور األهمية النسبية لقيمة الواردات الزراعية 

ــتعانة            ــم )   باالســ ــدول رقــ ــواردة باجلــ ــات الــ ــة، (72بالبيانــ ــة  وبدراســ األهميــ

تـبني أنهـا تراوحـو     اليمنيـة الـواردات   إمجـالي  يفالنسبية لقيمة الواردات الزراعيـة  

، .17.% عـام  32.3بلغ حنو  ى، وحد أقص7993% عام 823بلغ حنو  ىبني حد أدن
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(، وبدراسـة  173.-7993% خـالل الفـرتة )  129.حنو  السنويوقد بلغ املتوسط 

 :اآلتيةيثلها املعادلة  اليتمعادلة النمو 

lnŶi = 2.616  +  0.034  Ti 
** (3.537  )        (21.721)

** 

 R2
 = 0.40                              F = (12.510)

**
 

  إمجالي يفالقيمة املقدرة لألهمية النسبية للواردات الزراعية =  Ŷi: نإحيث 

 )%(. اليمنيةالواردات             

     i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

               T .الزمن = 

سـنويًا   يتزايـد  اليمنيـة الواردات  إمجالي يفنصيب الواردات الزراعية تبني أن          

العـبء الـذى    تزايـد % خالل فرتة الدراسة، وهو األمر الذى قد يـدل علـى   .32بنحو 

نصــيب الــواردات  تزايــد متمــثاًل يف القــوميعلــى املقتصــد  الزراعــييشــكله القطــاع 

 .اليمنيةالواردات اإلمجالية  يفالزراعية 

3

مـن خـالل الفـرق بـني قيمـة الصـادرات و الـواردات الزراعيـة تفـوق قيمـة           تبني          

ــواردات علــى الصــادرات، ممــا أدى     الفــرق بينهمــا خــالل مجيــع ســنوات      ةلســالبيال

مجيــع ســنوات  يفيعــانى عجــزًا  الــيمن يف الزراعــي التجــاريأن امليــزان  أيالدراسـة،  

، وفيمـا يلـى دراسـة الوضـع الـراهن      اإلمجـالي ذلـك مـع نظـريه     يفالدراسة، متفقـًا  

من خالل دراسة تطور قيمة العجز فيـه، وأهميتـه    يالزراع التجاريلصافى امليزان 

ــبية  ــز   يفالنسـ ــة العجـ ــزان  يفقيمـ ــاريامليـ ــالي التجـ ــرتة   اإلمجـ ، وذلـــك خـــالل الفـ

(7993- .173 .) 

 اليمن يف الزراعي التجاري)أ( تطور قيمة العجز فى امليزان 

قيمـة العجـز   (، وبدراسـة تطـور   72بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )    باالستعانة     

خالل الفـرتة موضـع الدراسـة تـبني أنـه تـراوح بـني حـد          الزراعي التجاريامليزان  يف

ــواىل   ــغ حـ ــى بلـ ــار  7227أدنـ ــالمليـ ــام   ريـ ــى عـ ــواىل   7993فـ ــغ حـ ــى بلـ ــد أقصـ ، وحـ

مليـار   37122حـواىل   يالسـنو  ، وقد بلـغ املتوسـط  .17.عام  ريالمليار  711123

 :اآلتيةيثلها املعادلة  اليت، وبدراسة معادلة النمو ريال

Ŷi = 153.053  -  42.702 Ti 
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** (-10.526  )          (3.005)
 ** 

 R2
 = 0.85                          F = (110.805) 

**
 

)مليـار   الـيمن  يف الزراعـي  التجاريامليزان  يف= القيمة املقدرة للعجز  Ŷi: نإحيث 

 (.ريال

      i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

     T .الزمن = 

مبـا   % 13.5يزيـد بنحـو    الزراعـي  التجاريامليزان  مقدار العجز يفتبني أن             

ســنويًا خــالل فــرتة الدراســة، وهــى زيــادة معنويــة      ريــالمليــار  42.7يعــادل حــواىل  

 (. 1217) ةإحصائيًا عند مستوى معنوي

يزيـد مبعـدل    يالزراعـ ي امليـزان التجـار   وميكن مالحظة أن مقدار العجـز يف           

أقـل تـأثرًا بـاملتغريات     ي ، مما يـدل علـى أن القطـاع الزراعـ    اإلمجاليأقل من نظريه 

ي تـؤثر علـى حجـم املعـامالت التجاريـة مـع العـال اخلـارج         العاملية أو احملليـة الـيت  

ككـل، وقـد يـنجم عـن ذلـك أن يكـون هـذا القطـاع أكثـر ثباتـًا            اليمينللمقتصد 

حجـم املعـامالت اخلارجيـة     يفتشـارا بنصـيب أكـرب     من القطاعات األخـرى الـيت  

 اقتصـادية إحـدا، تنميـة    يفتنميـة ذلـك القطـاع     اسـتغالل ميكن  ومن ث مَّ، اليمنية

 ككل. اليميناملقتصد  يف

 يف اليمين الزراعي التجاريامليزان  يف)ب( تطور األهمية النسبية لقيمة العجز  

 : اإلمجالي

(، وبدراسـة تطـور األهميـة    72بالبيانـات الـواردة باجلـدول رقـم )     باالستعانة           

تـبني أنهـا تراوحـو     اإلمجالي ي يفالزراعي امليزان التجار يفالنسبية لقيمة العجز 

  177.% عام 283بلغ حنو ى ، وحد أقص7993% عام 7123بلغ حنو ى بني حد أدن

وبدراسـة   (،173.-7993% خـالل الفـرتة )  731حنـو   يقد بلغ املتوسط السـنو و

تطور األهمية النسبية من خالل معادلـة النمـو تـبني عـدم ثبوتهـا معنويـًا نظـرًا ملـا         

 هو مالحظ من تذبذب بياناتها من سنة ألخرى بني الزيادة والنقصان.

مـن خـالل نسـبة     الزراعـي ن العبء الذى قـد يشـكله القطـاع    إوميكن القول             

ــه مــن عجــز    خــالل فــرتة الدراســة ال يأخــذ    اإلمجــالي التجــاريامليــزان  يفمــا ميثل

أخـرى، ولكـن خـالل السـنوات      أعـوام ثـم يـنخفض يف    حمـددًا وإمـا يزيـد يف    اجتاها
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 عــام يف قصــاهأهــذا العــبء حتــى بلــغ    تضــاعفاألربــع األخــرية مــن الدراســة فقــد    

.177. 

 االقتصادية المتغيرات همأ و الزراعي المحلي الناتج تطور
 )م0251-5111( الفترة خالل عليه المؤثرة

 
النــاتج بدراســة تطــور و ،(51البيانــات الــواردة باجلــدول رقــم ) اســتعراا ب 

بلغ  ىتبني أنه تراوح بني حد أدن  م(0251-5111)فرتة الخالل احمللي الزراعي 

 5225025ي بلـــغ حـــوال ى، وحـــد أقصـــ5111عـــام  ريـــال مليـــون 11211حـــوالي 

 مليون ريـال،  212125  حوالي السنوي، وقد بلغ املتوسط 0251عام  مليون ريال

 :اآلتيةيثلها املعادلة  وبدراسة معادلة النمو اليت
lnŶi  =  11.374  +  0.125Ti 
             (241.898)

**
  )33.430(**

 

R
2
 = 0.98     F = (1117.5)

 **
  

 (.ريال)باملليار  القيمة املقدرة للناتج احمللى الزراعى بالقيم احلقيقية=  Ŷi ن:إحيث  

       i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

     T .الزمن = 

% مبا يعادل 5001يزيد بنحو  اليمن يف الزراعيوقد تبني أن الناتج احمللى             

ــون ريــال   1111502 حــوالي ــة     ســنويًا خــالل فــرتة  ملي ــادة معنوي الدراســة، وهــى زي

 (2,25إحصائيًا عند مستوى معنوية )

وقـــد مت حصـــر وحتديـــد أهـــم املـــتغريات ذات األثـــر املباشـــر والفعـــال علـــى    

( t( يف الســنة ) Yكمــتغري تــابع )   إمجــالي النــاتج احمللــي الزراعــي بــاملليون ريــال     

(، واملسـاحة  X1)وهذه العوامل هي: إمجالي االستثمارات الزراعية )بـاملليون ريـال(   

(، والصـادرات  X3(، والعمالة الزراعية )باأللف عامل( )X2املزروعة باملليون هكتار )

(، X5(، وعــدد الوحــدات احليوانيــة بــاملليون وحــدة )   X4الزراعيــة )بــاملليون ريــال( ) 

ــال( )    ــة )بــــاملليون ريــ ــروا الزراعيــ ــالي القــ ــق   X6إمجــ ــًا للمنطــ ــرتا وفقــ (، وُيفــ

ديــة بــني إمجــالي النــاتج احمللــي الزراعــي وكــلو مــن      االقتصــادي وجــود عالقــة طر 

املتغريات التفسريية سالفة الذكر، وبدراسة تطور هذه املـتغريات التفسـريية تـبني    

 ما يلى:
 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

501 
 

7

اإلنفاق االستثماري العام الذي تتواله احلكومة لتدعيم البنية  دُّع ُي             

وجتهيز مناطق االستصالح اجلديدة بكامل املقومات الزراعي األساسية للقطاع 

بدراسة جنازات تنموية هامه، وإالتنموية املطلوبة هو نقطة االنطالق لتحقيق 

، تبني أنها (0251-5111) فرتةالخالل الزراعية  االستثمارات إمجاليتطور 

 ى، وحد أقص5111عام  مليون ريال 21111 بلغ حوالي ىتراوحو بني حد أدن

 حوالي السنوي، وقد بلغ املتوسط 0251عام  مليون ريال 5112051بلغ حوالي 

 تزيد زراعية يف اليمنال االستثمارات إمجاليوقد تبني أن ، مليون ريال 111021

سنويًا خالل فرتة مليون ريال  551221% سنويًا، مبا يعادل حوالي 51بنحو 

 .(2,25إحصائيًا عند مستوى معنوية ) همعنويزيادة  يالدراسة، وه

.

بكلو من احلاصالت  املزروعة ياملساحة احملصولية مساحة األراض يثل              

وبدراسة تطور ، الفاكهة لبساتنيباإلضافة  املختلفةاحلقلية واخلضر بالعروات 

الدراسة تبني أنها تراوحو بني  خالل فرتة اليمن املساحة احملصولية يف إمجالي

 ي، وحد أقصى بلغ حوال0222فى عام  هكتارمليون  5021حد أدنى بلغ حواىل 

مليون  50011حواىل  ي، وقد بلغ املتوسط السنو0251عام  هكتارمليون  5011

% مبا 500تزيد بنحو  اليمن يف املساحة احملصولية إمجالي، وقد تبني أن هكتار

سنويًا خالل فرتة الدراسة، وهى زيادة  هكتار مليون 202512 يحوال يعادل

 .(2,25معنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية  )
 

3

املوارد البشرية أحد أهم موارد الزراعة اليمنية، وذلك ملا تتصف به  عدَُّت              

هذه املوارد من خربة واسعة مت اكتسابها خالل عقود طويلة من الزراعة املستقرة 

بدراسة ساعدت على تنمية اإلنتاجية الزراعية للعديد من احملاصيل الزراعية، و 

خالل فرتة الدراسة تبني  اليمنيةاجلمهورية العمالة الزراعية فى إمجالي تطور 

، وحد أقصي بلغ 5111عام عامل  ألف 0522أنه تراوح بني حد أدني بلغ حوالي 

 0211حواىل  السنوي، وقد بلغ املتوسط 0222عامل عام  ألف 2211حوالي 

من خالل معادلة النمو تبني عدم  العمالة وبدراسة تطور إمجالي .عامل ألف
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ظ من تذبذب بياناتها من سنة ألخرى بني الزيادة ثبوتها نظرًا ملا هو مالح

 والنقصان. 

.

ظلو الصادرات الزراعية لفرتات طويلة من الزمن حمصورة يف ثال،               

حماصيل رئيسية وهي القطن، البصل، العسل ومنذ منتصف التسعينات بدأت 

مظاهر التحول يف هيكل جتارة الصادرات الزراعية حيث تنوعو حمصوليًا 

 خالل فرتة اليمنيةبدراسة تطور قيمة الصادرات الزراعية واتسعو سوقيًا، و 

فى عام  مليون ريال 5122 حوالي، تبني أنها تراوحو بني حد أدنى بلغ الدراسة

، وقد بلغ 0251عام  مليون ريال 12012 حوالي، وحد أقصى بلغ 5111

 يف الصادرات الزراعية، وقد تبني أن مليون ريال 01115 حوالي السنوياملتوسط 

سنويًا خالل فرتة ل مليون ريا 2211 % مبا يعادل حوالي5201بنحو تزيد  اليمن

 .(2,21معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية )زيادة  يالدراسة، وه

 

(: تطور الناتج احمللى الزراعي وأهم املتغريات االقتصادية املؤثرة 18جدول رقم )

 (2115-1995عليه يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة)

 

 السنة

الناتج المحلى 

 الزراعي

االستثمارات 

 الزراعية

إجمالي المساحة 

 المحصولية

العمالة 

 الزراعية

الصادرات 

 الزراعية

عدد الوحدات 

 الحيوانية

 )هكتار( مليون ) لاير( مليون ) لاير( مليون
 مليون

 )عامل(
 )وحدة( مليون مليون )لاير(

7993 96399.0 49385.0 1.157 2.30 1500.0 569.9 

7991 110577.0 46566.0 1.156 2.30 5557.0 589.8 

7992 126117.0 124243.0 1.200 2.10 6871.0 624.0 

7998 148663.0 144103.0 1.279 2.50 8215.0 656.7 

7999 176113.0 189184.0 1.133 2.30 8751.0 672.1 

.111 195635.0 356653.0 1.143 2.63 14729.0 874.2 

.117 211917.0 403565.0 1.199 2.67 11125.0 914.8 

.11. 220596.0 457263.0 1.134 2.71 13128.0 922.5 

.113 244976.0 608142.0 1.077 3.08 13890.0 934.7 

.11. 267140.0 690480.0 1.172 3.08 20396.0 1025.9 

.113 303872.0 974448.0 1.201 2.19 26801.0 1056.0 

.111 368115.0 1121344.0 1.294 2.23 20015.0 1077.5 
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.112 451507.0 1378156.0 1.462 2.25 26204.0 1118.9 

.118 547660.0 1534091.0 1.372 2.51 36716.0 1153.9 

.119 666110.0 1239261.0 1.307 2.50 31688.0 1180.0 

.171 739191.0 1299867.0 1.580 2.42 46350.0 1202.6 

.177 832292.0 1168212.0 1.412 2.44 49495.0 1230.6 

.17. 918635.0 1326845.0 1.501 2.41 45163.0 1242.7 

.173 989785.0 834561.0 1.499 2.39 54062.0 1262.6 

.17. 877628.0 1224374.0 1.351 2.36 46163.0 1284.0 

.173 1031241.0 1550215.0 1.173 2.43 94264.0 1291.8 

 99.23 212127. 13.. 72.21 291.3121 3333721. المتوسط

  %1عند مستوى معنوية   معنوي *     %5عند مستوى معنوية   معنوي **

  مجعو وحسبو من: -املصدر

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجلهاز املركزي لتحصاء، أعداد متفرقة. -

 .للجهاز املركزي لتحصاء الرمسياملوقع 

 

3

ه خالل فرتة الدراسة، تبني أن الوحدات احليوانيةعدد بدراسة تطور              

بلغ  ى، وحد أقص5111عام  ةمليون وحد 11101بلغ حوالي  ىتراوح بني حد أدن

 111حواىل ي، وقد بلغ املتوسط السنو0251عام  ةمليون وحد 5015حوالي 

 2501 % سنويًا، مبا يعادل حوالي200بنحو  تزايدت ا، وقد تبني أنهةمليون وحد

معنوي إحصائيًا عند مستوى  تزايدسنويًا خالل فرتة الدراسة، وهو  ةوحدمليون 

 .(2,21معنوية )

(: ماذج االحندار البسيط لبعض املتغريات املتوقع تأثريها على 19جدول رقم )

 (5111 -1991الناتج احمللي الزراعي خالل الفرتة )

  
لة

اد
مع

ال
م 

رق
 

R المعادلة المتغير التابع
2

 F 

7 
 الزراعي االستثمار

 )مليون لاير(

lnŶt    = 11.443  +  0.15 T 

**(8231.   )**(.221..)       
1228 (182931)** 
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. 
 المساحة

 )مليون هكتار(

lnŶt = 0.109  +  0.012 T 

**(3.730   )*(2.775)            
0.42 (13.914)** 

3 
 الصادرات الزراعية

 )مليون لاير(

lnŶt = 8.246  +  0.147 T 

**(12.716   )**(56.632)         
0.90 (161.700)** 

. 
 إجمالي قيمة الصادرات

 (لاير)مليار 

lnŶt = ln 4.90 + 1.18 ln Inft 

**(7.270   )**(3.078)           
0.80 (52.852)** 

3 
 الثروة الحيوانية

 )مليون وحدة(

lnŶt = 6.403  +  0.042 T 

**(13.143   )**(158.232)       
0.90 (172.731)** 

 %.5معنوية عند  *            %.7معنوية عند  **

 (.19( بالدراسة،   )8نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات الواردة باجلدول رقم ) -املصدر

 

 

 

هم المتغيرات المؤثرة على إجمالي الناتج المحلي التقدير اإلحصائي أل
 الزراعي: 

مت استخدام أسلوب االحندار املرحلي لتحديد أهـم املـتغريات املـؤثرة علـى                  

إمجــالي النــاتج احمللــي الزراعــي وقــد اســتخدم يف التقــدير بيانــات سلســلة زمنيــة        

 (.173.-7993للفرتة )

 (Y)املليون ريــال بــوقــدرت العالقــة بــني إمجــالي النــاتج احمللــي الزراعــي                   

ــ ــي:    كمــــتغري تــ ــا تــــأثري وهــ ــع أن يكــــون هلــ ابع واملــــتغريات التفســــريية الــــيت يتوقــ

ــار  (X1)املليون ريـــال بـــاالســـتثمارات الزراعيـــة  ، املســـاحة احملصـــولية بـــاملليون هكتـ

(X2)    العمالــة الزراعيــة بــاأللف عامــل ،(X3)  املليون ريــال  بــ، الصــادرات الزراعيــة

(X4)  إمجالي عدد الوحدات احليوانية باملليون وحـده ،(x5)    وذلـك يف كـل مـن  ،

( والنصــف Yالصــيغ اخلطيــة واللوغاريتميــة املزدوجــة والنصــف لوغاريتميــة يف )    

(، وقــد اســتخدم يف ذلــك صــورتني تتلفــتني للقــيم النقديــة    Xلوغاريتميــة يف )

همــا: القــيم اجلاريــة، القــيم احلقيقيــة، وقــد اتضــح مــن نتــائج القيــاس املتحصــل      

اجلاريــة تعطـي أفضــل النتــائج مـن وجهــة النظــر   عليهـا أن النمــاذج املقـدرة بــالقيم   

 االقتصادية واالحصائية معًا. 

وقــد تــبني مــن نتــائج التقــدير أن النمــوذج اخلطــي يتفــوق علــى غــريه مــن                 

 :كاآلتيالنماذج من وجهة النظر االحصائية واالقتصادية واملوضح 
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Yt  =  1.193  +  0.05 X1t-2 + 0.24 X3t + 0.02 X4t   
        (4.04)

** 
  (2.31)

*
          (4.06)

 **
       (2.61)

 **
                        

R
-2

 = 0.96            F = (157.39)
 **

          D.W =1.78 
 

واستنادًا إىل هذا النموذج يتضح أن أهم املـتغريات التفسـريية تـأثريًا علـى     

ــة     ــعار اجلاريــ ــي باألســ ــي الزراعــ ــاتج احمللــ ــالنــ ــال بــ ــاحة   (Y)املليون ريــ ــي: املســ هــ

، (X5)عــدد احليوانــات املزرعيــة بــاملليون وحــدة   ، (X3)احملصــولية بــاملليون هكتــار  

، ويتضـــح مـــن النمـــوذج ســـالف (X4)املليون ريـــال بـــوإمجـــالي الصـــادرات الزراعيـــة 

الذكر وجود عالقة طردية معنويـة إحصـائيًا بـني إمجـالي النـاتج احمللـي الزراعـي        

احة احملصولية، الثروة احليوانيـة ، الصـادرات الزراعيـةه وهـذا يتفـق      وكاًل من املس

% من 93 حنو تفسر هذه املتغريات التفسريية يف النموذج و ،مع املنطق االقتصادي

Rالتباين يف قيمة الناتج احمللي الزراعي ذلك استنادًا إىل قيمة 
للنموذج واليت  2-

 .1993بلغو حوالي 

وقـد تــبني معنويــة تــأثري تلــك املــتغريات التفســريية جمتمعــة علــى القيمــة   

% وذلك استنادًا 5احلقيقية إلمجالي الناتج احمللي الزراعي عند مستوى معنوية 

( كمــا تــبني معنويــة تــأثري   110001احملســوبة الــيت قــدرت حبــوالي )   Fإىل قيمــة 

 t نادًا إىل قــيمكــل مــتغري تفســريي علــى حــدة علــى املــتغري التــابع وذلــك اســت   

احملسوبة، كمـا تـبني خلـو النمـوذج املقـدر مـن مشـكلة االرتبـاي الـذاتي املتسلسـل           

الــيت احملســوبة  D.Wبــني البــواقي مــن الدرجــة األوىل وذلــك اســتنادًا إىل قيمــة     

دة مت احتسـاب  ، وللتعرف على األثر النسـو لكـل مـتغري علـى حـ     5,1بلغو حوالي 

للمسـاحة احملصـولية وهـذا يعـين أن      2022والي الـيت قـدرت حبـ   املرونة لكل مـتغري  

مجالي املساحة احملصولية يرتتب عليه تغـري مماثـل   إ% يف 52تغريًا مقداره حوالي 

% يف قيمة الناتج احمللـي الزراعـي. وقـد بلغـو مرونـة مـتغري       202يف االجتاه مقداره 

ي عــدد % يف امجــال52وهــذا يعــين أن تغــري مقــداره  2001الثــروة احليوانيــة حــوالي 

% يف قيمة الناتج 001الثروة احليوانية يرتتب عليه تغري مماثل يف االجتاه مقداره  

وهــذا  2,22احمللــي الزراعــي. وقــد بلغــو مرونــة مــتغري الصــادرات الزراعيــة حــوالي  

% يف إمجالي الصادرات الزراعية يرتتب عليه تغـري مماثـل   52يعين أن تغري مقداره 

 يمة الناتج احمللي الزراعي.% يف ق202يف االجتاه مقداره 
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قطاع الزراعي بالجمهورية أهم المؤشرات االقتصادية لتطور ال 
 اليمنية

حملاولة تقييم أداء القطاع الزراعي مت استخال  املؤشرات االقتصادية               

 (:02واملوضحة باجلدول رقم ) اآلتية
 

7  

ويطلق عليها معدل االستثمار الزراعي وهو يشري إىل مقدار اإلنفاق              

االستثماري الالزم للحصول على وحدة واحدة من الناتج الزراعي ومت حسابه 

بقسمة مجلة االستثمارات الزراعية على مجلة الناتج احمللي الزراعي، واخنفاا 

 كفاءة االستثمار املوجه للقطاع قيمة هذا املعيار عن الواحد الصحيح يشري إىل

نسبة االستثمارات الزراعية للناتج الزراعي خالل فرتة الدراسة  بدراسةالزراعي. و

بلغ  ى، وحد أقص0252عام  2,2تبني أنها تراوحو بني حد أدنى بلغ حوالي 

 .501 حوالي السنوي، وقد بلغ املتوسط 0221عام  200حوالي 

بنحو  االستثمارات الزراعية للناتج الزراعي تنخفض نسبة وقد تبني أن            

معنوي و اخنفاا خالل فرتة الدراسة، وه سنويًا 2,25% مبا يعادل حوالي 55,1

  (.2,25إحصائيًا عند مستوى معنوية  )

.  

لناتج الزراعي وهو مقلوب معدل االستثمار الزراعي وتشري إىل قيمة ا            

املتولد من وحدة واحده من االنفاق االستثماري الزراعي ومت حسابها بقسمة 

مجلة الناتج احمللي الزراعي على مجلة االستثمارات الزراعية، وارتفاع قيمة هذا 

املعيار عن الواحد الصحيح يدل على كفاءة االستثمار املوجه للقطاع الزراعي، 

ستثمر بالقطاع الزراعي خالل فرتة الدراسة تبني أنها إنتاجية الريال امل بدراسةو

بلغ حوالي  ى، وحد أقص0221عام  2025تراوحو بني حد أدنى بلغ حوالي 

إنتاجية  ، وقد تبني أن20111 حوالي السنوي، وقد بلغ املتوسط 5111عام  0025

 001 مبا يعادل حوالي %202بنحو  املستثمر بالقطاع الزراعي تنخفض الريال

 .إحصائيًا تهامعنويول تثبو سنويًا خالل فرتة الدراسة 
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3  

مت حسابها بقسمة الناتج احمللي الزراعي اإلمجالي على مجلة عدد     

خالل  اليمن يفإنتاجية العامل الزراعي  بدراسة تطورالعمال بالقطاع الزراعي، و 

عام ألف ريال  2501فرتة الدراسة تبني أنها تراوحو بني حد أدني بلغ حوالي 

، وقد بلغ املتوسط 0251عام ألف ريال  20201، وحد أقصي بلغ حوالي 5111

 اليمنفى  إنتاجية العامل الزراعي ، وقد تبني أنألف ريال 51101 حوالي السنوي

خالل فرتة الدراسة، وهى ريال ألف  0022% مبا يعادل حوالي 5,01تزيد بنحو 

 .(2,25زيادة معنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية  )

.  

مت حسابه بقسمة االستثمارات الزراعية على مجلة عدد العمال بالقطاع   

رتة نصيب العامل الزراعي من االستثمارات الزراعية خالل ف بدراسةالزراعي، و 

، 5111ألف ريال عام  02001الدراسة تبني أنه تراوح بني حد أدنى بلغ حوالي 

 السنوي، وقد بلغ املتوسط 0251عام ألف ريال  12101 وحد أقصي بلغ حوالي

نصيب العامل الزراعي من االستثمارات  ، وقد تبني أنألف ريال 20101حوالي 

سنويًا خالل فرتة  ريال فأل 100% مبا يعادل حوالي 501 بنحو الزراعية يزيد

 .(2,25الدراسة، وهى زيادة معنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية  )

3  

خــالل  الــيمنفــى نســبة الصــادرات الزراعيــة للنــاتج الزراعــي   بدراســة تطــور           

، وحد 5111عام % 5011بلغ حوالي  ىاسة تبني أنها تراوحو بني حد أدنفرتة الدر

، %1,11 حـوالي  السـنوي ، وقـد بلـغ املتوسـط    0251عـام   %1052بلغ حوالي  ىأقص

% 000تزيـد بنحـو    الـيمن فـى  نسبة الصادرات الزراعية للناتج الزراعي  وقد تبني أن

ــة،     %2,52 مبـــا يعـــادل حـــوالي    ــنويًا خـــالل فـــرتة الدراسـ  معنويتهـــا و ل تثبـــوسـ

 .إحصائيًا

1 

( 0251-5112بلغ متوسط العمالة الزراعية اليمنيـة  خـالل الفـرتة )                 

 ألــف عامــل  5122، تراوحــو بــني حــد ادنــى بلــغ حــوالي  ألــف عامــل 0211حــوالي 
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ــام  ــى 5112عـ ــد أقصـ ــوالي ،  وحـ ــام   2211بلـــغ حـ ــا0222ألـــف عامـــل عـ  ،  أي انهـ

 عام عامل ألف 0201حوالي  إىل 5112عام  عامل ألف5122 حوالي من ارتفعو

، 5112عــام  عــن %21 حــوالي تعــادل عامــل ألــف 101بنحــو  بزيــادة تقــدر  0251

 :اآلتيةيثلها املعادلة  وبدراسة معادلة النمو اليت

lnŶi  =  7.660  +  0.008 Ti 

          (168.514)
**

  )2.651(* 
 

R
2
 = 0.27                                  F = (7.030)

 *
  

(: تطور أهم املؤشرات االقتصادية للقطاع الزراعي فى اليمن 21جدول رقم )

 (2115-1995خالل الفرتة )

 السنة

نسبة االستثمارات 

الزراعية للناتج 

 الزراعي

انتاجية 

 الريال

انتاجية العامل 

 الزراعي

نصيب العامل 

من االستثمارات 

 الزراعية

نسبة الصادرات 

 الزراعيللناتج 

)%( 

1995 .5 1.95 41.91 21.47 1.56 

1996 .4 2.37 48.08 20.25 5.03 

1997 1.0 1.02 60.06 59.16 5.45 

1998 1.0 1.03 59.47 57.64 5.53 

1999 1.1 .93 76.57 82.25 4.97 

2000 1.8 .55 74.53 135.87 7.53 

2001 1.9 .53 79.46 151.32 5.25 

2002 2.1 .48 81.46 168.86 5.95 

2003 2.5 .40 79.64 197.71 5.67 

2004 2.6 .39 86.79 224.33 7.63 

2005 3.2 .31 138.94 445.56 8.82 

2006 3.0 .33 165.15 503.07 5.44 

2007 3.1 .33 200.94 613.33 5.80 

2008 2.8 .36 217.84 610.22 6.70 

2009 1.9 .54 266.44 495.70 4.76 

2010 1.8 .57 305.83 537.80 6.27 

2011 1.4 .71 340.68 478.19 5.95 

2012 1.4 .69 380.54 549.65 4.92 

2013 .8 1.19 415.00 349.92 5.46 
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2014 1.4 .72 372.51 519.68 5.26 

2015 1.5 .67 424.73 638.47 9.14 

 3281 3.122 78123 1221 728 المتوسط

 (،51حسبو من اجلدول رقم ) -املصدر

 

 
 للعمالة الزراعية باأللف عامل= القيمة املقدرة  Ŷiن: إحيث 

       i ( 111، .، 7= السنوات.)ن ، 

                  T .الزمن = 

 يعـــادل مبـــا% 128 بنحـــو تزيـــد الـــيمن يف الزراعيـــة العمالـــة أن تـــبني وقــد               

 عند إحصائيًا معنوية زيادة وهى الدراسة، فرتة خالل سنويًا عامل ألف 79 حوالي

 (.1913) معنوية مستوى

 العاملــة االيــدي اعــداد يف االرتفــاع إن( 7.) رقــم اجلــدول بيانــات وتشــري              

 إذ االخــرى، القطاعــات يف العمالــة يف للزيــادة املــوازي باملســتوى يكــن ل الزراعيــة

  مـن  الزراعية العاملة االيدي عدد اخنفاا خالل من ذلك على االستدالل ميكن

 الكليـة  العمالة إمجالي من كنسبة 173. عام% 1.  حوالي إىل 7991 عام% 38

 إىل7991 عـام % 39 مـن  االقتصـادية  الكفـاءة  مسـتوى  تدنو فقد احلال وكذلك

 االنتاجيـــة  مســـتوى  باخنفـــاا  ذلـــك  تفســـري  وميكـــن  ،173. عـــام % .. حـــوالي

 االنتاجيـة  القـدرة  زيـادة  اىل الرامية اجلهود وفشل املذكورة الفرتة خالل الزراعية

 عــدد زيــادة يف الزراعــي القطــاع دور اخنفــاا عــن فضــال ملمــوس، بشــكل الزراعيــة

 حيــث االخــرى، القطاعــات يف الزيــادة مــع متكــافس بشــكل الزراعيــة العاملــة القــوى

 وانتقـال  الكليـة،  العمالـة  مجـالي إ مـن  الزراعية العمالة لنسب التدرجيي التناقص

ــة ــة العمالـ ــات يف العمـــل ىلإ الزراعيـ ــرى القطاعـ ــتوى لتحســـني االخـ ــوهلم مسـ  دخـ

 .ومعيشتهم
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 الزراعية االقتصادية والكفاءة الزراعي القطاع يف العاملة القوى( 21) رقم جدول

 (2115-1995) الفرتة خالل
 العمالة الزراعية السنة

 ألف نسمة

نسبة العمالة الزراعية 

 لى العالة الكلية)%(إ

الكفاءة االقتصادية
 )*(

 

 الزراعية )%(

7991 1800 58.1 39.1 

7997 1900 57.6 36.7 

799. 2000 58.8 37.2 

7993 2100 58.3 35.1 

799. 2200 57.9 38.2 

7993 2300 60.5 28.9 

7991 2300 57.5 24.4 

7992 2100 59.1 22.9 

7998 2500 62.5 26.1 

7999 2300 80.3 17.5 

.111 2625 88.1 12.6 

.117 2667 84.0 13.3 

.11. 2708 80.4 12.8 

.113 3076 86.4 11.4 

.11. 3078 72.5 12.8 

.113 2187 53.3 15.6 

.111 2229 52.6 15.6 

.112 2247 51.3 17.2 

.118 2514 55.7 16.2 

.119 2500 53.9 21.4 

.171 2417 47.7 22.9 

.177 2443 47.0 26.7 

.17. 2414 44.5 30.0 

.173 2385 42.2 31.4 

.17. 2356 40.2 29.9 

.173 2428 39.9 36.5 
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الكفاءة االقتصادية الزراعية = نسبة الناتج الزراعي من الناتج احمللي االمجالي / نسبة القوى )*( 

العاملة يف الزراعة اىل القوى العاملة الكلية )أنظر : جامعة الدول العربية، االمانة العامة وآخرون، 

 (252،   0221، القاهرة، االمانة العامة، 0221العربي املوحد التقرير االقتصادي 

  املصدر:

 للجهاز املركزي لتحصاء الرمسياملوقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجلهاز املركزي لتحصاء، أعداد متفرقة. 
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 محددات العمل
 المؤسسي بالقطاع الزراعي  

 بمحافظة حضرموت
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة:
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تعطـي األولويـة   حمافظـة حضـرموت إلحـدا، تنميـة زراعيـة متكاملـة        تسعى         

ى مـن  لربامج التنميـة واالصـالح االقتصـادي،  فالغالبيـة العظمـ     يف املراحل األوىل 

فضــل  أالعاملــة تعتمــد يف دخلــها علــى االنشــطة الزراعيــة وبــذلك يكــون          القــوى

نهـوا باإلنتـاج الزراعـي.    السبل لتحسني الدخل للمواطن ومن ثم معيشته هـو ال 

ن مسـرية التنميـة الزراعيـة تواجـه     وأظهرت التجربة خالل العقود الثال، املاضـية أ 

العديد من املعوقات واحملددات والـيت مـن بينهـا مـا يتعـاظم أثـره السـلو ويتفـاقم         

تضــافر كافــة اجلهــود     إعاقــة مســرية التقــدم، ولــذلك تــدعو إىل      يف قدرتــه علــي  

ات واألنشـــطة ملواجهتهـــا وهـــو مـــا يطلـــق عليهـــا حتـــديات وتنســـيق كافـــة الفعاليـــ

ــة، و  ــات واملرافـــق       ُيع ـــدُّالتنميـ ــات واملؤسسـ ــار املؤسســـي للمنظمـ عـــدم تناســـق اإلطـ

التنمويـة الزراعيــة مــع أهـدافها مــن أهــم تلــك التحـديات واملعوقــات، لــذا وجــب أن    

 ســرتاتيجية للتنميــة الزراعيــة يف املســتقبل جــزء متكامــل مــن تطــط    اتكــون اي 

ــة الزراعيــة باألراضــي          ــأثر بــتغري القيــادات حــيت تكــون التنمي شــامل مســتقر ال يت

ــة     ــام بــــدورها يف مواجهــ ــادرة علــــي القيــ ــاحل حضــــرموت قــ الزراعيــــة يف ودادي وســ

التطــورات التكنولوجيــة واملســتحدثات الزراعيــة مــن خــالل بــرامج علميــه مدروســة  

حتقيــق  ىرة علــتتحقــق مــن خــالل وجــود منظمــات ومؤسســات تنمويــة فاعلــة وقــاد 

ــتدامة.   ــة املســ ــة الزراعيــ ــداف التنميــ ــاحة  وأهــ ــعة املســ ــة حضــــرموت شاســ حمافظــ

ــى عــرا وطــوال وادي         ــاثرة عل ــة فيهــا متن ــة األطــراف واملــديريات الزراعي ومرتامي

بعـدها عـن مراكـز  صـناعة القـرار،  فاملركبـة عنـدما         ومن ثم وساحل حضرموت 

ــى    ــول للمبتغـ ــا فالوصـ ــه حركتهـ ــا ويوجـ ــن يقودهـ ــد مـ ــتحيال   تفتقـ ــبح مسـ و أيصـ

حســـن تقــدير، فــال جهـــات التطــوير والبحــو، واخلـــربة، وال     أمشــكوكا فيــه علــى    

جهــــات تقــــديم التكنولوجيــــا واملمارســــات املســــتحدثة يف االستصــــالح، وال جهــــات 

ــراف    ــل، وال جهـــات اإلشـ ــاحبة احلـــق يف     أالتمويـ و التنفيـــذ، وال حتـــى اجلهـــات صـ

وجود إطار مؤسسي يسـعى للتنسـيق   التنمية ميتلكون فرصة لقياده متمكنة لعدم 

 والتعاون بني تلك اجلهات لتحقيق التنمية الزراعية والريفية املستدامة.

املنظمــات واملؤسســات واملرافــق الزراعيــة يف احملافظــة العمــود الفقــري      وُتع ــدُّ         

لتحقيــق التنميــة املســـتدامة، ممــا يتطلــب منهـــا االســتمرار يف تطــوير هياكلـــها       

ساليب التقنية والوسائل القناة الرئيسية لنقل اخلدمات واأل بوصفهاالتنظيمية، 

والتنفيــذ للمســتفيدين  ىل حيــز التطبيــقإنتــاج املالئمــة احلديثــة ومســتلزمات اإل



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

520 
 

مــن املــزارعني لتحــديث الزراعــة وزيــادة االنتاجيــة الزراعيــة، كمــا يتطلــب منهــا          

االســتمرار يف تطــوير بيئتهــا الداخليــة، ملواجهــة مــتغريات البيئــات اخلارجيــة مبــا       

هداف تلك املنظمات واملؤسسات واملرافـق الزراعيـة والعـاملني    أحيقق التوافق بني 

دين مبختلــف فئــاتهم وحيــازاتهم. وتشــري االتهامــات لتخلــف  بهــا ومجهــور املســتفي

هـداف  أنتاجي الزراعي وجـود العديـد مـن املشـاكل الـيت تعـوق حتقيـق        اجلانب اإل

دارات العامـة للمؤسسـات، عـدم    املنظمات واملؤسسات منهـا زيـادة عـدد ومسـميات اإل    

دارات، اإلشــراف املركــزي علــى هــذه دارات املختلفــة، اإلوجــود روابــط فعالــة بــني اإل

دارات مهمــة كصــندوق التشــجيع الزراعــي والســمكي، وتعتــرب   عــدم وجــود فــروع إل 

ن تـتغري باسـتمرار لـيس فقـط     أهذه املنظمات واملؤسسات كأي كـائن حـي عليهـا    

يضـا للنمـو واجلـودة، والبـد مـن إعـادة اهليكلـة واإلصـالح التنظيمـي          أللبقاء ولكـن  

أهــداف عــدة مراحــل هــي: )حتديــد  لتلــك املؤسســات واملرافــق الزراعيــة مــن خــالل  

، حتســـني املســـتوى احلـــالي لـــألداء مقارنـــة مبســـتوى األداء  املؤسســـة وقيـــاس األداء

داء املؤسسة، وضـع بـرامج عمـل للتعامـل     أهم القوى املؤثرة على أاملستهدف، دراسة 

مع القوى املؤثرة على حتسني العمل، ترتيبـات التطبيـق لـربامج الـتغري،  املراجعـة      

ليات التنسيق املؤسسي آوإعادة النظر يف تقييم املؤسسات ككل وحتديد والتقييم 

 بينهما(.

لتشغيلية بني املؤسسات الزراعيـة  قوة العالقات اكما جيب احملافظة على             

ــة او قطــاع خــا  علــى مســتوى     أبعضــها الــبعض ســواء كانــو حكوميــة      و تعاوني

ــار مــن  م مســالــوادي والســاحل مــن خــالل تشــكيل جلــان مشــرتكة تضــ      ئولني كب

ــى  ــات علـ ــع  املؤسسـ ــول ال   مجيـ ــاور حـ ــة للتشـ ــتوى احملافظـ ــات واخلطـــط  مسـ سياسـ

كافــة املســتويات وتفعيــل دور اجملــالس االستشــارية بهــدف    وتعزيــز التنســيق علــى 

التكامل والتنسـيق بـني املؤسسـات املختلفـة يف اجملـاالت املختلفـة. واالسـتفادة مـن         

احــة لــدى املنظمــات واملؤسســات املوجــودة بــوادي      املــوارد واإلمكانــات واخلــربات املت  

ــالل    ــن خـ ــرموت مـ ــاحل حضـ ــيقي إوسـ ــات تنسـ ــة عالقـ ــ ةقامـ ــا   ةوثيقـ ــا وجتنبـ بينهمـ

ــام واأل  نشـــطة املـــراد تنفيـــذها والقـــرارات  لالزدواجيـــة والتـــداخل والتضـــارب يف املهـ

واخلطـط والـربامج ومــن ثـم فــإن التنسـيق فيمـا بينهــا وبـني غريهــا مـن املؤسســات        

عــن طريــق العمــل املؤسســي بــني تلــك       حتميــًا مــرًاأصــبح أالقائمــة،  واملنظمــات 

 املؤسسات.  
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ن هناا عـدة حمـددات   أيف هذه اجلزئية من الدراسة  تتجلى املشكلة البحثية       

يجي وجـودة  ن الربط بني التخطيط االسـرتات أللعمل املؤسسي يف حضرموت منها 

ن عملية إباهتمام كاف من قبل مؤسسات الدولة، حيث    األداء املؤسسي ل ُيحظ

ــزال توضــع بشــكل منفصــل عــن      التخطــيط وصــياغة اخلطــط اال   ســرتاتيجية ال ت

سـرتاتيجي يف حتقيـق   مؤشرات ومعايري اجلودة ومن هنا تربز أهمية التخطيط اال

جــودة األداء املؤسســي، كمــا يظهــر الواقــع احلــالي العديــد مــن املشــاكل وتضــارب  

ىل غياب او إهداف، مما قد يشري نشطة واألات وازدواجية الكثري من األاالختصاص

و عــدم فاعليتهــا بالصــورة  أغمــوا العالقــات التنســيقية بــني املؤسســات الزراعيــة    

 املأمولة مما دعي إلجراء هذا البحث.   

الوضـع الـراهن    رئيسـية التعـرف علـى    يستهدف بدرجةفان هذا البـاب   ومن ثم      

ــات الـــربط ــة     وآليـ ــة مبحافظـ ــات الزراعيـ ــي بـــني املؤسسـ ــل املؤسسـ ــيق والعمـ والتنسـ

تواجــه العمــل املؤسســي والتنســيق   دات الــيتحضــرموت. والتعــرف علــي أهــم احملــد  

هم املشكالت النامجة عن حمددات العمل املؤسسي أالتعرف على  فضال عنبينها. 

العمـل  خـريا حماولـة وضـع تصـور ومقـرتح لتفعيـل آليـات         أللمؤسسات الزراعيـة. و 

 املؤسسي باملؤسسات الزراعية مبحافظة حضرموت.

 المعالجة الكمية للبيانات:

ــا يـــــتالءم وحتليلـــــها             حصـــــائيا إيـــــو معاجلـــــة اســـــتجابات املبحـــــوثني مبـــ

 :اآلتيهداف البحث وذلك علي النحو أواستخال  النتائج الالزمة لتحقيق 

 دالــة علــي الوضــع : مت حصــر االســتجابات الالوضــع الــراهن للعمــل املؤسســي

مت حصـر   وجـود عالقـة مـن عدمـه     الراهن من خـالل قيـاس عـدة حمـاور هـي:      

( 5، 0رقميـة )  ًاعطيـو االجابـات قيمـ   أاالستجابات الدالة عليها بــ )نعـم، ال( و  

درجـة، وبلـغ احلـد     50علي الرتتيب و بلغ احلد األقصى السـتجابات املبحـو،   

العالقة والتنسـيق بـني املؤسسـات    وقوة درجات،  1األدنى الستجابات املبحو، 

حيـــث مت حصـــر االســـتجابات الدالـــة عليهـــا بــــ ) قويـــة، ومتوســـطة،    املدروســـة

( علـى  5،  0، 2، 2رقميـة )  ًاجابات قيمـ عطيو تلك اإلأوضعيفة، وال توجد( و

درجــة، واحلــد األدنــى  02الرتتيــب و بلــغ احلــد األقصــى الســتجابات املبحــو،  

و ضعف العالقة والتنسيق أسباب عدم وجود أودرجات،  1الستجابات املبحو، 
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ستجابات الدالة عليها بـالرقم اخلام والنسب حيث مت حصر اال بني املؤسسات

 املئوية والتكرار.

  مت حصـر االسـتجابات الدالـة    آليات الربط اليت تتم بني املؤسسات الزراعيـة :

ًا بــات قيمــجاعطيــو تلــك اإلأ، وال توجــد( وأحيانــا، ونــادراعليهــا بـــ ) دائمــا، و 

( علــى الرتتيــب و بلــغ احلــد األقصــى الســتجابات املبحــو،  5، 0 ،2 ،2رقميــة )

 درجة. 51درجة،  وبلغ احلد األدنى الستجابات املبحو،  12

  :مت حصـر االسـتجابات الدالـة     حمددات العمل املؤسسي باملؤسسات الزراعيـة

، 2مية )جابات قيم رقعطيو تلك اإلأعليها بـ ) عالي،  ومتوسط، وضعيف( و

درجــة،  و  21( علــي الرتتيــب و بلــغ احلــد األقصــى الســتجابات املبحــو،    5، 0

 درجة. 52احلد األدنى الستجابات املبحو، 

 :مت حصر االستجابات  املشكالت النامجة من وجود حمددات العمل املؤسسي

جابـات  عطيـو تلـك اإل  أحيانـا، ونـادرا، وال توجـد( و   أالدالـة عليهـا بــ ) دائمـا، و    

ــ ــة ) ًاقيمـ ــتجابات    5، 0، 2، 2رقميـ ــى السـ ــد األقصـ ــغ احلـ ــب و بلـ ــي الرتتيـ ( علـ

 درجات. 1درجة، و احلد األدنى الستجابات املبحو،  20املبحو، 

   ربنـــامج التحليلـــي البعـــد مجـــع البيانـــات، وتفريغهـــا، وتبويبهـــا مت اســـتخدام

ــائي ــتخدام احلصـــر العـــددي        SPSS اإلحصـ ــالل احلاســـب اآللـــي واسـ مـــن خـ

أهم مالمح العمـل   كرارات والنسب املئوية للتعرف علىبالت والعرا اجلدولي

املؤسســي، والتوصـــل لتصـــور مقـــرتح لتفعيلــه  باملؤسســـات الزراعيـــة مبنطقـــة   

 الدراسة.

 

 

 تقدير درجة االستجابة: 

ــام الباحــث                   ــة البحــث، ق لتحديــد مســتوى درجــة االســتجابة لــدى أفــراد عين

ارات الربـــاعي،  والثالثـــي  املتاحـــة لعينـــة بإجيـــاد القـــيم احلســـابية الفعليـــة للخيـــ 

( ولتوزيـع مـدى   Likertالبحث لتجابة على فقرات القائمة وفقًا ملقياس ليكرت  )

ــتوى وذلـــك:          ــل مسـ ــة لكـ ــول الفئـ ــد طـ ــث بتحديـ ــام الباحـ ــتجابات قـ ــات االسـ درجـ

 (              0220، 515)اهليثي والصويف،  اآلتية:باستخدام املعادلة اإلحصائية 
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 =    املدى / عدد الفئات    لفئة طول ا

 اقل درجة  –حيث أن املدى =   أعلى درجة 

 (22، 22، كمــا هــو موضــح يف اجلــداول ) 0.8الفئــة لكــل مســتوى   ليصــبح طــول

 :اآلتية

 

 ( توزيع الفئات وفقا ومقياس ليكرت الرباعي00جدول)

 التقدير الفئة العددية للمتوسط احلسابي

 منخفض جدا 7211-7223

 منخفض 231.-7221

 متوسط  2.5132.3 - 

 عالي 21.-32.1

 

 ( توزيع الفئات وفقا ومقياس ليكرت الثالثي02جدول)

 التقدير الفئة العددية للمتوسط احلسابي

 منخفض 7.11-7212

 متوسط .23.-7218

 قوي 233-3211.

 

 

 :االستبيان وثبات صدق

 :بطريقتني االستبيان صدق من بالتأكد الباحث قام         

5 :

مـن   كـال  مـن احملكمـني مشـل    جمموعـة  علـى  االسـتبيان  الباحـث  عـرا               

دارة مــن جامعــة  جمموعــة اخلــرباء واملختصــني يف جمــال الزراعــة واالقتصــاد واإل    

حضـــرموت وفـــروع اهليئـــة العامـــة للبحـــو، واالرشـــاد الزراعـــي بـــالوادي وســـاحل         
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افظــة، وذلــك إلبــداء مالحظــاتهم ومقرتحــاتهم  حضــرموت ومكاتــب الزراعــة باحمل

حول: قدرة فقرات االختبار على قياس كفاءة العمل املؤسسي مبؤسسـات الزراعـة   

باحملافظـــة، كـــذلك إضـــافة أو حـــذف مـــا يرونـــه مناســـبًا، وإبـــداء أيـــة مالحظـــات 

أخــرى، وقــد أفــاد احملكمــون مبناســبة فقــرات االختبــار للتطبيــق مــع إعــادة صــياغة   

وقـد   ت، وقـد مت األخـذ جبميـع املالحظـات واملقرتحـات الـيت أبـدوها،       بعـض الفقـرا  

 وافـق  إذا وعـدلو  احملكمـني،  مـن  % 81 من أكثر عليها وافق إذا الفقرات قوبلو

 احملكمني، من % 11 من اقل عليها وافق إذا ورفضو منهم،%  12-60  عليها

 حماور. ة( فقرة موزعة على ست12يصبح عدد الفقرات يف االستبانة ) وبذلك

0

قياس مدى ارتباي كل حمـور مـن حمـاور الدراسـة بالدرجـة الكليـة       الأشار           

( وحـد  2022لفقرات االستبيان، أن قيم معامالت االرتباي تراوحو بني حد ادنى )

،  1217( ومجيع قيم االرتباي موجبة ومرتفعة عنـد مسـتوى معنويـة    2011أعلى )

 حمتوى كل حمور من احملاور له عالقة قوية بهدف الدراسة . نأمما يدل  2021

 ثبات االستبانة : 

 مت تقدير ثبات االستبانة وذلك باستخدام طريقة معامل ألفا كرونبار        

0 

ألفــا كــرو نبــار  وذلــك إلجيــاد معامــل الثبــات        اســتخدم الباحــث طريقــة             

ســاب قيمــة معامــل ألفــا لكــل حمــور مــن حمــاور االســتبانة،  لالســتبانة، حيــث مت ح

ــار مجيعهــا فــوق          وكــذلك لالســتبانة ككــل . ووجــد أن معــامالت ألفــا كــرو نب

ــي ) .1210) ــات الكلـ ــل الثبـ ــتبانة   0.713( ، وأن معامـ ــى أن االسـ ــدل علـ ــذا يـ (،  وهـ

الباحـــث إىل تطبيقهـــا علـــى عينـــة   ممـــا طمـــأنتتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الثبـــات  

 (.02دول )الدراسة. ج

 ( يوضح معامالت ألفا كرو نبار لكل حمور من حماور االستبانة..جدول )

 

قم
لر

ا
 

 احملور
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرو نبار

 6501. 6 مدى وجود عالقة وتنسيق بني املؤسسات الزراعية  7
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 12822 1 قوة العالقة والتنسيق بني املؤسسات الزراعية .

 122.1 1 العالقة والتنسيق بني املؤسساتأسباب عدم وجود أو ضعف  3

 12813 73 آليات الربط اليت تتم بني املؤسسات الزراعية حاليا .

 12321 73 حمددات العمل املؤسسي باملؤسسات الزراعية 3

 12331 .7 مقرتحات لتفعيل التنسيق واليات العمل املؤسسي 1

 12273 11 مجاليإلا 

 وتكون االستبانة وثبات صدق الباحث تأكد قد يكون وبذلك     

  .النهائية صورتها يف االستبانة

 المعالجات اإلحصائية:

ــام الباحــث بتفريــغ وحتليــل االســتبانة ومت اســتخدام برنــامج                  SPSSلقــد ق

 :اآلتيةاإلحصائي. ومت استخدام االختبارات االحصائية 

 النسب املئوية والتكرارات واالحنراف املعياري. (5

 اختبار ألفا كرو نبار ملعرفة ثبات فقرات االستبانة. (0

 معامل سيربمان براون، معامل جتمان (2

 One Sample T Test (للعينة الواحدة.Tاختبار ) (2

 

 

 النتائج والمناقشة:
 :اآلتيةميكن عرا ومناقشة نتائج البحث يف النقاي 

 

 :أوال : السمات الشخصية للمبحــوثـين
تتضمن السمات الشخصية ألفـراد العينـة كـل مـن املؤهـل التعليمـي، سـنوات        

دارة، رئــيس إالعمــل يف العمــل الزراعــي )اخلــربة( ونــوع الوظيفــة )مــدير عــام، مــدير  

قســــم، موظــــف(، النــــوع االجتمــــاعي )اجلــــنس(،  جهــــة العمــــل)حكومي، تعــــاوني،  

 (.3.جدول رقم ) خا (.
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وبدراســة املؤهــل العلمــي ألفــراد العينــة تــبني أن غالبيــة أفــراد   املؤهــل العلمــي: (7

% مـن  2323عينة الدراسة حيملون درجة البكالوريوس ويثل هـذه الفئـة حنـو    

 أقـل واصـلني علـى  درجـة االقـل، الـدبلوم      أفراد العينة ، تليها فئة املوظفني احل

لــى أن ع ًا% مــن افــراد العينــة. ممــا قــد يعطــي مؤشــر  123.منــه ويثــل حــوالي 

الــيت تــدرا أهميــة   ذوي املــؤهالت العلميــة املتوســطة    أغلــب أفــراد العينــة مــن  

ومتطلبــات التخطــيط  حتياجــاتاالعمــل املؤسســي ولــديها القــدرة علــى فهــم   

 االسرتاتيجي.

تظهر بيانات اجلدول تركز أفراد   سنوات العمل يف العمل الزراعي )اخلربة(: (.

( ســنة .7قــل مــن أالعمــل الزراعــي )العينــة املبحوثــة يف الفئــة الــيت عملــو يف  

%، تليهـا الفئـة الـيت لـديها     227.فـرد يثـل حنـو     .3حيث بلغ عددهم حوالي 

 1.( سـنة حيــث بلــغ عــددهم حــوالي  8.كثــر مــن أخـربة يف العمــل الزراعــي ) 

ــوالي    ــل حـ ــة األأ%، .92.فـــرد يثـ ــا الفئـ ــا تـــرتاوح  بـــني  خـــرية مـ الـــيت خرباتهـ

% مــن 323.فــرد يثــل حــوالي  71( ســنة وقــد بلــغ عــددهم حــوالي  2.-.7)

افراد العينة، مما يوحي إىل أن أغلب أفـراد العينـة مـن ذوي اخلـربات القدميـة      

اجليــدة وهــذا مؤشــر يــوحي بــأن جمتمــع الدراســة لــديهم القــدرة علــى تطــوير  

مهاراتهم وقدراتهم العلمية مبا يواكب التطور املستمر يف العملية االنتاجية 

 والتنموية.

ــة: (3 ــ الوظيفـــ ــدول   تظهـــ ــس اجلـــ ــات نفـــ ــم أر بيانـــ ــن   أن معظـــ ــة مـــ ــراد العينـــ فـــ

املوظفني)مر وســني( مــن تتلــف املؤسســات الزراعيــة مبحافظــة حضــرموت،    

%مـن أفـراد العينـة، فيمـا     31يثـل حـوالي    ًاموظفـ  .3وقد بلغ عددهم حوالي 

ــاء األ  ــدد ر سـ ــغ عـ ــوالي  بلـ ــة حـ ــام يف العينـ ــوالي    .7قسـ ــل حـ ــم يثـ ــيس قسـ رئـ

يثــل  ًامـدير  .7االدارات يف العينـة حـوالي    يريمـد %، يف حـني بلـغ عـدد    121.

 8عموم املؤسسـات الزراعيـة البـالغ عـددهم      مديريفئة  ًاخريأ% و7221حوالي 

 %من أفراد العينة.7728أفراد يثل حوالي 

يتبني من نفس اجلـدول أن معظـم أفـراد العينـة       النوع االجتماعي)اجلنس(: (.

كة اإلنا، يف قيادة املؤسسـات  هم من الذكور،  وهذا يعكس تدني نسبة مشار

ــة          ــه للمــرأة مــن ناحي الزراعيــة ورمبــا يرجــع ذلــك إىل ثقافــة اجملتمــع ونظرت

رشادي من ناحية أخـرى، يف حـني   وصعوبة عملها يف العمل الزراعي الفين واإل

 %.23كثر من أىل إنتاج الزراعي بلغو مشاركتها يف اإل
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ــدول أن عـــدد املبحـــوثني        جهـــة العمـــل:  (3 ــواردة بـــنفس اجلـ أظهـــرت النتـــائج الـ

% مــن إمجــالي املبحــوثني،  .292العــاملني بالقطــاع احلكــومي بلغــو نســبتهم   

% والقطــاع اخلــا    7721وجــاء القطــاع التعــاوني يف املركــز الثــاني بنســبة       

 %.828بنسبة 

 ( توزيع املبحوثني وفقا لبياناتهم الشخصية املدروسة01جـــدول رقم )
 

 السمات الشخصية البيان م
 التكرار

 % عدد

7 
 املؤهل العلمي

 18ن=

 2323 31 بكالوريوس

 123. 78 قل من بكالوريوسأ

. 
 مدة اخلربة يف العمل الزراعي

 18ن=

 227. .3 سنة 73-3من 

 323. 71 سنة 2. – 71من 

 .92. 1. سنه 8.كثر من أ

3 

 

 نوع الوظيفة

 18ن=

 7728 8 مدير عام

 7221 .7 دارةإمدير 

 121. .7 رئيس قسم

 3121 .3 موظف

. 
 النوع االجتماعي

 18ن=

 711 18 ذكور

 11 1 نا،إ

3 
 جهة العمل

 18ن=

 .292 .3 قطاع حكومي

 7721 8 مجعيات تعاونية زراعية

 828 1 قطاع خا 

 املصدر : بيانات استمارة استبيان البحث

عنصر  لزيادةتدريب املبحوثني  هذه النتائج العمل علىضح من خالل ويت       

اخلربة لديهم، كما جيب تدعيم املهندسني الزراعيني بالنشرات اإلرشادية 

يل دور املؤسسات احلكومية سواء وتفع املزارعنيوالتوصيات الفنية الالزمة خلدمة 

واجلمعيات ة أو مديريات الزراعة أو املراكز اإلرشادية ة مكاتب الزراعإدار

 التعاونية.

 ثانيا: مدى وجود عالقة وتنسيق بين المؤسسات الزراعية بالمحافظة
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ــم )             ــدول رقــ ــواردة باجلــ ــائج الــ ــور االول  01تــــبني النتــ ــرات احملــ ــل فقــ ( حتليــ

 : كاآلتي

 :)هميـة لوجـود عالقـة بـني مؤسسـتك واملؤسسـات       أ) هل هناا  الفقرة )واحد

% يــرون 522ي حــوالي أمــن أفــراد العينــة   11املدروســة( فقــد تــبني أن حــوالي  

ــغ        ــط بلــ ــة مبتوســ ــة باحملافظــ ــات الزراعيــ ــني املؤسســ ــة بــ ــود عالقــ ــة وجــ أهميــ

 .002حوالي

 :)هــل هنــاا عالقــة بــني مؤسســتك واملؤسســات املدروســة(     الفقــرة )الثانيــة (

% يؤكـدون   15ي حـوالي  أفراد العينة أمن  21ن حوالي أفقد أظهرت النتائج 

خرى، يف حني يرى حوالي مؤسساتهم واملؤسسات الزراعية األوجود عالقة بني 

ــة    02 ــراد العينـ ــن أفـ ــوالي أمـ ــني مؤسســـاتهم     01ي حـ ــة بـ ــود عالقـ ــدم وجـ % عـ

 .501واملؤسسات االخرى مبتوسط حسابي بلغ حوالي 

  :)ــة ــرة )الثالثـ ــد   الفقـ ــل يوجـ ــتك    إ) هـ ــني مؤسسـ ــيق بـ ــاون والتنسـ ــار للتعـ طـ

% 11ي حــوالي أمــن أفــراد العينــة   21ن أاملؤسســات املدروســة( فتشــري النتــائج  

خـرى،  طار للتعاون والتنسـيق بـني مؤسسـاتهم واملؤسسـات األ    إيرون عدم وجود 

ــار للتعــــاون والتنســــيق بــــني  إمــــن أفــــراد العينــــة وجــــود   22يف حــــني يــــرى  طــ

ــاتهم واملؤسســــــات الزراعيــــــة األ  خــــــرى باحملافظــــــة ومبتوســــــط بلــــــغ  مؤسســــ

 .  5005حوالي

  :)خطــــة للتعــــاون والتنســــيق مبؤسســــتك      ) هــــل توجــــد   الفقــــرة )الرابعــــة

أي حــوالي مــن أفــراد العينــة  12ن أواملؤسســات املدروســة مســتقبال( فقــد تــبني 

عـــــدم وجـــــود خطـــــة للتعـــــاون والتنســـــيق بـــــني مؤسســـــاتهم   %  يؤكـــــدون12

% من أفراد العينة بوجـود خطـة   01شار أخرى، يف حني واملؤسسات الزراعية األ

 ، 5002 للتعاون والتنسيق ومبتوسط بلغ حوالي

  :)هــل مت التنســيق عنــد وضــع خطــة التعــاون والتنســيق      الفقــرة )اخلامســة (

فـــراد أمـــن  10ن حـــوالي أاملســـتقبلي بـــني املؤسســـات( فقـــد تـــبني مـــن النتـــائج 

فــادوا بعــدم وجــود تنســيق عنــد وضــع خطــة التعــاون   أ%  11ي حــوالي أالعينــة 

والتنسـيق   % بوجود تنسيق عند وضع خطـة التعـاون  02شار أوالتنسيق،  فيما 

 .500مبتوسط بلغ حوالي 
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 :)هل مت بناء خطة التعاون والتنسيق املستقبلي بناء علي  الفقرة )السادسة (

شـار  أبيانات ومشكالت واقعية تواجه التنمية الزراعية مبنطقة الدراسة( فقـد  

أن خطـة التعـاون والتنسـيق  ل    %  11حـوالي   أي مـن أفـراد العينـة    21حوالي 

شـار حـوالي   أومشكالت واقعية تواجه التنميـة الزراعيـة بينمـا     على بيانات ُتنب 

ن خطــة التعــاون والتنســيق املســتقبلي تــتم بنــاء علــى بيانــات ومشــكالت  أ% 22

 502واقعية  مبتوسط بلغ حوالي

تلــــك النتــــائج فالبـــد مــــن وجــــود تعـــاون وتنســــيق بــــني    وبـــالنظر إىل            

املؤسســات الزراعيــة املختلفــة باحملافظــة مــن خــالل املشــاركة يف تنفيــذ األنشــطة    

ن ســتخدام املشــرتا للمــوارد املتاحــة، والبــد مــ   الزراعيــة والفعاليــات املختلفــة واال 

تواجــه علــي البيانــات واملشــكالت الواقعيــة الــيت    طــيط التعــاون املســتقبلي بنــاءم 

 التنمية الزراعية.

 
 
 
 
 
 
 

( توزيع املبحوثني وفقا لوجود عالقة وتنسيق بني املؤسسات 26جدول رقم )

 الزراعية
    

قم
ر

 
رة

فق
ال

 

 الفقرة

االهمية 

 النسبية %
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

T 

مستوى 

 املعنوية
 ال نعم

7 
همية لوجود عالقة بني أهل هناا 

 واملؤسسات املدروسة مؤسستك

711 1 .211 12111 121 12111 

. 
هل هناا عالقة بني مؤسستك 

 واملؤسسات املدروسة

2121 .92. 72211 12.39 3121.3 12111 

 12111 32238. 12337 7..72 3329 27..طار للتعاون والتنسيق بني إهل يوجد  3
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 مؤسستك املؤسسات املدروسة

. 
والتنسيق هل توجد خطة للتعاون 

 مبؤسستك واملؤسسات املدروسة مستقبال

..2. 2323 72.9. 123.1 .123.. 12111 

3 
هل مت التنسيق عند وضع خطة التعاون 

 والتنسيق املستقبلي بني املؤسسات

.323 2123 72.33 12..2 .32832 12111 

1 

هل مت بناء خطة التعاون والتنسيق 

واقعية املستقبلي بناء علي بيانات ومشكالت 

 تواجه التنمية الزراعية مبنطقة الدراسة

..27 3329 72..7 12311 .32238 12111 

 املرجع: بيانات استمارات استبيان أفراد العينة      

 
 
 
 
 

 ثالثا: قوة العالقة والتنسيق بين المؤسسات الزراعية بمحافظة حضرموت

( فقرات احملور الثاني اخلا  بقوة العالقة والتنسيق بني 2.) يبني اجلدول رقم       

املؤسسات الزراعية مبحافظة حضرموت حيث مت ترتيبها وفقا ومتوسطها احلسابي 

 ىل ال توجد عالقة، فقد حققو الفقرةإىل األدنى من عالقة قوية إعلى تنازليا من األ

( عية األخرىؤسستك واملؤسسات الزرااخلامسة )ماهي ضرورة العالقة بني م

%  أي ان درجة ضرورية العالقة 81،  ميثل حوالي ..32بلغ حوالي  ًاحسابي ًامتوسط

ن تكون العالقة أالعينة ضرورة  أفراد من%1728هلذه الفقرة قوية، حيث أشار حوالي

هدافها يف أبني املؤسسات الزراعية قوية لتتمكن املؤسسات الزراعية من حتقيق 

أن العالقة بني املؤسسات الزراعية % 0201 حواليالتنمية الزراعية، يف حني أشار 

أهدافها يف التنمية ن تكون متوسطة حتى تتمكن املؤسسات من حتقيق أضروري 

 اجلدولية tقيمة  من أكرب وهي 312.91 حوالي احملسوبة tوبلغو قيمة الزراعية، 

أن معظم  على يدل مما 0.05 من أقل هيو 0.000 تساوي داللة مستوى عند 

ن تكون العالقة أوموظفني يف هذه املؤسسات يرون ضرورة  املبحوثني من مديرين
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جلها  أمن  أنشئوهدافها اليت أقوية بني املؤسسات الزراعية حتى تتمكن من حتقيق 

 وحتقيق التنمية الزراعية املنشودة.

مربرات العالقة بني مؤسستك واملؤسسات ماهي فيما حققو الفقرة السادسة )      

أي ان درجة % 81، ميثل حوالي 32.1بلغ حوالي  ًاحسابي ًا( متوسطالزراعية األخرى

متوسطة، فقد أشار  خرىمربرات العالقة بني مؤسساتهم واملؤسسات الزراعية األ

ة ن مربرات العالقة بني مؤسساتهم واملؤسسات الزراعيأالعينة %من أفراد 227.حوالي

ن مربرات العالقة بني % أ3323أشار حوالين تكون قوية، فيما أخرى جيب األ

ن مربرات أ% 7221شار  أخرى متوسطة، فيما مؤسساتهم واملؤسسات الزراعية األ

ىل منخفضة جدا، إخرى منخفضة العالقة بني مؤسساتهم واملؤسسات الزراعية األ

 عند اجلدولية tقيمة  من أكرب وهي ..827. حوالي احملسوبة tوبلغو قيمة 

أن معظم املبحوثني  على يدل مما 0.05 من أقل وهي  0.00 تساوي داللة مستوى

ن مربرات اقامة عالقات تعاون أوموظفني يف هذه املؤسسات يرون  مديرينمن 

هدافها أحتى تتمكن من حتقيق جة متوسطة بني املؤسسات الزراعية وتنسيق بدر

 التنمية الزراعية املنشودة.جلها وحتقيق أو من ُأنشئاليت 

( شكل العالقة بني مؤسستك واملؤسسات املدروسةوحققو الفقرة الثانية )             

 احملسوبة t%، وبلغو قيمة 3923، ميثل حوالي 2383.بلغ حوالي  حسابيم ًامتوسط

 تساوي داللة مستوى عند اجلدولية tقيمة  من وهي أكرب 12229. حوالي

شكل العالقة القائمة بني مؤسساتهم ن أعلى  يدل مما 0.05 من أقل وهي  0.000

منخفضة، مما يعكس الوضع احلالي القائم بني  خرىواملؤسسات الزراعية األ

 املؤسسات الذي يغلب علية اخنفاا درجة التنسيق والتعاون بينهم . 

ودرجة طبيعة العالقة، وىل والثالثة والرابعة )الفقرات األ يف حني حققو          

 ًاحسابي ًا( متوسطالعالقة، وقوة العالقة بني مؤسساتهم  واملؤسسات الزراعية االخرى

 t% لكل منهما، وبلغو قيمة 38%، 38223يثال حوالي  00202، 2333.بلغ حوالي 

 على الرتتيب وهي ،  لكل منها32832. ،82.89.، 312.91 حوالي احملسوبة

 0.05 من أقل وهي 0.000 تساوي داللة مستوى عند  اجلدولية tقيمة  من أكرب

وقوة العالقة احلالية بني مؤسساتهم شكل العالقة ودرجتها،  ن أعلى  يدل مما

ني عن تلك املؤسسات لاملسؤونخفضة. مما حيتم على م خرىواملؤسسات الزراعية األ

ضرورة التنسيق والعمل املشرتا حنو التخطيط وإقامة عالقات وتعامالت مشرتكة 

 والتنمية الزراعية. املزارعنيخلدمة 
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( توزيع املبحوثني وفقا لقوة العالقة والتنسيق بني 72جدول رقم )

 املؤسسات الزراعية مبحافظة حضرموت
 

رة
فق

ال
م 

رق
 

 الفقرات                     

ة%
وي

ق
ة% 

ط
س

تو
م

 

ة%
يف

ضع
 

د%
ج

تو
ال 

 

 المتوسط

 الحسابي

 (2)من  

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية%

 قيمة

T  

مستوى 

ب املعنوية
تي

رت
ال

 

ما هي طبيعة العالقة بني مؤسستك  5

 واملؤسسات املدروسة

202 2205 2105 101 00212 0.6410 58.75 30.269 20222 2 

ما هي شكل العالقة بني مؤسستك واملؤسسات  0

 املدروسة

001 2205 2500 5501 00210 0.7336 59.5 26.779 20222 2 

ما هي درجة العالقة بني مؤسستك واملؤسسات  2

 املدروسة

202 2105 2500 5501 00212 .6859 58.75 28.289 20222 2 

 1 20222  23.837 58.0 6334. 00202 101 12 2500 202ما هي قوة العالقة بني مؤسستك واملؤسسات  2
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 املدروسة

ما هي ضرورة العالقة بني مؤسستك  1

 واملؤسسات املدروسة

1501 0201 5101 202 20225 .7800 86.0 36.379 20222 5 

ما هي مربرات العالقة بني مؤسستك  1

 واملؤسسات املدروسة

2105 2102 101 101 20021 .9393 80.0 28.144 20222 0 

 

 املصدر : بيانات استمارة استبيان أفراد العينة البحثية.              

 

 

 
 ضعف العالقة والتنسيق بين المؤسسات.و أرابعا:  أسباب عدم وجود 

ســباب أ( فقــرات احملــور الثالــث  8.توضــح النتــائج الــواردة باجلــدول رقــم )              

ــة       ــة مبحافظــ ــات الزراعيــ ــني املؤسســ ــيق بــ ــة والتنســ ــعف العالقــ ــود أو ضــ ــدم وجــ عــ

ــا مــن عــد      وجــود  محضــرموت، حيــث مت ترتيبهــا وفقــا ومتوســطها احلســابي تنازلي

عـدم الـربط والتنسـيق بـني     القة، فقـد حققـو الفقـرة الثالثـة     ىل ضعف العإعالقة 

بلــغ  احســابيم ًامتوســط نتــاج(املؤسســات احلكوميــة )البحــث، اإلرشــاد، التعلــيم، اإل   

وهـي   3.213احملسـوبة حـوالي    t%، وبلغـو قيمـة   81، ميثل حوالي 72213حوالي  

علــى ممــا تــدل   12111اجلدوليــة  عنــد مســتوى داللــة تســاوي   tأكــرب مــن قيمــة 

ــوائح         ــومي واللـ ــروتني احلكـ ــة الـ ــرة الثانيـ ــو الفقـ ــا حققـ ــة،  فيمـ ــود عالقـ ــدم وجـ عـ

سـببا ثانيـا لعـدم وجـود عالقـة      حتكـم العمـل باملؤسسـات احلكوميـة      والقوانني اليت

ميثل حوالي ، 72339الزراعية مبتوسط حسابي بلغ حواليوتنسيق بني املؤسسات 

اجلدوليـة    tوهـي أكـرب مـن قيمـة      32192.احملسوبة حـوالي   t%، وبلغو قيمة 81

التنافس والصـراع   على وىل. بينما دلو الفقرة األ1217عند مستوى داللة تساوي 

نها ليسـو سـببا لعـدم وجـود عالقـة      أوتضاد املصاحل الشخصية بني املؤسسات على 

 tة قيمـ  % وبلغـو 23ميثـل حـوالي    72.2وتنسيق بـني املؤسسـات مبتوسـط حسـابي     

اجلدوليـة  عنـد مسـتوى داللـة      tوهـي أكـرب مـن قيمـة      2771..احملسوبة حـوالي  

 .1217تساوي 

ن السبب الرئيسـي لضـعف العالقـة والتنسـيق     أوتشري نتائج نفس اجلدول             

جهــزة احلكوميــة هــو عــزوف املــزارعني عــن التعامــل مــع األ بــني املؤسســات الزراعيــة 

نتـاج يف الوقـو املناسـب )الفقـرة اخلامسـة(،      ت اإللعدم يكنها مـن تـوفري مسـتلزما   
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 t%، وبلغــو قيمــة 93، ميثــل حــوالي 7.833حــوالي املتوســط احلســابي  بلــغ حيــث

اجلدوليـة  عنـد مسـتوى داللـة      tوهي أكـرب مـن قيمـة      28.3..احملسوبة حوالي 

املؤسســـات الزراعيـــة احلكوميـــة القيـــام بـــدورها يف  ىلــــذا جيـــب علـــ .1211تســـاوي 

ــيم املــزارعني وتــوفري مســتلزمات اإلنتــاج يف الوقــو املناســب      رشــاد اإل والبحــث وتعل

والتخفيــف مــن الــروتني احلكــومي لكســب ثقــة املــزارعني، وزيــادة حلقــات الرتابــط     

، يف والتنسيق بني املؤسسات احلكومية املختلفـة مـن "حبـث وإرشـاد، وتعلـيم وإنتـاج      

ــارت النتــــائج باجلــــدول   أحــــني  خلامســــة )ضــــعف ثقــــة  ن الفقــــرات الرابعــــة واأشــ

املواطنني يف كفاءة املؤسسات، وتعـدد املهـام املكلـف بهـا املوظـف احلكـومي( ليسـو        

 ..72، 72.2سببا يف ضـعف العالقـة والتنسـيق بـني املؤسسـات مبتوسـط حسـابي         

 احملسوبة حوالي  tوبلغو قيمة % لكل منهما على الرتتيب .2%، 23ميثال حوالي 
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اجلدولية  عند مستوى داللة تساوي  tوهي أكرب من قيمة  32238.، 2771..

1217. 

خامسا: آليات الربط التي تتم بين المؤسسات الزراعية حاليا بمحافظة 
 حضرموت 

ن تــتم بــني املؤسســات الزراعيــة بصــفة     أآليــات الــربط والتنســيق الــيت جيــب             

التخطيط، مرحلـة اسـتخدام املـوارد،    ربع مراحل هي " مرحلة أمستمرة، من خالل 

ــدول )      ــن اجلـ ــائج مـ ــم النتـ ــاءت أهـ ــدريب" وجـ ــة التـ ــات، ومرحلـ ــة املعلومـ ( 01مرحلـ

لفقرات احملور الرابع كما يلي: ففي مرحلة التخطيط تـراوح املتوسـط احلسـابي    

 00221على بلـغ حـوالي  ألآلليات املستخدمة يف التخطيط بني املؤسسات بني حد 

ــخي  ــرتاا يف تشــــ ــد    يف االشــــ ــة، وحــــ ــة الزراعيــــ ــكالت التنميــــ ــغ  أص مشــــ ــى بلــــ دنــــ

ن أيف االشرتاا يف مراجعة وتقيـيم الـربامج واخلطـط، وهـذا يعـين       00212حوالي

و معدومــة .  فاآلليــات النــادر أ مــا نــادرًاإليــات الــربط املتبعــة حاليــا بــني املؤسســات آ

حـــدوثها بـــني املؤسســـات الزراعيـــة هـــي االشـــرتاا يف تشـــخيص مشـــكالت التنميـــة  

ــد األ   الز ــيط وحتديـــ ــرتاا يف التخطـــ ــد(، االشـــ ــة)فقرة واحـــ ــات)الفقرة راعيـــ ولويـــ

الثانية(، االشرتاا يف بناء وتنفيذ الربامج واخلطط)الفقرة الثالثة(، مبتوسطات 

وقـــد بلغـــو %،  11%،  11%، 15، يثـــل حـــوالي 0001، 0025، 0022بلغـــو حـــوالي 

 tهي أكرب مـن قـيم   ، على الرتتيب و0501، 0202، 0501احملسوبة حوالي  tقيمة 

ليـات  ن اآلأشار افراد العينـة  أ.  يف حني 2022اجلدولية  عند مستوى داللة تساوي 

االشــــرتاا يف وضـــــع  الزراعيــــة هــــي   أو معدومــــة بــــني املؤسســـــات   الــــيت ال توجــــد   

اســـرتاتيجية التنميـــة الزراعيـــة)الفقرة الرابعـــة(، واالشـــرتاا يف مراجعـــة وتقيـــيم  

، 0001ســة(، مبتوســطات حســابية بلغــو حــوالي الــربامج واخلطــط )الفقــرة اخلام

 5101، 0001احملسوبة حوالي  tوقد بلغو قيمة %،  10%، 11، يثال حوالي 0021

اجلدوليــة  عنــد مســتوى داللــة   tلكــل منهمــا علــى الرتتيــب وهمــا أكــرب مــن قــيم    

ــل  ، ومـــن األ2022تســـاوي  ــة مبكـــان ضـــرورة تفعيـ ليـــات الـــربط والتنســـيق يف  آهميـ



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

511 
 

نتــاج الزراعــي  وحتــى مراجعــة مــن تشــخيص مشــكالت اإل بــدءًامرحلــة التخطــيط 

 وتقييم الربامج واخلطط.

نــه نــادرا مــا  أشــارت  نتــائج نفــس اجلــدول   أويف مرحلــة اســتخدام املــوارد فقــد         

داء مهــــام مشـــرتكة)الفقرة السادســــة(،  فقــــد بلــــغ  يســـتعان بــــبعض العــــاملني أل 

 t%، وبلغـــو قيمـــة 11، يثـــل حـــوالي 002ليـــة حـــوالي املتوســـط احلســـابي هلـــذ اآل

اجلدوليــة  عنــد مســتوى داللــة   tوهــي أكــرب مــن قــيم   050551احملســوبة حــوالي 

لـييت الـربط والتنسـيق    آشـارت النتـائج بـنفس اجلـدول ان     أ،  يف حـني  2022تساوي 

ــرتا      ــتخدام املشـ ــابعة(، االسـ ــهيالت)الفقرة السـ ــة التسـ ــرتا لكافـ ــتخدام املشـ االسـ

بـــني املؤسســـات  امنـــة(، ل تتبـــع وهـــي اليـــة معدومـــة     املتاحـــة)الفقرة الث للمـــوارد

ــوالي       ــيق حـ ــربط والتنسـ ــييت الـ ــابي آللـ ــغ املتوســـط احلسـ ــث بلـ ــة حيـ ،  501الزراعيـ

  51011،  02012احملسـوبة حـوالي   t %، و بلغـو قيمـة   21%، 21يـثال حـوالي   501

توى داللــة اجلدوليــة  عنــد مســ  tلكــل منهمــا علــى الرتتيــب وهمــا أكــرب مــن قــيم    

ليــات  آ، ويتطلــب مــن قيــادات العمــل يف املؤسســات الزراعيــة تفعيــل       2022تســاوي 

الستفادة القصوى من تلك املـوارد  الربط والتنسيق يف مرحلة االستخدام املوارد ل

 يف تنفيذ برامج التنمية  يف احملافظة.

ئج اجلـدول  شـارت نتـا  أليات الربط والتنسيق يف مرحلة املعلومـات فقـد   آاما           

ىل اخـرى فقـد بلـغ    إليـة  آحيـان  وتتبـاين مـن    ن استخدامها يتم يف بعض األأ( 01)

ــة)الفقرة      ــات الزراعيــ ــادل املعلومــ ــرتاا يف تبــ ــن االشــ ــل مــ ــابي لكــ املتوســــط احلســ

التاســعة(، االشــرتاا يف تنظــيم النــدوات والتــدريب وورش العمــل)الفقرة احلاديــة     

، 0012ومـــات)الفقرة العاشـــرة(، حـــوالي (، االســـتخدام املشـــرتا ملصـــادر املعل ةعشـــر

، 01021، 0102احملسوبة حـوالي   tعلى الرتتيب،  كما بلغو قيمة   0011، 0015

عنـد مســتوى  اجلدوليـة   tلكـل منهمـا علـى الرتتيـب وهمـا أكـرب مـن قـيم          01005

ــاوي   ــة تســـــ ــا أ، 2022داللـــــ ــطة   آمـــــ ــارير االنشـــــ ــة تقـــــ ــرتاا يف كتابـــــ ــة االشـــــ ليـــــ

( فنـادرا اسـتخدامها بـني املؤسسـات الزراعيـة، حيـث       ةالزراعية)الفقرة الثانيـة عشـر  

ــوالي    ــابي حــ ــطها احلســ ــغ متوســ ــوالي   0022بلــ ــل حــ ــة   15يثــ ــو قيمــ  t%، و بلغــ

اجلدوليــة  عنــد مســتوى داللــة    tوهــي  أكــرب مــن قــيم    00021احملســوبة حــوالي  

 .2022تساوي 
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ــارت نتـــائج  نفـــس اجلـــدول   أويف مرحلـــة التـــدريب              ــه ال توجـــد أشـ ــات لآنـ يـ

للربط والتنسيق بني املؤسسات، فقد بلغ املتوسط احلسابي لكل مـن االشـرتاا يف   

ــر     ــة عشـــ ــرة الرابعـــ ــة )الفقـــ ــربامج التدريبيـــ ــذ الـــ ــد  ةتنفيـــ ــرتاا يف حتديـــ (، االشـــ

ــر اال ــة عشــ ــة)الفقرة الثالثــ ــات التدريبيــ ــيم الــــربامج  ةحتياجــ (، االشــــرتاا يف تقيــ

علــى الرتتيــب،  كمــا  501، 005، 002(، حــوالي ةالتدريبيــة)الفقرة اخلامســة عشــر

ا على نفس الرتتيب لكل منه  5102، 5101، 0501حوالي احملسوبة  tبلغو قيمة  

 . 2022اجلدولية  عند مستوى داللة تساوي  tوهما أكرب من قيم 

تفعيــل وتقويــة آليــات الــربط ن خــالل هــذه النتــائج جيــب العمــل علــى ومــ              

ــدورات   والتنســـيق بـــني املؤسســـات   ــة ســـواء مـــن خـــالل  طـــيط وتنفيـــذ الـ الزراعيـ

التدريبية أو االستخدام املشرتا للموارد واملعلومـات املتاحـة، وكـذلك االشـرتاا     

يف تنظيم الفعاليـات الـيت تـتم باحملافظـة مـن نـدوات وورش عمـل خلدمـة التنميـة          

 الزراعية.
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 محددات العمل المؤسسي بالمؤسسات الزراعية بمحافظة حضرموتسادسا: 

ن أ( فقـــرات احملـــور اخلـــامس   31ظهـــرت نتـــائج البيانـــات اجلـــدول رقـــم )    أ           

داري اجلهــود العشــوائية لالســتغالل الزراعــي )الفقــرة الثانيــة(، وضــعف اجلهــاز اإل 
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تكامــــل وقواعـــــد البيانـــــات  املغـــــري ســــات )الفقـــــرة اخلامســــة(، التخطـــــيط   باملؤس

، )الفقــرة الثالثــة والثامنــة،  غيــاب دور املؤسســات العامــةواملعلومــات غــري املتكاملــة، 

 علــى الــيت اخلامســة(، يف مؤسســات ومرافــق الزراعــة حبضــرموت هــي احملــددات األ    

باحملافظـة وقـد بلـغ متوسـطها احلسـابي حــوالي      ثـرت سـلبا علـى العمـل املؤسسـي      أ

،  لكل 28%، 28%، 28%، 87%، 83يثل حوالي  233.، 233.،233.، ..2.، 231.

ــا ــة  علـــى الرتتيـــب،  منهـ ــد بلغـــو قيمـ ــوالي   tوقـ ــوبة حـ ، 121.، 828.، 3322احملسـ

اجلدولية  عند  tلكل منهم على نفس الرتتيب وهما أكرب من قيم   121.، 121.

، بينمــا الفقــرات ســطوة الضــغوي البيئيــة، وضــعف      1211مســتوى داللــة تســاوي   

، ضــعف البنيــة املؤسســية )الفقــرة الرابعــة، والســابعة( االســتغالل املزرعــيمعــدالت 

تعدد جهات  )الفقرة العاشرة(،، تضاد املصاحل الفردية واجملتمعية )الفقرة االوىل(

)الفقــرة احلاديــة ، اســتخدام نظــم فنيــة غــري متوافقــة  )الفقــرة التاســعة( االشــراف

، اسـتخدام  (ة)الفقـرة الثالثـة عشـر   متوافقـة   ، استخدام نظـم معلومـات غـري   (ةعشر

عهــا حمــددات  ذات أثــر   ،  مجي(ة)الفقــرة الثانيــة عشــر  نظــم زراعيــة غــري متوافقــة   

علـــى العمــــل املؤسســــي يف املرافـــق الزراعيــــة وقـــد بلــــغ املتوســــط    ســـلو متوســــط  

، 7292، 211.، 277.، 2.1.، 2.9.، .23.احلســــابي لتلـــــك احملــــددات حـــــوالي   

%، 1122%، 2121%، 2323%، 2123%، 2223يثــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــوالي   7283، 7297

احملســوبة  t% لكــل منهمــا علــى الرتتيــب كمــا بلغــو قيمــة     %1128، %1322،1322

علــــــــى نفــــــــس  .2..، 321.، .82.، 23..، 128.، 22..، .82.، .312حــــــــوالي 

ممـا   . 1211اجلدوليـة  عنـد مسـتوى داللـة تسـاوي       tالرتتيب وهما أكرب من قيم 

ك احملــددات ذات األثــر الســلو مــن  تلــ ىلــب علــلتغليتحــتم علينــا ضــرورة العمــل  

خالل تفعيل دور املؤسسات وزيادة الرتابط والتنسـيق وتوحيـد جهـود اإلشـراف عـن      

طريـــق حتديـــد نطـــاق اإلشـــراف وإجيـــاد املرونـــة للفصـــل بـــني املصـــاحل الفرديـــة          

 واجملتمعية.
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 سابعا: مقترحات لتفعيل التنسيق واليات العمل المؤسسي 

ن  تـدعيم  أ(  25شارت نتائج  حتليل فقرات احملـور السـادس باجلـدول رقـم )    أ         

وتعزيــز املــوارد املاليــة للمؤسســات )الفقــرة السادســة(، تفعيــل دور االرشــاد الزراعــي    

ــر     ــة عشــ ــتدامة)الفقرة الثانيــ ــة املســ ــة الزراعيــ ــق التنميــ ـــ ةلتحقيــ ــرف علـ  ى(، التعــ

ــة )الفقـــرة        ــيط للتنميـــة الزراعيـ ــكالت الواقعيـــة عنـــد  التخطـ ــات واملشـ االحتياجـ

ــتدامة)الفقرة     ــة املسـ ــق التنميـ ــة لتحقيـ ــو، الزراعيـ ــم البحـ ــل ودعـ ــابعة(، تفعيـ السـ

ساسـية باملؤسسـات )الفقـرة اخلامسـة( تطـوير      (، اسـتكمال البنيـة األ  ةاحلادية عشر
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ــل العــاملني )   ــة(، اســتكمال الــنقص يف الكــادر     اهليكــل االداري وتأهي الفقــرة الثامن

ليـة التنسـيق بـني البحـو، واالرشـاد      آالفين باملؤسسات) الفقـرة السادسـة(، تـدعيم    

واملســتفيدين)الفقرة الثالثــة عشــر(، وجــود جهــة حمــددة تضــع السياســة العامــة         

للتنمية الزراعية)الفقرة االوىل(، توفري الدعم التكنولوجي والتنسيق مـع القطـاع   

و هيئـة مسـتقلة لترشـاد الزراعـي     أنشاء جهـاز  إاخلا  الزراعي)الفقرة التاسعة(، 

باطار جديد يتوازى فيه مع البحث الزراعي لتفعيل دوره التنمـوي)الفقرة الرابعـة   

شـــراف الفين)الفقـــرة الثالثـــة(، توظيـــف وتـــدعيم نظـــم   (،  توحيـــد جهـــة اإلةعشـــر

، اختريت مـن قبـل   )الفقرة العاشرة(املعلومات اجلغرافية خلدمة التنمية الزراعية 

كمقرتحــات هامــه جــدا  لتفعيــل التنســيق وآليــات العمــل املؤسســي    أفــراد العينــة 

،  2011، 2011 باملؤسســـات الزراعيـــة حبضـــرموت مبتوســـط حســـابي بلـــغ حـــوالي      

ــل ، 2001،  2025، 2025، 2021، 2011، 2011، 2011،  2011،  2015، 2012 يثــــ

ــوالي  ، %89%، 91.2%، 91.9%، 92.4%، 92.6%، 93.4%، 94.1%، 96.3حــــــــــــ

 tقيمـة  كمـا بلغـو    لكل منهما على الرتتيـب  ،%82.4%، %85.3، %85.3، 86.8

، 34.4، 46.9، 44.7، 47.5، 40.5،  54.7، 47.8،  89.1احملســوبة حــوالي 

 t،  علـــى نفـــس الرتتيـــب وهمـــا أكـــرب مـــن قـــيم       34.3،  33.1،  36.2،  40.8

 .  0.00لة تساوي اجلدولية  عند مستوى دال

طــار حمــدد للفصــل بــني املؤسســات      إبينمــا الفقــرة الرابعــة اخلاصــة بوضــع             

يضــا مـــن أفــراد العينـــة كمقــرتح هـــام  لتفعيــل التنســـيق     أخـــتريت االزراعيــة قــد   

ــوالي       آو ــط احلســــابي حــ ــث بلــــغ املتوســ ــي حيــ ــل  0011ليــــات العمــــل املؤسســ ميثــ

 tوهـي أكـرب مـن قــيم      7272لي احملســوبة حـوا  tقيمـة  %،  كمـا بلغـو   12حـوالي 

 .  0700اجلدولية  عند مستوى داللة تساوي 

ــام             ومـــن خـــالل هـــذه النتـــائج يتضـــح أهميـــة الـــربط والتنســـيق والعمـــل بنظـ

 نميــــة الزراعيــــة مــــن خــــالل التعــــرف علــــى  مؤسســــي للتغلــــب علــــي مشــــكالت الت 

االحتياجــات الواقعيــة وتقويــة الــروابط بــني املؤسســات ووجــود جهــة حمــددة تضــع   

رشـــادي وحبثـــي إالسياســـيات العامـــة مـــن خـــالل تعـــاون املؤسســـات الـــيت تـــؤدي دور 

وخدمي للمزارعني، والتنمية الزراعية مبحافظـة حضـرموت سـواء قطـاع حكوميـة      

 و قطاع خا .أو قطاع تعاوني  أ
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 التوصيات:

عية السائدة باملناطق الظروف االقتصادية واالجتماإذا كانو  

والساحلية بصفة عامة ومبحافظة حضرموت بصفة خاصة  الصحراوية 

للمسافات املتناثرة واملتباعدة بينهما حتول دون الوصول إىل احلد األمثل للربط 

األقل  عالة بني املؤسسات الزراعية، فعلىبصورة فوالتنسيق والعمل املؤسسي 

داري عموما فالعمل اإلر وتفعيل الوضع املؤسسي احلالي، ينبغي العمل على تطوي

يعد من نقاي الضعف اليت تعاني منه مرافق وزارة الزراعة وعلى وجه اخلصو  

 جراءات يثل عبئا ثقيالن االنظمة واللوائح واإلأجمال تقديم اخلدمات، كما 

شراف املركزية بدورها ال تقوم جهزة اإلأوال تسمح باملرونة والديناميكية، و

من خالل تدخالتها الفوقية،  مور تعقيدًاشراف الالزمني بل تزيد األبالتوجيه واإل

ىل الر ية إدارية نادرة بشكل عام ويفتقد القياديون القدرات واملؤهالت اإل

دارية رف املتعلقة بنظام املعلومات اإلاالسرتاتيجية، وهناا نقص واضح يف املعا

التنسيق بني تتلف الوحدات ضعيفة جدا، إدارة املوارد البشرية، عالقات و

ن هذا التنسيق أال إويتحد، البعض عن وجود قدر من التنسيق بني املرافق 

طر و النظم وال يتم عرب األأمجاال حتكمه العالقات الشخصية بدال عن اللوائح إ

فيما ندر، ويف هذا الصدد ر ى عرا هذه اجملموعة من التوصيات  الإالرمسية 

 ظهرته نتائج هذا الدراسة كما يلي : أبناء علي ما 
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تشكيل جملس زراعي للمحافظة برئاسة حمافظ حمافظة حضرموت    .5

ويضم يف عضويته ممثلني عن املؤسسات الزراعية املختلفة من القطاع 

 ويقوم مبا يلي :.  لتعاونياحلكومي، والقطاع اخلا ، والقطاع ا

 .وضع اإلطار العام للخطط املستقبلية للتنمية الزراعية باحملافظة 

  تقوية العالقات والربط والتنسيق بني املؤسسات الزراعية املختلفة

باحملافظة وضع االسرتاتيجية العامة وحماور التخطيط الزراعي لكل 

 جوانب االنتاج الزراعي.

 بني املؤسسات من خالل حتديد االختصاصات  وضع اإلطار العام للفصل

 واملهام لكل مؤسسة.

 ونقل ونشر وتبين املستحدثات  يتوفري الدعم التكنولوجي والتنسيق

 الزراعية.

ارا الواقع عند التخطيط  ىواملشكالت علالتعرف علي االحتياجات  .0

 للتنمية الزراعية املستدامة مبحافظة حضرموت .

ئاسة حمافظ ى مستوى احملافظة برسنوية علعقد اجتماعات نصف  .2

ئاسة خرى ربعية على مستوى الوادي والساحل برأ، وحمافظة حضرموت

 وكالء الوادي والساحل. 

بالتناوب بني البحو، والزراعة  ويتحمل مدراء أس اللجنة التنظيمية يرت .2

الرئيس تماعات اجمللس وعقد اللقاء مبقر جاتلك املرافق متابعة عقد 

 احلالي للدورة.

تشكيل جلنة تنظيمية لتنظيم عقد االجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات من  .1

 السلطة احمللية ومكتب الزراعة والبحو،.

 أخرىالقيام بإجراء املزيد من الدراسات والبحو، لدراسة جوانب وحماور    .1

 البحث. ل يتناوهلا هذ
 

  بمحافظة حضرموت والجمعيات الزراعية والمرافقمؤسسات والهيئات ال

 :ظةباحملافعيها الزراعة والري وفرأهداف ومهام وزارة 
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ــن             ــة وحسـ ــري إىل تنميـ ــة والـ ــدف وزارة الزراعـ ــتغاللا تهـ ــدرات   سـ ــوارد والقـ املـ

الــوطين مــن املنتجـــات    قتصــاد واالللدولــة مبــا يلــو حاجـــات املــواطنني      الزراعيــة 

 سـتدامة ارئيسـي يف حتقيـق األمـن الغـذائي واحلفـاظ علـى        الزراعية، ويسـهم بـدور  

الـــوزارة يف التنميـــة الشـــاملة للمجتمـــع اســـتنادا إىل   املـــوارد الزراعيـــة وتفعيـــل دور

العامــــة للدولـــة وخطــــط التنميــــة االقتصــــادية   الدســـتور والقــــوانني والسياســــات 

  :اآلتيةواالختصاصات  واالجتماعية وهلا يف سبيل ذلك ممارسة املهام

ووضع اخلطط  داد السياسية العامة للدولة يف جمال الزراعة والريإع .7

 .والربامج واملشاريع لتنمية اإلنتاج الزراعي ومتابعة تنفيذها

اقرتاح التشريعات اليت تنظم أداء القطاع الزراعي والعمل على تطبيق   ..

 . والنظم املتعلقة بأنشطة الوزارة ك فة القوانني

وتنظيم االستثمار يف القطاع الزراعي  ىل تشجيعاقرتاح السياسات اهلادفة إ .3

للمستثمرين مبا حيقق االرتباي  وتقديم التسهيالت الالزمةكافًة أشكاله ب

  .حجم الصادرات مع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة وزيادة

وتوفري اخلامات  العمل على تلبية حاجات املواطنني من املنتجات الزراعية ..

  .املتاحة للصناعة وزيادة الصادرات وفقًا لألولويات واإلمكانياتالزراعية 

البحو، العلمية والتطبيقية ذات القيمة العلمية  إجراء  .3

اإلنتاج النباتي واحليواني وتوسيع  وحتسني اهلادفة لزيادة واالقتصادية

  .التقنيات احلديثة يف الزراعة عتماداوالرقعة الزراعية 

والتقنيات احلديثة املناسبة يف  وتعميم التكنولوجياتنظيم وتشجيع إدخال  .1

والتثقيفية لتحسني فاعلية  جمال الزراعة والري ووضع الربامج التدريبية

 .استخدامها بهدف خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج

تنظيم وحتسني فاعلية وسالمة استخدام املوارد الوراثية وتقنياتها  .2

كفاءة وإنتاجية العمل وال يؤثر سلبًا  يف جمال الزراعة مبا يرفع املستخدمة

  .واحليوان والبيئة على صحة اإلنسان

للرصد  تطبيق أنظمة احلجر الصحي الزراعي ووضع اخلطط والربامج .8

واملراقبة امليدانية لآلفات واألمراا الوبائية اليت تلحق بالنبات 

 .وتنفيذ احلمالت الوطنية ملكافحتها واحليوان
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 : سات التابعة للوزارةأهم اإلدارات والمؤس
 :اآلتيةيتبع الوزارة يف حمافظة حضرموت املرافق والوحدات واهليئات واملؤسسات 

 بسيئون واملكال.   العامة للبحو، واإلرشاد الزراعي اهليئةا فرع .7

 مكاتب وزارة الزراعة والري بسيئون واملكالا فرع  ..

 كثار البذور التقاوي بسيئوناملؤسسة العامة إل .3

 . املؤسسة العامة للخدمات الزراعية بسيئون ..

 .سيئون واملكالببنك التسليف الزراعي والتعاوني ا فرع  .3

 .سيئون واملكالباالحتاد التعاوني ا فرع  .1

 بسيئونحمطات التأجري وورش الصيانة  .2
 

 

 وتطـوير  تنميـة  جمـال  يف العامة وخطتها الدولة سياسة تنفيذ اهليئة تتوىل

 والدراسـات  بـالبحو،  القيـام  خـالل  مـن  واحليـواني  النبـاتي  بشقيه الزراعي اإلنتاج

 فنيـــًا، وتقييمهـــا وتوجيههـــا املختلفـــة الزراعيـــة اجملـــاالت يف والتطبيقيـــة العلميـــة

 املســـتفيدين فئـــات تتلـــف علـــى الثقافيـــة ترجاتهـــا ونشـــر نتائجهـــا، واعتمـــاد

 . اجلمهورية مناطق كافة يف وذلك

 البحـو،  وتقيـيم  وتنفيـذ   طـيط : "عمليـة  بهـا  نـوي م وطنيـة  مؤسسـة  وهي

 مـن  اهليئـة  ويـارس  آنفـًاه  إليهـا  املشـار  اجملـاالت  يف والتطبيقية العلمية والدراسات

 -: بـ املتمثلة املهام من عددًا أهدافها حتقيق أجل

  البحثية، والربامج واخلطط السياسات وتنفيذ وضع .7

 واستدامة الزراعية اإلنتاجية زيادة يف تساهم مالئمة تقنيات تطوير ..

  هلا، الداعمة الزراعية املوارد

 الزراعي لتنتاج احملددة واالجتماعية االقتصادية العوامل دراسة .3

  الزراعية، البيئية األقاليم تتلف يف واحليواني النباتي بشقيه

 الوطين، االقتصاد واحتياجات يتفق مبا البحو، أولويات حتديد ..

 السياسات بتبين يتصل فيما االختصا  جهات مع إجراء التنسيق .3

  وبيئيًا. واجتماعيًا اقتصاديًا البحو، نتائج على املرتتبة
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 وترويج الزراعية والدراسات البحو، نتائج ونشر وتوثيق تصميم .1

 كافة مع املعلومات وتبادل تطبيقها، وتشجيع التقنية ترجاتها

  وخارجيًا، داخليًا اجلهات

 العاملة والدولية واإلقليمية العربية املؤسسات مع العالقات تنمية .2

 املنهجيات تطورات ومواكبة الزراعي والتطوير البحو، جمال يف

 العلمي. البحث وتقنيات وأساليب العلمية

 لألفراد االستشارية اخلربات تقديم جمال يف اهليئة دور تعزيز .8

 والفنية العلمية اخلدمات وتقديم واألجنبية الوطنية واملؤسسات

 واجلهات املؤسسات من املستفيدين فئات ملختلف املتنوعة الزراعية

 .األهلي املستوى على واألفراد املنظمات أو احلكومية،

يــــدير اهليئــــة جملـــــس إدارة برئاســــة رئـــــيس اهليئــــة ويضـــــم نائــــب رئـــــيس               

والتخطــيط واملاليــة واخلدمــة املدنيــة،    وممــثلني عــن وزارت الزراعــة والــري   اهليئــة

ــاالت      ــربة يف جمـ ــن ذوي اخلـ ــة أعضـــاء مـ ــاه وأربعـ ــة وامليـ ــيم اجلـــامعي   والبيئـ التعلـ

ويتبـــــع املركـــــز الرئيســـــي )اإلدارة العامـــــة( ثالثـــــة قطاعـــــات  .والبحـــــث العلمـــــي

 :هي رئيسية

 . التكنولوجيا قطاع البحو، ويناي به التنسيق يف جمال توليد -

 ي به التنسيق يف جمال نشر التقنيات.قطاع اإلرشاد وينا -

 املالية واإلدارية.ؤون قطاع الش -

ــة الـــيت          ــادة الـــربامج البحثيـ ــتم قيـ ــتم  وعلـــى املســـتوى اإلقليمـــي واحلقلـــي يـ يـ

ــة        ــاليم الزراعيـ ــة يف األقـ ــات البحثيـ ــن احملطـ ــبكة مـ ــرب شـ ــذها عـ ــا وتنفيـ  طيطهـ

حمطــتني  حمطــات( وقــد كــان نصــيب حمافظــة حضــرموت1واملختلفــة ) البيئيــة

احملطــــــة   :الســــــاحلي  إقلــــــيم الســــــهل   حبثيــــــتني إلقلــــــيمني جغــــــرافيني همــــــا:    

ــرقي  البحثيـــة ــيم اهلضـــبة املكـــال، –للســـاحل الشـ ــرقية إقلـ ــة :الشـ احملطـــة البحثيـ

ــرموت  ــوادي حضـ ــة بـ ــيئون،  – االقليميـ ــإن  سـ ــذا فـ ــة  وهلـ ــو، الزراعيـ حمطـــيت البحـ

واملكال بأقسامهما البحثيـة املختلفـة مؤهلتـان لكـي تلعبـا دورًا حموريـًا يف        بسيئون

و مـن  حتقيق التحول التكنولوجي يف جمـال تنميـة الزراعـة مبحافظـة حضـرموت      

التنمية الريفيـة الزراعيـة املتكاملـة وهـي تضـم  وحـدات  صصـية يف تتلـف          ثم

الجتماعية تقع عليها وضع فروع البحو، الزراعية و التكنولوجية و االقتصادية وا
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اخلطــوي الرئيســة ملخطــط التنميــة الزراعيــة حملافظــة حضــرموت و تنفيــذها يف     

ــك        ــبيل ذلـ ــا يف  سـ ــة وهلـ ــعها الدولـ ــيت تضـ ــة الـ ــادية العامـ ــة االقتصـ ــار السياسـ إطـ

 : اآلتيةاالختصاصات 

 طيط املشاريع البحثية الزراعية و تنفيذها و القيام بالبحو، و الدراسات  .7

ات والعمليات الالزمة للنهوا باإلنتاج الزراعي يف شتى امليادين واالختبار

والغابات  واملراعيشاملة األراضي و املياه واحملاصيل احلقلية و البستانية 

واآلفات سواء املرضية واحلشرية والعشبية و املبيدات و اإلنتاج احليواني 

و حتقيق  واالقتصاد الزراعي و غري ذلك إلجياد أنسب احللول مبا يتفق

أهداف خطط التنمية الزراعية و من أجل ذلك يلزم مواكبة ومالحقة 

التطور العلمي و التكنولوجي العاملي لنقل و حتوير ما يصلح منها و تطويعه 

 وأقلمته لظروف الزراعة يف وادي حضرموت .

قاعدة  ستدامةاوتطوير تقنيات مالئمة تساهم يف زيادة اإلنتاجية الزراعية  ..

 لزراعية املتاحة.املوارد ا

نشر نتائج البحو، الزراعية و تداوهلا و تعميم تطبيقها بإرشاد املزارعني  .3

وتقديم املشورة الفنية ملختلف األجهزة احلكومية و اهليئات و الشركات 

والعاملني يف امليدان الزراعي ووضع املواصفات ملختلف مستلزمات اإلنتاج 

  وغريها.أعالف وآالت زراعية  الزراعي من تقاوي و مبيدات و تصبات و

دراسة العوامل االقتصادية و االجتماعية احملددة لتنتاج الزراعي بشقية  ..

 .يواني يف إقليم اهلضبة الشرقيةالنباتي و احل

حتديد أولويات البحو، يف اإلنتاج الزراعي مبا يتفق مع السياسة العامة  .3

 للدولة و احتياجات االقتصاد الوطين. 

سياسة جتديد وإكثار تقاوي األصناف احملسنة و اليت مت  وضع و تنفيذ  .1

تعميمها للمحاصيل الزراعية بصفة دورية وإنتاج تقاوي األساس و املسجلة 

 لبعض احملاصيل خاصة ذاتية اإلخصاب .

االشرتاا يف وضع الربامج اإلرشادية طبقًا ملا تسفر عنه نتائج البحو،  .2

       والتجارب يهيدًا لنشرها و تعميمها.  
 

 ساسية يف احملطتني:هم البنى األأومن 
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 هكتار  بها جمموعة  731حداهما يف السويري مبساحة إ انحبثيت انمزرعت

 .ًاهكتار1.خرى مبيفع حجر مساحتها أمن اآلبار االرتوازية،  و

  ًاصنف 21مدخرات وراثية للنخيل بها أكثر من. 

 .مدخر وراثي لألشجار احلراجية 

  مليكنة العمليات الزراعية.آالت و معدات 

 .  حراثات 

 .حمطة أرصاد 

 .تترب إلجراء التحاليل لعينات من النبات والرتبة واملاء بسيئون 

 .تترب للزراعة النسيجية بسيئون 

 .عشر مباني لتدارات واملختربات واملكتبة ومستودعات 

 ًاموظف 7.1كفاءة عالية  يتوفر كادر حبثي ذ. 

م، بهدف العمل على 5112( لسنة 1أنشس الصندوق مبوجب القانون رقم )  

دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والنباتي واحليواني والسمكي مبا ميكن من 

 . معدالت متنامية من األغذية لتغطية االحتياجات احمللية والتصديرية إنتاج

املدخالت واملستلزمات واآلالت  فيض تكاليف  ويتوىل الصندوق املساهمة يف

 : اآلتيةاإلنتاجية وخاصة يف اجملاالت  واملعدات وامللحقات األساسية للعمليات

 . بأنواعها والقطن والتمور والنب إنتاج القمح والذرة -

 . اإلنتاج الزراعي مدخالت ووسائل -

 . االصطياد السمكي معدات ووسائل -

 . معدات الري احلديث -

 . احلبوب عمليات احلصاد وخزن -

 . اللحوم احلمراء والبيضاء -

 . البذور احملسنة والسالالت -

وعلى الرغم من أهمية الصندوق والدعم الذي يقدمه، فال يوجد فرع من 

الصندوق يف احملافظة وتذهب معظم موارده جلهات ليسو هلا عالقة بالزراعة، 
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تستفيد كل حمافظة من تصصاتها وفقا  نأوأصبح من الضروري 

 واحتجاجاتها.
 

 أهداف البنك:

 لتلبيتها والتفوق عليها. حتديد متطلبات العمالء وتوقعاتهم والسعي الدائم .7

والبحث عن طرق أخرى  إجراء مراجعة وحتليل دائمني لطريقة أداء األعمال ..

 إلجنازها بشكل أفضل.

القادرين على األفراد  إجياد بيئة وثقافة جتذب وتشجع وتكافس أولئك .3

 التفوق يف حسن األداء.

التواصل بفاعلية مع تتلف شرائح اجملتمع بأساليب مناسبة  ..

 هلم.  وحمفزة

 خدمات البنك الزراعية: يقدم البنك قروا للمزارعني من خالل:

 -:اآلتي( وتغطي القروا 2- 3طويلة األجل: مدتها ما بني ) القروا .7

 سنوات(. 2القرا ) % من قيمة31املساهمة  قروا احلراثات:  -

 %( من قيمة القرا وتتضمن:31-3.املساهمة ) قروا مشاريع البستنة:  -

 العنب، اخلور.، احلمضيات، اجلوافة املوز، الباباي، املاجنو، إنتاج الفاكهة: (7

 .القطن، النخيل احملاصيل النقدية: النب،   (.

وإنتاج  خلاصة حبفظ الرجيزمشاريع بستنه تتلفة: إقامة الغرف ا (3

صناعة العبوات ، التربيد، حمطات الفرز والتغليف تازن الدبس،

معامل جتفيف ، البالستكية(التسويقية )الكرتونية، اخلشبية، 

الثالجات اخلاصة  املعامل الصغرية واملتوسطة لتعليب الفواكه،  ، التمور

 حبفظ طلع النخيل.

وتغطي القروا  ًا( شهر78-7القروا القصرية األجل: مدتها ما بني ) ..

 :اآلتي
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قيمة مبيدات، قيمة أعالف،  تكاليف تشغيلية، قيمة أمسدة، قيمة بذور،  -

مرشات، قروا القطن، قروا مزارع الدواجن وتتمثل باالتي:  )املساهمة 

 % من قيمة القرا املطلوب(، كتاكيو، أعالف مركزة، عالجــات.3.

كال واالخر ويف حمافظة حضرموت فرعني للبنك احدهما مبدينة امل -

ول يكن  وثائقهكما هي يف  ماخدماته امبدينة سيئون، ولألسف ل يقدم

% من 121ي، فلم حيصل سوى ويل الزراعي واالقراضي هدف رئيسالتم

املعمولة، وعدم اتباع الصيغ  تأفراد العينة على قروا لصعوبة اإلجراءا

تدعيم وتفعيل ويأمل العاملون يف القطاع الزراعي االسالمية يف االقراا، 

 بنك التسليف الزراعي خلدمة املنتجني الزراعني.

 أهداف ومباد  االحتاد:

مة اجلمعيات وتفعيل دورها تطوير احلركة التعاونية الزراعية وتشجيع إقا .7

جهودها وتوجيهها ومساعدتها يف حتقيق أهدافها ومهامها يف  وتوحيد

 اجملاالت املختلفة.

 املساهمة يف عملية التنمية ورفع مستوى االقتصاد الوطين. ..

التنسيق فيما بني اجلمعيات التعاونية من جهة واجلهات املختصة من جهة  .3

 أخرى .

 ونها املالية والتجارية.ؤات على النهوا بأعبائها وتنظيم شمساعدة اجلمعي ..

 تواجهها.املشاركة يف حل مشاكل اجلمعيات وتذليل الصعوبات اليت  .3

تقويم منتجات اجلمعيات التعاونية والتعريف بها باالشرتاا مع اجلهات  .1

 .املختصة

تطوير احلركة التعاونية الزراعية وتشجيع إقامة اجلمعيات وتفعيل دورها   .2

 وتوحيد جهودها وتوجيهها.

 .ألعضاءاالدفاع عن حقوق  .8
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الزراعة والري تأسسو مبوجب القانون حدى املؤسسات التابعة لوزارة إهي 

ومنذ ذلك احلني وهي تنفذ مهامها يف التنمية الزراعية  .798( لعام .7رقم )

 حمافظة عدن وبعد الوحدة مت يف مركزها الرئيسي مبوجب قانون  التأسيس يف

مركزها اىل العاصمة صنعاء، وهلا فرع يف سيئون مبحافظة حضرموت  نقل

 .وفروع يف حمافظات أخرى

 

 

 مهام املؤسسة:

تنفيذ السياسة االسرتاتيجية لوزارة الزراعة والري من خالل توفري  .7

 مستلزمات االنتاج الزراعي.

 .جناز مشاريع تنمويةإاملشاركة مع القطاع اخلا  والتعاوني يف  ..

دخال املدخالت الزراعية اليت توصي بإتنفيذ سياسة وزارة الزراعة والري  .3

 واالرشاد الزراعي. بها اهليئة العامة للبحو،

 حتسني وتنمية الزراعة.إىل جناز مشاريع حتتية تهدف إاملشاركة يف  ..

 دخال وسائل الري احلديث.إ .3

 

مؤسسة مستقلة خاصة تعمل يف جمال إنتاج البذور واخلدمات الزراعية. 

ة إلنتاج بذور العام ثر خصخصة الشركةإعلى  113.تأسسو يف فرباير 

خرى يف حضرموت تساهم املؤسسة مع املؤسسات الزراعية األاخلضروات بسيئون. 

تقديم اخلدمات الزراعية  فضال عنلتطوير قطاع البذور والتسويق وجتارة البذور 

يف جمال إنتاج البذور وخصوصا إنتاج بذور البصل. توفر املؤسسة البذور للمزارع 

بصل لألصناف قصرية ومتوسطة النهار لألصناف وكذلك لتصدير بذور ال

اهليئة العامة للبحو، احلمراء والصفراء والبيضاء،  املستنبطة من قبل فرع 

ت الكفاءة العالية ذرة املربي لألصناف املستنبطة ذااليت تقدم هلا سنويا ب الزراعية

اجلزر ر الباميا وتسويق بذو فضال عنيف اجلودة واإلنتاج واملقدرة التخزينية 

 .بكميات حمدودة
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نتاج مشاكل ومعوقات اإل

 الزراعي بمحافظة حضرموت

 

 النتائج والمناقشة

 
 

 
 السمات الشخصية و االقتصادية واالجتماعية للمبحوثين:
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 اوال: الخصائص الشخصية:
تتضــمن الســمات االجتماعيــة  الشخصــية ألفــراد العينــة كــل مــن هيكــل    

الرتكيب العمري و هيكل الرتكيب النوعي، احلالة التعليمية واخلربة يف العمل 

ســرة بالقطــاع  فــراد األســرة وأخــريا عــدد األفــراد املشــتغلني مــن األ   أالزراعــي وعــدد  

 الزراعي.

 

7 

( واخلاصـة بوصـف العينـة البحثيـة     33باجلـدول رقـم )  أوضحو البيانـات   

ن هيكل الرتكيب العمـري ألفـراد العينـة يرتكـز     أيف ضوء اخلصائص الشخصية 

 نيــثال نياللــتســنة(  31ســنة( و)األكــرب مــن   31-1.يف الفئــتني العمــريتني )

عمــارهم  عــن أفــراد العينــة  تزيــد أ% مــن .9ن  حنــو أ% علــى الرتتيــب  أي .%3، 38

ــنة  3. ــوالي   نيف وادي حضـــرموت ، ويـــثالسـ ــو أ% أي 3.%، 31حـ ــن 93ن حنـ % مـ

 نسـنة يف سـاحل حضـرموت،  يف حـني يـثال      3.عمـارهم  عـن   أ  فراد العينة  تزيـد أ

عمارهم  عـن  أفراد العينة  تزيد أ% من 93ن أ%  على الرتتيب ، أي 1.%، 33حوالي 

ســط عمــر ،   وقــد بلــغ متو172.ســنة علــى مســتوى حمافظــة حضــرموت عــام   3.

، يف حـني  سـنه  31حنـو  سـاحل حضـرموت    ه،سـن  1.املزارع يف وادي حضرموت حنو 

0204060

 وادي حضرموت

 ساحل حضرموت

 محافظة حضرموت

 التركيب العمري ألفراد العينة البحثية (14)رسم بياني

 سنة 25فئة العمر اقل من  سنة 50 - 25من  سنة 50أكبر من 
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سنة ألفراد العينة على مستوى حمافظـة حضـرموت ،  وهـذا يعـين      8.بلغ حوالي 

أن أفراد العينـة يف كـل مـن وادي حضـرموت و سـاحل حضـرموت مـن كبـار السـن          

 %.2 زوان الفئة العمرية احلديثة السن ال تتجاو

. 

تشري بيانات  نفس اجلدول تركز أفراد العينة املبحوثة يف فئات اخلربة   

( سنة،  يثل كل منهما حنو 31( والفئة )أكثر من 7-31.(،  )1.-71)

فراد أ% من 22ن حنو أ% على الرتتيب يف وادي حضرموت،  أي ..%، ..%، 37

سنوات يف الوادي،  ويثل نفس الفئات السابقة  71العينة  تزيد خرباتهم  عن 

% من 83ن حنو أ% على الرتتيب يف ساحل حضرموت،  أي ..%، 3.%، 31حنو 

سنوات يف ساحل حضرموت،  و بلغو حنو  71فراد العينة  تزيد خرباتهم  عن أ

فراد أ% من 81ن حنو أ% على الرتتيب يف حمافظة حضرموت،  أي 3.%، 3.%، .3

سنوات على مستوى احملافظة. بينما بلغو فئة  71العينة  تزيد خرباتهم  عن 

% يف 78% يف وادي حضرموت، وحنو 3.حنو  ة( سن71قل من أاخلربة احلديثة )

% على مستوى احملافظة. وقد بلغ متوسط 1.ساحل حضرموت، وبلغو حنو 

،  و يف ساحل ةسن 3.وت حنو سنوات اخلربة ألفراد العينة يف وادي حضرم

ألفراد العينة على  سنة 323.، يف حني بلغ حوالي ةسن ..حضرموت حنو 
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 خبرة أفراد عينة البحث في العمل الزراعي( 14)رسم بياني 
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وهذا يعين أن أفراد العينة يف كل من وادي حضرموت و ساحل مستوى احملافظة، 

 حضرموت من كبار السن لديهم خربات عالية يف العمل الزراعي.

3 

لتعليمي ألفراد العينة تبني أن غالبية أفراد عينة وادي وبدراسة املؤهل ا       

فراد العينة،  تليها الفئة أ% من 38حضرموت يف املستوى االبتدائي،  يثل حنو 

%،  تليها الفئة التعليمية اليت تقرأ .792اليت حتمل الشهادة الثانوية ويثل حنو 

اليت مية الفئة األ%،  ثم تليها 79وتكتب )بدون مؤهل( ويثل هذه الفئة حنو 

%،  وتأتي فئة الشهادة اجلامعية البكالوريوس يف املرتبة  اخلامسة  .712حنو  يثل

املزارعني الذين لديهم درجة املاجستري والبالغ أخريم فئة %، و2ويثل حوالي 

أفراد عينة وادي % من 5يثل حنو  ًامزارع 77عددهم يف وادي حضرموت 

أفراد عينة وادي حضرموت  متعلمني وحيملون  % من13أي أن حوالي حضرموت، 

ادة االبتدائية املرتبة مؤهالت تعليمية، ويف ساحل حضرموت يتصدر محلة الشه

%، ..يف املرتبة الثانية ويثل حنو ميني % وتأتي  فئة األ32يثل حنو االوىل، 

ة %، تليها الفئة التعليمي3مية يف الساحل عن  الوادي حبوالي وترتفع نسبة األ

%، ثم الفئة 7.اليت تقرأ وتكتب )بدون مؤهل( يف املرتبة الثالثة ويثل حنو 

درجة تليها فئة املتعلمني احلاصلني على %، .7التعليم الثانوي ويثل 

فئة املتعلمني احلاصلني على درجة املاجستري  ًاخريأو% 3البكالوريوس ويثل حنو 

 امي
21% 

 ملم
20% 

 ابتدائي
37% 

 ثانوي
16% 

 البكالوريوس
6% 

ماجستير وما 
 فوق

0% 

يوضح المؤهل التعليمي الفراد العينة بمحافظة ( 15)رسم بياني 
 حضرموت
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%. أي أن حوالي 127ثل حنو مزارعني ي .وما فوق وقد بلغ عددهم يف العينة 

% من أفراد عينة ساحل حضرموت متعلمني وحاصلني على مؤهالت تعليمية، 31

ىل إعلى فراد العينة على فئات التعليم من األأوعلى مستوى احملافظة تتوزع 

البكالوريوس، املاجستري وما فوق مي، امللم، الثانوي، االبتدائي، األدنى كاآلتي: األ

%. أي أن .12%، 1%، 71%، 1.%، 7.%، 32على الرتتيب حنو  ويثل كل منهما

% من أفراد العينة مبحافظة حضرموت  متعلمني وحاصلني على 37حوالي 

ىل حنو إفراد العينة أوساي أمية بني مؤهالت تعليمية، وترتفع نسبيا معدل األ

 نشطتهمأ%،  مما يتطلب من جهات التدريب ونقل التكنولوجيا تكثيف وتكرار 1.

 العلمية لرفع مستوى تبين التكنولوجيا واملعارف العلمية الزراعية.

.  

 العينة فرادأ مجيع أن تبني للمبحوثني النوعي الرتكيب هيكل بدراسة            

%،  ويف ساحل 711ن فئة الذكور  يثل حنو أالذكور أي  يف وادي حضرموت من

فراد أ%،  وباقي 1277فرد  يثل حنو  . حنو نا،حضرموت ل يتجاوز  عدد اإل

% من أفراد العينة، 9929فرد من الذكور،  ميثل حنو  78.8العينة أي حوالي 

 الزراعي للعمل اإلنا، دارةإ وصعوبة جمتمعنا يف والتقاليد العادات يعكس وهذا

رشاد  خصائي اإلأاجملتمع ومع  شرائح بعض مع واسعة تعامالت يتطلب الذي

 .والبيطرة والبحو،
 

3  

فراد أ% من 97فرد أي حنو  .7.9ومن حيث الوظيفة الرئيسة أفاد حنو             

ن الوظيفة الرئيسة هلم هي الزراعة، يف حني أفاد حنو ضرموت أالعينة بوادي ح

ن الزراعة هي الوظيفة الثانية حيث ال أفراد العينة أ% من 9فرد أي حوالي  7.1

سرة،  ويف ساسية على الزراعة يف توفري احتياجات األأتعتمد هذه الفئة بدرجة 

ن الوظيفة أفراد العينة أ% من 73فرد أي حنو  3..فاد حنو أساحل حضرموت  

فراد العينة أي حنو أالرئيسة هلم هي الزراعة، يف حني  أفاد الغالبية العظمى من 

 الفئة هذه تعتمد وال ن الزراعة هي الوظيفة الثانيةأ% 82فرد يثل حنو  7118

 الرئيسة الوظيفة نأ االسرة.  أي احتياجات توفري يف الزراعة على اساسية بدرجة
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 الوظيفة بينما الزراعة هي حضرموت وادي يف العينة ألفراد العظمى للغالبية

 .الزراعة ليسو حضرموت بساحل العينة ألفراد العظمى للغالبية الرئيسة

1 

 األفراد عدد يقل اليت األسر أن  تبني البحث عينة يف ألسرةا فرادأ عدد بدراسة     

 فرادأ إمجالي من% 39 حنو بلغو حيث نسبة أعلى يثل  أفراد عشرة عن فيها

 يثل ،فردًا 1.-71 من تتكون اليت األسر يليها حضرموت بوادي العينة

 إمجالي من% 9حنو يثل فأكثر فرد 1. من تتكون اليت األسر أما ،%.3حنو

أن األسر اليت يقل عدد ويف ساحل حضرموت تبني  حضرموت، بوادي العينة فرادأ

% من إمجالي 22نسبة حيث بلغو حنو  شرة أفراد يثل أعلىاألفراد فيها عن ع

،  يثل فردًا 1.-71فراد العينة بساحل حضرموت يليها األسر اليت تتكون من أ

% من إمجالي 3فأكثر يثل حنو ًافرد 1.أما األسر اليت تتكون من%، 1.حنو

سرة يف أفراد عينة األأفراد وقد بلغ متوسط عدد أفراد العينة بساحل حضرموت، 

سرة يف ساحل فراد األأيف حني بلغ متوسط عدد فردًا، 77حضرموت حنو وادي 

 أفراد.71حنو  ظة بلغوعلى مستوى احملافأفراد،  9حضرموت 

 

2 

020406080

 أفراد 10أقل  من  

 فرد 20 -11من 

 فرد  20اكثر من  

 يوضح عدد أفراد األسرة ألفراد العينة البحثية( 16)رسم بياني

 %وادي حضرموت  %ساحل حضرموت  %محافظة حضرموت 
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سر أفراد العينة تبني أن  أبدراسة عدد األفراد العاملني يف الزراعة من  

% من 8723فراد وأقل( يثل أعلى نسبة بلغو حنو أ3اليت يعمل بها )سر األ

يف وادي حضرموت، يليها األسر اليت لديها عماله ترتاوح ما  إمجالي املبحوثني

 71%. أما األسر اليت لديها عماله أسرية )73فراد يثل حنو أ( 71-3بني) 

%. ويف ساحل حضرموت يرتكز عدد أفراد العاملني 323حنو غفراد فأكثر( تبلأ

يت لديها عماله %، يليها األسر ال.9أفراد وأقل( ويثل  3)راعة يف الفئة االوىلبالز

%. أما األسر اليت لديها عماله أسرية 2فراد يثل حنو أ( 71-3ترتاوح ما بني) 

فراد العاملني باألسرة %. وقد بلغ متوسط عدد األ7حنو غفراد فأكثر ( تبلأ 71)

فراد العاملني ، يف حني بلغ متوسط عدد األأفراد .يف وادي حضرموت حنو 

 أفراد.  .أفراد، وبلغ املتوسط حملافظة حضرموت  3باألسرة يف ساحل حضرموت 

 ( معلومات شخصية ألفراد عينة الدراسة مبحافظة حضرموت33جدول رقم )

قم
لر

ا
ت 

ما
س

ال
 

 البيان والفئات

 متوسط العينة ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرار % التكرار % التكرار

5 

ل 
يك

ه

تر
ال

ب
كي

عم 
ال

ي
ر

 

 21 12 21 متوسط عمر المزارع   )سنه(

 أفراد  5أقل من  

 أفراد 10  - 5من 

 أفراد 10اكثر من 

يوضح عدد االفراد العاملين في الزراعة من ( 17)رسم بياني
 االسرة بالعينة البحثية

 %وادي حضرموت  %ساحل حضرموت  %محافظة حضرموت 
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 6.6 215 5.2 96 8.4 119 سنة 25فئة العمر اقل من 

 53.3 1744 49.6 918 58.2 826 سنة 51 - 26من 

 40.1 1311 45.2 836 33.5 475 سنة 51أكبر من 

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 االجمالي

0 

ل 
عم

 ال
ي

 ف
رة

خب
ال

ي
ع
را

لز
ا

 

 0201 02 02 متوسط سنوات العمل   )سنه(

 19.9 649 17.6 326 22.8 323 سنة 11فئة الخبرة اقل من 

 33.7 1100 35.5 657 31.3 443 سنة 21 -11من 

 23.3 762 24.5 454 21.7 308 سنة 31- 21من  

 23.1 756 22.3 413 24.2 343 سنة 31فئة الخبرة اكبر من 

 100.0 3267 100.0 1850 100.0 1417 االجمالي

2 

ي
يم

عل
لت
 ا
هل

مؤ
ال

 

 20.5 671 23.8 441 16.2 230 امي

 19.9 650 20.5 380 19.0 270 ملم

 37.2 1218 36.9 683 37.7 535 ابتدائي

 16.0 523 13.5 250 19.2 273 ثانوي

 6.0 195 5.1 94 7.1 101 البكالوريوس

 0.4 13 0.1 2 0.8 11 فوقماجستير وما 

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 جمالي العينةإ

2 

س
جن

ال
 

 11012 2011 11011 5121 522 5202 ذكور

 2021 0 2055 0 22 22 اثإن

 522 2012 522 5112 522 5202 جمالي العينةإ
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 البيان والفئات

 العينةمتوسط  ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرار % التكرار % التكرار

5 

ة 
يف

ظ
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ا

ية
س
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ا
 

 5502 211 5205 020 1505 5012 الزراعة وظيفة  رئيسة

 1101 0120 1101 5121 101 501 الزراعة وظيفة  ثانوية
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 522 2012 522 5112 522 5202 جمالي العينةإ

6 

ى
خر

 ا
فة

ظي
و

 

 1201 5111 2101 152 1101 5211 يمارس الزراعة فقط

 2102 5011 1201 122 0202 221 يمارس ايضا وظيفة اخرى

 522 2012 522 5112 522 5202 جمالي العينةإ

7 

رة
س

ال
 ا
اد
فر

 ا
دد

ع
 

 52 1 55 سرة) فرد(فراد األأمتوسط عدد 

 69.4 2270 77.2 1428 59.3 842 أفراد  11أقل  من  

 24.9 813 19.7 364 31.6 449 أفراد   21 -11من 

 5.7 187 3.1 58 9.1 129 أفراد  21كثر من  أ

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 جمالي العينةإ

8 

عة
زر

لم
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ن 

لي
ام

لع
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فر

ال
 ا
دد

ع
 

 2 2 2 متوسط عدد االفراد العاملين )فرد(

 87.5 2862 92.1 1704 81.5 1158 أفراد   5أقل من     

 10.5 342 7.0 129 15.0 213 أفراد  11  -   6من 

 2.0 66 0.9 17 3.5 49 أفراد 11كثر من    أ

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 العينة يجمالإ

 املرجع: بيانات  استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية. 

 

 

 

 ثانيا: الخصائص االقتصادية: 
7  

فراد العينة يف وادي حضرموت أن نصف أ(  .3تشري بيانات  اجلدول رقم )           

نتاج النباتي بلغ ن متوسط دخوهلم من اإلأ%  منهم  أفادوا 33تقريبا أي حوالي 

ن متوسط دخوهلم من أ% منهم 7.ألف ريال/سنة، يف حني أفاد  311قل من أ

% منهم 79فاد حنو أال/ سنة،  وألف ري7111-311نتاج النباتي ترتاوح بني  اإل

ألف ريال/ سنة،  بينما 7311نتاج النباتي يزيد عن ن متوسط دخوهلم من اإلأ
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ن متوسط الدخل السنوي من أفراد العينة بوادي حضرموت أ% من 2فاد حنو أ

ن متوسط أألف ريال،  وتشري النتائج 7311-7111نتاج النباتي يرتاوح بني اإل

مليون  72.73يبلغ حنو نتاج النباتي يف وادي حضرموت دخل املزارع من اإل

 ريال/سنة.

ن متوسط الدخل من أ% من أفراد العينة 13ويف ساحل حضرموت  أفاد             

ن أ% منهم 1.ألف ريال/سنة،  يف حني أفاد  311قل من أنتاج النباتي بلغ اإل

ريال/ سنة ،   ألف7111-311نتاج النباتي يرتاوح بني متوسط دخوهلم من اإل

ألف 7311نتاج النباتي يزيد عن ن متوسط دخوهلم من اإلأمنهم  %77فاد حنوأو 

ن متوسط أفراد عينة ساحل حضرموت أ% من 1فاد حنو أريال/ سنة، بينما 

ألف ريال/ سنة،  وتشري 7311-7111النباتي يرتاوح بني  اإلنتاجدخوهلم من 

النباتي يف ساحل حضرموت  بلغ حنو  اإلنتاجن متوسط دخل املزارع من أالنتائج 

مليون ريال/سنة، ينخفض عن متوسط الدخل بوادي حضرموت بنحو  0.783

وعلى مستوى % عن وادي حضرموت،  33تعادل حنو  ألف ريال/سنة 31.

 حمافظة حضرموت بلغ متوسط دخل أفراد العينة حنو مليون ريال/سنة.

.  

% من افراد العينة يف وادي 13حنو  أن (.3تشري بيانات اجلدول رقم )           

ألف  311قل من أاحليواني بلغ  اإلنتاجمتوسط دخوهلم من  أنحضرموت أفادوا 

احليواني  اإلنتاجمتوسط دخوهلم من  أن% منهم 73ريال/سنة، يف حني أفاد 

متوسط  أن% منهم .7فاد حنو ألف ريال/ سنة،  وأ7111-311رتاوح بني ت

% 1حنو  أفادألف ريال/ سنة ، بينما 7311احليواني يزيد عن  اإلنتاجدخوهلم من 

احليواني يرتاوح  اإلنتاجمتوسط دخوهلم من  أنمن افراد عينة وادي حضرموت 

 اإلنتاجمتوسط دخل املزارع من  أنألف ريال، وتشري النتائج 7311-7111بني 

 مليون ريال/سنة. 12913يبلغ حنو احليواني يف وادي حضرموت  

متوسط الدخل من  أن% من أفراد العينة 28أفاد ويف ساحل حضرموت          

 أن% منهم .7ألف ريال/سنة،  يف حني أفاد  311قل من أاحليواني بلغ  اإلنتاج

ألف ريال/ سنة،  7111-311رتاوح بني ي احليواني اإلنتاجمتوسط دخوهلم من 

احليواني يزيد عن  اإلنتاجمتوسط دخوهلم من  أن% منهم 3حنو  أفادو

 أن% من افراد عينة ساحل حضرموت .حنو  أفادألف ريال/ سنة، بينما 7311
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ألف ريال/ 7311-7111احليواني يرتاوح بني  اإلنتاجمتوسط دخوهلم من 

احليواني يف ساحل  اإلنتاجمتوسط دخل املزارع من  أنسنة، وتشري النتائج 

مليون ريال/سنة، ينخفض عن متوسط الدخل  .12.3 حضرموت  بلغ حنو

% عن وادي حضرموت،  52ألف ريال/سنة تعادل حنو  71.بوادي حضرموت بنحو 

 12112وعلى مستوى حمافظة حضرموت بلغ متوسط دخل أفراد العينة حنو

 مليون ريال/سنة.

3  

فراد العينة يف وادي أ% من .3حنو  أن(  .3تشري بيانات  اجلدول رقم )           

 311قل من أزراعية بلغ متوسط دخوهلم من االنشطة غري ال أنحضرموت أفادوا 

 غريدخوهلم من االنشطة  متوسط أن% منهم 31ألف ريال/سنة، يف حني أفاد 

 أن% منهم 2حنو  أفادوألف ريال/ سنة،  7111-311ترتاوح بني  الزراعية

% 1حنو  أفادألف ريال/سنة، بينما 7311-7111متوسط دخوهلم يرتاوح بني 

زراعية النشطة غري متوسط دخوهلم من األ أنفراد عينة وادي حضرموت أمن 

متوسط دخل املزارع من  أنألف ريال/ سنة، وتشري النتائج 7311يزيد عن 

 مليون ريال/سنة. 12232يبلغ حنو يف وادي حضرموت   الزراعية غرياالنشطة 

متوسط الدخل من  أن% من أفراد العينة 13 أفادويف ساحل حضرموت          

% منهم 33ألف ريال/سنة،  يف حني أفاد  311قل من أبلغ  الزراعية غرياالنشطة 

% 7حنو  أفادألف ريال/ سنة،  و 7111-311متوسط دخوهلم  يرتاوح بني  أن

 أفادألف ريال/سنة،  بينما 7311-7111ن متوسط دخوهلم يرتاوح بني أمنهم 

 غرينشطة متوسط دخوهلم من األ أنفراد عينة وادي حضرموت أ% من 127حنو 

متوسط دخل املزارع  أنوتشري النتائج ألف ريال/ سنة، 7311يزيد عن  الزراعية

مليون  12.31يبلغ حنو يف ساحل حضرموت  الزراعية غريمن االنشطة 

ألف  281ينخفض عن متوسط الدخل بوادي حضرموت بنحو ريال/سنة، 

وعلى مستوى حمافظة % عن وادي حضرموت، 38حنو ريال/سنة تعادل 

 مليون ريال/سنة. 12392حضرموت بلغ متوسط دخل أفراد العينة حنو

.  

% من افراد العينة يف وادي ..حنو  أن(  .3تشري بيانات  اجلدول رقم )           

قل من أبلغ الزراعي غري ومتوسط امجالي الدخل الزراعي  أنحضرموت أفادوا 
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رتاوح مجالي دخوهلم تإن متوسط أ% منهم 79ألف ريال/سنة، يف حني أفاد  311

متوسط  أن% منهم .7حنو  أفاديف حني ألف ريال/ سنة، 7111-311بني 

% من 2.حنو  أفادألف ريال/سنة، بينما  7311-7111دخوهلم يرتاوح بني 

 الزراعي وغريمجالي الدخل الزراعي إمتوسط  أنفراد عينة وادي حضرموت أ

مجالي الدخل إمتوسط  أن، وتشري النتائج ألف ريال/ سنة7311يد عن يز

 مليون ريال/سنة. 72.23 يف وادي حضرموت  يبلغ حنو الزراعي وغريالزراعي 

         
مجالي الدخل إمتوسط  أن% من أفراد العينة 1. أفادويف ساحل حضرموت  

% منهم 37ألف ريال/سنة،  يف حني أفاد  311قل من أيبلغ  الزراعي وغريالزراعي 

% 73حنو  أفاد،  و ألف ريال/ سنة7111-311رتاوح بني متوسط دخوهلم  ي أن

 أفادألف ريال/سنة، بينما 7311-7111ن متوسط دخوهلم يرتاوح بني أمنهم 

متوسط دخوهلم من االنشطة غري  أن% من افراد عينة ساحل حضرموت 77حنو 

مجالي إمتوسط  أنألف ريال/ سنة، وتشري النتائج 7311يزيد عن الزراعية 

 .1281يبلغ حنو ألفراد العينة بساحل حضرموت  الزراعي وغريالدخل الزراعي 

ألف  119ينخفض عن متوسط الدخل بوادي حضرموت بنحو مليون ريال/سنة. 

وعلى مستوى حمافظة % عن وادي حضرموت، 3.تعادل حنو  ريال/سنة

ألفراد العينة حنو  الزراعي وغريمجالي الدخل الزراعي إحضرموت بلغ متوسط 

 مليون ريال/سنة. 72738

3  

0 10 20 30 40 50

 500000فئة الدخل أقل  من   

  - 500000فئة الدخل  من  
1000000 

  -1000001فئة الدخل  من 
1500000 

 1500000فئة الدخل أكبر من   

 يوضح متوسط الدخل اإلجمالي باللاير ألفراد العينة( 18)رسم بياني 

 متوسط العينة

 ساحل حضرموت

 وادي حضرموت
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فراد العينة بوادي حضرموت أ% من 8.ن أ( .3باجلدول رقم ) تشري البيانات        

نتاجية الزراعية يف فادوا بقدرتهم على توفري املوارد املالية الالزمة للعملية اإلأ

% بعدم توفر املوارد املالية الكافية .2ثال، ارباع أفراد العينة أي حوالي  أفادحني 

اجلهات الرمسية ة واحتياجهم لتلك املوارد سواءم من للعملية االنتاجي

 و من منظمات اجملتمع املدني. أفراد و من األأو من البنوا أاحلكومية 

فراد العينة بقدرتهم على توفري املوارد أ% من 7.ويف ساحل حضرموت أفاد       

توفر املوارد % بعدم 39حنو  أفاداملالية الالزمة للعملية االنتاجية الزراعية يف حني 

من اجلهات  ية للعملية اإلنتاجية واحتياجهم لتلك املوارد سواءماملالية الكاف

 ومن منظمات اجملتمع املدني.أفراد و من األأو من البنوا أالرمسية احلكومية 

1  

( تنوع مصادر يويل أفراد العينة باملوارد .3تشري البيانات باجلدول رقم )     

نتاجية الزراعية، ففي وادي حضرموت، حيصل املالية اليت تتطلبها العملية اإل

ا بيضاء تسدد صدقاء على شكل قرو% من أفراد العينة على التمويل من األ31

% من أفراد العينة على التمويل من جتار 31كما حيصل عند توفر السيولة، 

ليات الزراعية و تسديد مديونيات املشرتيات ت الزراعية ومن مالكي اآلاملستلزما

% 3.حيصل ية بعد بيع احملاصيل الزراعية، ولمن املدخالت الزراعية واخلدمة اآل

و العائلة ويتم التسديد على شكل أسرة من أفراد العينة على التمويل من أفراد األ

اد العينة على التمويل من % من أفر71و نقدي، يف حني حيصل أنتاج عيين إ

منظمات اجملتمع املدني وخصوصا اجلمعيات اخلريية اليت تقدم القروا 

بطريقة املراحبة، بينما حيصل تتوىل شراء املستلزمات الزراعية  البيضاء وبعضها

التعاوني الزراعي أفراد العينة على التمويل من بنك التسليف % من 7فقط

قبال املزارعني إعلى القرا من ناحية، وعدم  جراءات احلصولإلصعوبة وتعقيد 

 شرعا من ناحية أخرى. ةربوية حمرم ًاقروض بوصفهاعلى قروا البنك 
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% من أفراد العينة على التمويل من جتار 8.ويف ساحل حضرموت حيصل       

ليات الزراعية و تسديد مديونيات مشرتيات املستلزمات الزراعية ومن مالكي اآل

% 1.لية بعد بيع احملاصيل الزراعية، كما حيصل اعية واخلدمة اآلاملدخالت الزر

صدقاء على شكل قروا بيضاء تسدد عند من أفراد العينة على التمويل من األ

و أسرة % من أفراد العينة على التمويل من أفراد األ79توفر السيولة، وحيصل 

% من 2صل و نقدي، يف حني حيأنتاج عيين إالعائلة ويتم التسديد على شكل 

أفراد العينة على التمويل من منظمات اجملتمع املدني وخصوصا اجلمعيات 

اخلريية اليت تقدم القروا البيضاء وبعضها تتوىل شراء املستلزمات الزراعية 

فراد العينة أ% من 127عداد قليلة جدا حوالي أبطريقة املراحبة، بينما حيصل 

جراءات إزراعي لصعوبة وتعقيد التعاوني ال على التمويل من بنك التسليف

قبال املزارعني علي قروا البنك على إاحلصول على القرا من ناحية،  وعدم 

 ا.ة شرعربوية حمرم ًانها قروضإ

زراعي الغري ج النباتي واحليواني ومن الدخل نتا( متوسط دخل املزارع من اإل34جدول رقم)

 2117حضرموت لعام والتمويل ومصادرة ألفراد العينة البحثية مبحافظة 

قم
لر

ا
 

ت
ما

س
ال

 

 البيان
 متوسط العينة ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرار % التكرار % التكرار

د 7 خ ل  ا ملز ار ع  م ن  ال
ا ن تا ج  ال ن با ت ي  )ر يا ل(

 

 998141.7 782813.6 7.73.1928 متوسط الدخل من االنتاج النباتي   )ريال(

 االقتراض من بنك التسليف الزراعي

 االقتراض من االسرة 

 االقتراض من االصدقاء

 اقتراض من تجار مستلزمات االنتاج

 االقتراض من جمعيات خيرية  

 توفير سيولة من بيع االصول

 مصادر تمويل أفراد العينة ( 19)رسم بياني  

 وادي حضرموت ساحل حضرموت محافظة حضرموت
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 57.1 716 62.5 341 53.0 375 311111     من   فئة الدخل أقل  

 20.6 258 20.1 110 20.9 148 7111111  - 311111 فئة الدخل  من 

 6.6 83 6.0 33 7.1 50 7311111 - 7111117 منفئة الدخل  

 15.6 196 11.4 62 19.0 134 7311111من    فئة الدخل أكرب 

 100.0 1253 100.0 546 100.0 707 مجالي العينةإ

. 

ل 
خ

د
ي

ان
يو

حل
ج ا

تا
الن

ن ا
 م

رع
زا

امل
 

 112372 3731.22. 91311923 متوسط الدخل من االنتاج احليواني   )ريال(

 72.6 1921 77.9 1215 64.9 706 311111من     فئة الدخل أقل 

 14.1 374 13.8 215 14.6 159 7111111 -311111  فئة الدخل  من

 4.8 127 3.7 57 6.4 70 7311111 -7111117 منفئة الدخل  

 8.5 225 4.7 73 14.0 152 7311111من    فئة الدخل أكرب 

 100.0 2647 100.0 1560 100.0 1087 مجالي العينةإ

3 
خل

د
 

ي
اع

زر
ري 

غ
 

 39131921 332.923. 232.1922 متوسط الدخل من االنتاج الغري زراعي )ريال(   

 61.5 731 65.3 554 51.9 177 311111من      فئة الدخل أقل

 34.1 405 33.3 282 36.1 123 7111111 -311111  فئة الدخل  من

 2.8 33 1.3 11 6.5 22 7311111 -7111117من فئة الدخل  

 1.7 20 0.1 1 5.6 19 7311111فئة الدخل أكرب من   

 100.0 1189 100.0 848 100.0 341 مجالي العينةإ

 

 

قم
لر

ا
 

ت
ما

س
ال

 

 البيان
 متوسط العينة ساحل حضرموت حضرموت وادي

 % التكرار % التكرار % التكرار

. 

ي 
ال

مج
ط ا

س
تو

م

رع
زا

امل
ل 

خ
د

 

 7738783 813831 7.2.373 متوسط الدخل من االنتاج الزراعي      )ريال(

 44.4 1451 46.1 852 42.3 599 311111فئة الدخل أقل  من   

 25.7 840 30.5 565 19.4 275 7111111  - 311111من  فئة الدخل  
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 12.2 398 12.6 233 11.6 165 7311111 -7111117من فئة الدخل  

 17.7 578 10.8 200 26.7 378 7311111فئة الدخل أكرب من   

 100.0 3267 100.0 1850 100.0 1417 مجالي العينةإ

3 

يل
مو

لت
ا

 

 3321 7737 122. 233 821. 398 متوفر

 1321 779. 3923 7192 2.21 ..71 غري متوفر

 71121 3.21 71121 7831 71121 1..7 مجالي العينةإ

يل 1
مو

لت
ر ا

صد
م

أ 
و 

ا
رتا

الق
ا

 

 0.6 17 0.1 2 1.2 15 بنك التسليف الزراعي

 20.9 556 19.0 260 22.8 296 من االسرة  االقرتاا

 30.9 822 26.0 356 35.9 466 االقرتاا من االصدقاء

 39.1 1042 47.6 651 30.1 391 لياتاقرتاا من جتار املستلزمات واآل

 8.5 226 7.2 98 9.9 128 االقرتاا من مجعيات خريية 

 0.0 1 0.0 0.0 0.1 1 توفري سيولة من بيع االصول

 100.0 2664 100.0 1367 100.0 1297 امجالي العينة

 العينة البحثيةاملرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد 

 

 

 

 

 ثالثا: الخصائص االجتماعية: 
وتتضمن اخلصائص االجتماعية نوع السكن ومواصفاته والصحة العامة      

 املياه والكهرباء واالتصال والنقل. توالتعليم وخدما

1  

ن الغالبية العظمى من أفراد أ( 33تظهر البيانات الواردة باجلدول رقم )        

% ميلكون مساكن خاصة، يف حني يسكن .9العينة يف وادي حضرموت أي حوالي 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

515 
 

يضا يسكن أجيار،  ويف ساحل حضرموت  إ% من أفراد العينة يف مساكن 1حوالي 

% يف مساكن ملك خاصة، 91الغالبية العظمى من أفراد العينة أي حوالي 

 جيار.إلعينة يف مساكن % من أفراد ا.بينما يسكن حوالي 

أفراد العينة % من 29ن حنو أوحول نوعية مادة البناء للمساكن فقد تبني     

العينة  أفراد% من 77وحنو بوادي حضرموت مساكنهم مبنية من الطني )املدر(، 

% مساكنهم مصنوعة من )(،  3حنو مساكنهم مبنية من اإلمسنو )مسلح(، 

ينة الع أفراد% من .حنو اخلشب )صنادق(، اكنهم مصنوعة من % مس3حنو 

% مساكنهم مصنوعة من جرائد النخيل 7من احلجار ،  وحنومساكنهم مبنية 

شجار كالسيسبان والعلب وغريها )عشش(. ويف ساحل وسيقان وفروع بعض األ

من الطني العينة مساكنهم مبنية  أفراد% من 38ن حوالي أحضرموت تبني 

حجار،  كما العينة مساكنهم مبنية  من األ أفرادمن  %2.بينما حوالي )املدر(، 

 أفراد% من 71مسنو )مسلح(،  وحوالي % مساكنهم مبنية من اإل..ن حوالي أ

شجار جرائد النخيل وسيقان وفروع بعض األ العينة مساكنهم مصنوعة من

من اخلشب %مساكنهم مصنوعة 7كالسيسبان والعلب وغريها)عشش(، وحوالي

 غريها.وصفائح احلديد و

 وادي حضرموت

 ساحل حضرموت

 محافظة حضرموت

 يوضح ملكية السكن ألفراد العينة البحثية( 20)رسم بياني 

 ملك ايجار
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كثر من أن املسكن الواحد  يوضح نفس اجلدول أما من حيث عدد غرف أ      

وح % يعيشون يف مساكن ترتا.3يف وادي حضرموت أي حوالي أفراد العينة نصف 

العينة  يسكنون  أفراد% من  33بينما حوالي غرف،  71-3عدد الغرف فيها من 

يف حني من جتاوزت عدد غرفهم  أربعة غرف،قل من أيف مساكن عدد الغرف فيها 

وبلغ  العينة، أفراد% من 73غرفة باملسكن بلغو نسبتهم حنو  ةحدى عشرإعن 

 1ة بوادي حضرموت حنو فراد العينأمتوسط عدد الغرف مبساكن 

العينة يعيشون يف  أفراد% من 21ن أتبني غرف/مسكن. ويف ساحل حضرموت 

فراد العينة أ% من 2.نما حوالي بيأربعة غرف، قل من أمساكن عدد الغرف فيها 

يف حني من غرف، 71-3ن ترتاوح عدد الغرف فيها من يعيشون يف مساك

% من 3غرفة باملسكن بلغو نسبتهم حنو  ةحدى عشرإجتاوزت عدد غرفهم عن 

العينة بساحل حضرموت  أفرادالعينة،  وبلغ متوسط عدد الغرف مبساكن  أفراد

 غرف/مسكن. .حنو 

% من 88ن حنو أدوار )طوابق( السكن يشري نفس اجلدول أد ومن حيث عد      

أقل، يف )طابقني( وي حضرموت مساكنهم مكونه من دورينأفراد العينة بواد

( أدوار،  بينما .-.من أفراد العينة يف مساكن تتكون )% 71حني يسكن حوالي 

أدوار وبلغ متوسط عدد أدوار، ربعة أ مساكن مكونه من % يف.يسكن حنو 

ن أتبني أدوار. ويف ساحل حضرموت  . فراد العينة بوادي حضرموتن أمساك

قل،  أ%، يسكنون يف مساكن مكونه من دورين و92العينة أي  حنو  أفرادغالبية 

( أدوار ،  وبلغ متوسط عدد .-.% يف مساكن مكونة من )3بينما يسكن حنو 

 دور. 7العينة بساحل حضرموت  أفراددوار مساكن أ

 ( ملكية السكن ومواصفاته ألفراد عينة الدراسة 35جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت لعام 

قم
لر

ا
 

ان
بي

ال
 

 البيان
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

7 

ة 
كي

مل

ن
سك

ال
 

 9327 3777 9121 7221 9.21 7333 ملك

 23. 7.8 328 21 323 28 جيارإ
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 123 77 .12 . 123 2 أخرى

 711 3.21 711 7831 711 1..7 االمجالي

. 

 

اء
بن

ال
ة 

اد
م

 

 7821 588 321. 436 7122 152 مسلح )بلك(

 7329 520 128. 496 722 24 حجارأ

 3323 1815 3222 698 78.7 1117 مدر )تراب(

 .72 47 .12 8 22. 39 خشب

 .12 7 123 6 127 1 صفيح

 329 194 929 183 128 11 عشة

2 76 32. 23 72. 99 3 

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل

3 

ف
غر

ال
د 

عد
 

 3.21 .728 1929 7.93 3.21 97. غرف .اقل من 

 3228 7.38 128. 91. 3.23 ..2  71 – 3من 

 221 8.. 323 17 .732 782 غرفة  77اكثر من 

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل

 3 . 1 متوسط عدد الغرف

. 
ار

دو
ال

د ا
عد

 

 9321 31.7 9128 7297 8821 7.31 قلأدورين و

 121 791 327 32 928 739  . – .من 

 721 33 127 . .2. 37 أكثر من اربع ادوار

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل

 723 7 . متوسط عدد االدوار

  ألفراد العينة البحثية املرجع: بيانات االستبيان

 

2  

ــات باجلــدول رقــم )             ــة بــوادي    81ن حنــو  أ( 31تشــري البيان % مــن أفــراد العين

وحــــدات صــــحية يف منــــاطقهم)قرى(، يف حــــني يتعــــا  يف  نحضــــرموت يتعــــاجلو

و اخلاصـــة املنتشـــرة يف مـــدن أالعينـــة يف املستشـــفيات العامـــة  أفـــراد% مـــن .7حنـــو

اكـز الصـحية القريبـة مـن     العينـة يف املر  أفرادمن  %8بينما يتعا  حنو الوادي، 

يف   ن% من أفراد العينـة يتعـاجلو  3.ن حنو  أويف ساحل حضرموت تبني مناطقهم. 
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العينـة يف   أفـراد % مـن  9.وحدات صحية يف منـاطقهم)قرى(، يف حـني يتعـا  حنـو    

 %72كما يتعا  حنو و اخلاصة املنتشرة يف مدن الساحل. أاملستشفيات العامة 

% 9العينـة يف املراكـز الصـحية القريبـة مـن السـكن، بينمـا يتعـا  حنـو           أفـراد من 

 من أفراد العينة بالساحل يف العيادات اخلاصة لألطباء.

ن االنفلـونزا  أكثر انتشارا يف وادي حضرموت فقد تـبني  مراا األما عن األأ        

ينـة، ويـأتي يف املرتبـة    الع أفـراد % مـن  38مراا انتشارا ويعـاني منهـا حنـو   كثر األأ

 خـــريًاأ%، و71%،  ثــم املالريــا حنــو    .3ســهال ويعــاني منهـــا حنــو    مــرا اإل الثانيــة  

كثــــر أن االنفلـــونزا  أيضـــا  أ%. ويف ســـاحل حضـــرموت تـــبني    .7البلهارســـيا حنـــو   

العينـة، ويـأتي يف املرتبـة الثانيـة      أفـراد % من 3.االمراا انتشارا ويعاني منها حنو

 %3خـــرى مـــراا األ%، واأل2%،  ثـــم املالريـــا حنـــو 3.ســـهال  ويعـــاني منهـــا حنـــو اإل

 %.7خريا البلهارسيا حنو وأ

يف وادي حضــرموت العينــة  أفــرادومــن ناحيــة بعــد املرفــق الصــحي عــن ســكن           

% من أفراد العينة يبعد سكنهم عـن  11ن حنو أفقد تبني من بيانات نفس اجلدول 

كيلــومرت، يف حــني يبعــد الســكن عــن املرفــق  71ل عــن املرفــق الصــحي مبســافة تقــ

ــافة تـــرتاوح مـــا بـــني )  ــا يبعـــد 79كيلـــومرت( لنحـــو 1.-77الصـــحي ملسـ %، كمـ

%، بينمـا  77كيلـومرت( لنحـو   31-7.السكن عن املرفق الصحي ملسافة تـرتاوح ) 

%مــن 71كيلــومرت لنحــو    31يبعــد الســكن عــن املرفــق الصــحي ملســافة تزيــد عــن   

ن حنـو  أي حضـرموت. ويف سـاحل حضـرموت تـبني مـن البيانـات       أفراد العينة يف واد

% مــن أفــراد العينــة يبعــد ســكنهم عــن املرفــق الصــحي ملســافة تــرتاوح مــا بــني           31

كيلومرت(، يف حني يبعد السـكن عـن املرفـق الصـحي مبسـافة تقـل عـن        1.-77)

ــومرت لنحــو   71 %، كمــا يبعــد الســكن عــن املرفــق الصــحي ملســافة تزيــد       9.كيل

%، بينما يبعد السكن عـن املرفـق الصـحي ملسـافة تـرتاوح      3.لنحو كيلومرت31عن

 %من أفراد العينة يف ساحل حضرموت.72كيلومرت( لنحو 7-31.)

( الصحة العامة واألمراا املنتشرة ألفراد عينة الدراسة 36جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت 

قم
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ا
 

ا
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جمل
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت البيان

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات
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ت 
ا

ح
ص
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 1127 7911 28.. 8.9 8127 7732 وحدة صحية 

 .732 .3. 7223 3.1 229 .77 مركز صحي
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 722. 271 .92. ..3 7722 711 مستشفى 

 321 .71 823 732 123 3 عيادات خاصة
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 5.5 180 122 .7 7722 166 بلهارسيا

 10.8 354 122 124 .712 230 مالريا

 38.9 1271 29.. 793 3321 478 سهالإ

 41.8 1367 21.. 825 38.2 542 نفلونزاإ

 3.0 98 5.1 .9 123 4 أخرى

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل
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 42.8 1398 .92. 540 .112 838 كيلومرت 71أقل من 

 25.1 822 3121 555 7828 12. كيلو مرت 1. – 77من 

 14.6 477 .722 322 7129 155 كيلو مرت 31 – 7.من 

 17.5 573 .32. 433 929 140 كيلومرت 31أكثر من 

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل

.
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 3128 7112 329. 29. 3129 ..3 صرف الصحي تــــــــام

 221 9.. 928 787 321 37 صرف الصحي مفتوح

 3121 7837 3321 7178 3823 837 صرف الصحي جبوار املنزل

 321 783 923 .72 721 .7 بـــدون صـرف صحي

 711 3.21 711 7831 711 1..7 مجالياإل

 االستبيان ألفراد العينة البحثيةاملرجع: بيانات استمارات 

3  

حد الوسائل اهلامة للحد من التلو، أيعد الصرف الصحي اجليد              

أهم مراا يف جمتمعنا وأحد البيئي والبكتريي املتسببة يف انتشار العديد من األ

العينة  أفرادن معظم أوتشري البيانات بنفس اجلدول املؤشرات الصحية يف بالدنا، 

% لديهم صرف صحي جبوار منازهلم حتو 11يف وادي حضرموت أي حوالي 
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يف حني بلغ من لديهم صرف لديات ومبواصفات ومقاييس حملية، شراف البإ

فراد ا األبينم%، 2ما من لديهم صرف صحي مفتوح حوالي أ%، 21صحي تام حنو

ادي العينة يف و أفراد% من 5الذين ليس لديهم صرف صحي فلم يتجاوز 

العينة أي حوالي  أفرادن معظم أيضا أ حضرموت تبني ويف ساحلحضرموت. 

لديات ومبواصفات البإشراف لديهم صرف صحي جبوار منازهلم حتو 11%

ما من أ%، 01يف حني بلغ من لديهم صرف صحي تام حنوومقاييس حملية، 

فراد الذين ليس لديهم صرف ألا بينما%، 52لديهم صرف صحي مفتوح حوالي 

 العينة يف ساحل حضرموت. أفراد% من 1صحي  حوالي 

4  

ًا ومؤشريعد مؤشرًا هاما للتنمية البشرية التعليم  اجلامعي وما فوق           

الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع،  وتفيد البيانات لقياس حتسن املستوى 

من الطالب املنتسبني للتعليم الثانوي من % 10حوالي أن ( 21باجلدول رقم )

%، 51حوالي البات املنتسبات للتعليم الثانوي الذكور، يف حني بلغو نسبة الط

%عن نسبة الذكور 505% تعادل حنو 02والي باخنفاا  عن نسبة الذكور حب

كبرية من البنات بعد املرحلة أعداد مما يؤكد تسرب يف مرحلة الثانوية، 

يف حضرموت متقاربة، كما بلغو إلنا، الذكور واأن نسب و االبتدائية خاصة

غو %، يف حني بل05نسبة الطالب الذكور املنتسبني للدراسة اجلامعية حوالي 

% 11% تعادل حوالي 51باخنفاا يبلغ حوالي %، 1هذه النسبة لتنا، حوالي 

% من 11كثر من أيؤكد عدم مواصلة ن الطالب الذكور اجلامعيني، وهذا ع

ات للتعليم اجلامعي مقارنة بالذكور، بينما واصل الدراسات العليا من البن

، بينما البنات ل تتجاوز %2الذكور لتحضري املاجستري والدكتوراه حوالي 

 %.2052حوالي  نسبتهنَّ
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5  

خالية من التلو، البيئي حصول اجملتمع على مياه شرب صحية            

هاما للتنمية ومؤشر لقياس حتسن املستوى املعيشي  والبكتريي يعد مؤشرم

% 21ن حوالي أ( 21واالجتماعي ألفراد اجملتمع، وتفيد البيانات باجلدول رقم )

حيصلون على مياه نقية من شبكات اد العينة البحثية بوادي حضرموت من أفر

شراف الدولة، يف إعمومية تتبع املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي حتو 

% على مياه الشرب من شبكات مياه ملشاريع حملية خريية 21 حيصل حوالي حني

% على مياه الشرب من 1بينما حيصل إشراف منظمات اجملتمع املدني، حتو 

% على 1يضا حوالي أوحيصل منازهلم لعدم توفر مشاريع مياه، بار القريبة من اآل

% على مياه 2حوالي  )بوزة(، وحيصلرب من املياه املنقولة بالشاحناتمياه الش

حتصل الفئة االخرية والبالغة والشرب من املياه الصحية املباعة يف السوق، 

ى مياه الشرب بطرق أخرى  من % من أفراد العينة بوادي حضرموت عل5حوالي 

فانات والعيون والسدود. ويف ساحل حضرموت تبني البيانات بنفس اجلدول الكر

بحثية حيصلون على مياه نقية من شبكات % من أفراد العينة ال21ن حوالي أ

شراف الدولة، يف إعمومية تتبع املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي حتو 
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% على مياه الشرب من شبكات مياه ملشاريع حملية خريية 20حني حيصل حوالي 

% على مياه الشرب من 55بينما حيصل إشراف منظمات اجملتمع املدني، حتو 

% على 1يضا حوالي أوحيصل منازهلم لعدم توفر مشاريع مياه، بار القريبة من اآل

% على مياه 2لي مياه الشرب من املياه املنقولة بالشاحنات )بوزة(، وحيصل حوا

حتصل الفئة االخرية ومن الكر فانات والعيون والسدود، الشرب بطرق أخرى 

ب من % من أفراد العينة بساحل حضرموت على مياه الشر202والبالغة حوالي 

 املياه الصحية املباعة يف السوق وهي فئة حمدودة جدا.

6 

شكل دائم  يعد مؤشرا ىل مساكن أفراد اجملتمع بإوصول التيار الكهربائي           

لقياس حتسن املستوى املعيشي ًا مؤشرات التنمية ومؤشرآخر هاما من 

% 11ن حوالي أ( 21رقم )واالجتماعي ألفراد اجملتمع، وتفيد البيانات باجلدول 

حيصلون على التيار الكهربائي من لبحثية بوادي حضرموت من أفراد العينة ا

شراف الدولة، يف حني حيصل إتتبع املؤسسة العامة للكهرباء حتو  ةشبكة عمومي

% على التيار الكهربائي من شبكات ملشاريع حملية خريية باألرياف 0حوالي 

و أشراف جلان قروية إحتو  سة العامة للكهرباءز توليد املؤسالبعيدة عن مرك

% على التيار 2تتبع مشاريع كهرباء الريف الذي تدعمه الدولة، بينما حيصل 

% على التيار 2يضا حوالي أالكهربائي من املشاريع اخلاصة باألفراد،  وحيصل 

% على التيار الكهربائي من 0الكهربائي من الطاقة الشمسية، وحيصل حوالي 

ن أنقطاع التيار الكهربائي وهذه الفئة البد اشحن البطاريات واستخدامها خالل 

و طاقة أو خاصة أن تكون ضمن شبكة عامة أما إتكون احدى الفئات السابقة 

% من أفراد العينة بوادي 2الخرية والبالغة حوالي مشسية،  كما حتصل الفئة ا

لى التيار الكهربائي بطرق أخرى. ويف ساحل حضرموت تبني البيانات حضرموت ع

% من أفراد العينة البحثية حيصلون على 11ن حوالي أالواردة بنفس اجلدول 

تتبع املؤسسة العامة للكهرباء حتو اشراف  ةالتيار الكهربائي من شبكة عمومي
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% على التيار الكهربائي من شبكات ملشاريع 1لدولة، يف حني حيصل حوالي ا

شراف جلان إحتو لبعيدة عن مركز التوليد للمؤسسة حملية خريية باألرياف ا

% 0و تتبع مشاريع كهرباء الريف الذي تدعمه الدولة،  بينما حيصل أقروية 

% 2يضا حوالي أل وحيصي من املشاريع اخلاصة باألفراد، على التيار الكهربائ

% من أفراد 01على التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية، كما حيصل حوالي 

حضرموت على التيار الكهربائي بطرق أخرى، بينما االفراد الذين  بساحلالعينة 

% من أفراد العينة 0ال يوجد لديهم تيار كهربائي فقد بلغو نسبتهم حوالي 

 البحثية بساحل حضرموت. 

7  

وادي حضرموت أي فراد العينة بأن معظم أ( 21تشري البيانات باجلدول رقم )       

أجهزة  التلفاز، لديهم اد العينة من افر% 1101فرد، يثل حوالي  5251حوالي 

% من أفراد العينة ال توجد لديهم 200فراد فقط أي حوالي أ 2حوالي بينما 

ن معظم افراد العينة أي حوالي أيضا أضرموت تبني اجهزة التلفاز. ويف ساحل ح

أجهزة  التلفاز ، بينما العينة  لديهم  أفراد% من 12فرد،  يثل حوالي  5101

 جهزة التلفاز.أ% من أفراد العينة ال توجد لديهم 1فرد أي حوالي  502حوالي 

 

8  

العينة بوادي حضرموت  أفرادن معظم أ( 21تبني البيانات باجلدول رقم )        

جهزة  اتصال أالعينة  لديهم  أفراد% من 11فرد،  يثل حوالي  5211أي حوالي 

% من أفراد العينة ال توجد 2فرد فقط أي حوالي  25)تلفون(، بينما حوالي

العينة أي  أفرادن غالبية أيضا أجهزة اتصال. ويف ساحل حضرموت تبني ألديهم 

أجهزة اتصال، لديهم العينة  أفراد% من 11ي ، يثل حوالًافرد 5151حوالي 
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جهزة أ% من أفراد العينة ال توجد لديهم 52أي حوالي  ًافرد 021حوالي بينما 

 اتصال.

9  

العينة بوادي حضرموت  أفرادن غالبية أ( 21تظهر البيانات باجلدول رقم )         

آخر موقد ألي )فرن غاز( والعينة لديهم موقدين، موقد  أفراد% من 12أي حوالي 

لي آمن أفراد العينة لديهم فقط موقد % 51تقليدي)حطب(، بينما حوالي 

% 0ن حوالي أ% لديهم فقط موقد تقليدي)حطب(،  يف حني 0)فرن(،  وحوالي 

ن غالبية أيضا أمن أفراد العينة لديهم مواقد أخرى. ويف ساحل حضرموت تبني 

لي )فرن غاز( آالعينة لديهم موقدين، موقد  ادأفر% من 10العينة أي حوالي  أفراد

ينة لديهم فقط % من أفراد الع01بينما حوالي آخر موقد تقليدي )حطب(، و

ن ألي)فرن غاز(يف حني آ% لديهم فقط موقد 52وحوالي  موقد تقليدي)حطب(،

 % من أفراد العينة لديهم مواقد أخرى.5حوالي 

11 

العينة بوادي حضرموت  أفرادن معظم أ( 21تشري البيانات باجلدول رقم )           

جهزة تربيد ألديهم العينة  أفراد% من 1101ي حوالي أ ًافرد 5252حوالي 

أفراد فقط أي حوالي  1حلفظ االغذية وتربيد املياه )ثالجات(، بينما حوالي

د حلفظ االغذية وتربيد املياه.  جهزة تربيأ% من أفراد العينة ال توجد لديهم 201

 ًافرد 5122فراد العينة أي حوالي أن غالبية أيضا أويف ساحل حضرموت تبني 

غذية وتربيد جهزة تربيد حلفظ األألديهم العينة  أفراد% من 11يثل حوالي 

% من أفراد العينة ال توجد 50أي حوالي  ًافرد 051حوالي املياه )ثالجات(، بينما 

 تربيد حلفظ االغذية وتربيد املياه. جهزةألديهم 

11  
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اد العينة بوادي فرأن غالبية أ( 21توضح البيانات باجلدول رقم )            

%من افراد العينة لديهم 11ًا يثل حوالي فرد 5551حضرموت أي حوالي

بينما احتياجات العمل الزراعي،  سرة وتوفرياأل أفرادلتنقل مواصالت 

% من أفراد العينة ال توجد لديهم مواصالت 05أي حوالي  ًافرد 222حوالي

سرة وتوفري احتياجات العمل الزراعي. ويف ساحل حضرموت تبني األ أفرادلتنقل 

 أفراد% من 11، يثل حوالي ًافرد 5121العينة أي حوالي  أفرادن غالبية أيضا أ

العمل الزراعي،  وتوفري احتياجاتسرة األ أفرادلديهم مواصالت لتنقل العينة 

% من أفراد العينة ال توجد لديهم 55أي حوالي  ًافرد 020بينما حوالي 

 سرة وتوفري احتياجات العمل الزراعي.األ أفرادمواصالت لتنقل 

 

 

 

 

 

 

 

جتماعية حول مستويات التعليم واخلدمات العامة ا( معلومات 37جدول رقم )

 2117لعينة الدراسة لعام

قم
لر

ا
 

ال
جمل

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت البيان

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

1
تو 

س
م

ت
يا

لي 
تع

ال

م
 

 55.00 292 58.00 212 52.13 321 التعليم الثانوي          ذكور

 22.40 312 25.59 122 19.20 121 إنا،التعليم الثانوي          
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 16.50 139 11.68 22 21.26 155 ذكور     التعليم اجلامعي   

 4.00 21 3.76 12 4.66 32 نا،إالتعليم اجلامعي        

 2.00 12 97. 2 2.61 19 دراسات عليا               ذكور

 101. 1 00. 1 14. 1 إنا،دراسات عليا                

 111 1222 111 219 111 219 مجالياإل

1
ب 
شر

ال
ء  

ما
 

 2271 151971 2573 232 2271 22171 شبكة عمومي

 3372 111571 3171 592 3271 51171 شبكة حملية

 971 19271 1179 111 275 9171 من االبار القريبة على البيو

 275 12571 275 152 271 2271 منقول بالبوزة

 172 2271 172 2 172 3971 مياه  صحية

 171 2171 172 51 173 1971 أخرى

 111 3121 111 1251 111 1211 مجالياإل

3
اء 

رب
كه

ال
 

 2979 2287.0 5272 1066.0 2271 1221.0 شبكة عمومي

 571 122.0 273 135.0 171 31.0 مشروع القرية

 175 80.0 171 39.0 179 41.0 كهرباء خاصة

 271 132.0 271 78.0 372 54.0 طاقة مشسية

 179 30.0 171 0.0 171 30.0 بطاريات

 1271 530.0 1273 487.0 371 43.0 أخرى

 172 45 172 45 171 0.0 ال توجد

 111 3121 111 1251 111 1211 االمجالي

 

 

 

 

 

 (21) يتبع اجلدول رقم

قم
لر

ا
 

ان
بي

ال
 

 البيان
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

2
ون 

زي
لف

ت
 

 9271 3123 9373 1212 9972 1212 متوفر

 379 112 272 112 1711 3 غري متوفر

 111 3121 111 1251 111 1211 االمجالي
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5
ون 

لف
ت

 

 9172 19972 2273 1215 9271 1329 متوفر

 272 122 1172 135 179 21 غري متوفر

 111 3121 111 1251 111 1211 اإلمجالي

2
 

خ
طب

ال
د 

وق
م

 

 1272 221 1373 122 1579 112 موقد الي ) فرن(

 1571 222 1272 252 171 31 موقد يدوي ) حطب(

 2973 1122 2175 1132 2972 1131 االثنني معا

 173 21 175 9 173 33 أخرى

 111 3121 111 1251 111 1211 اإلمجالي

2
 

يد
رب

لت
ا

 
ظ

حلف
وا

 

 9371 3122 2273 1232 9975 1213 متوفر

 272 113 1172 112 175 2 غري متوفر

 111 3121 111 1251 111 1211 االمجالي

2
 

ئل
سا

و
 

قل
لن

ا
 

 25 1225 29 1222 29 1112 متوفرة

 15 515 11 111 11 313 غري متوفرة

 111 3121 111 1251 111 1211 مجالياإل

 البحثية العينة ألفراد االستبيان استمارات بيانات: املرجع

 

 القطاع الزراعي ألفراد العينة

 
 اوال: الرقعة الزراعية الكلية ألفراد العينة:

مجــالي الرقعــة الزراعيــة الكليــة الصــاحلة  إن أ( 21يظهــر اجلــدول رقــم )               

ألـــف  102للزراعـــة ألفـــراد العينـــة البحثيـــة يف حمافظـــة حضـــرموت تبلـــغ حـــوالي  

ــالي الرقعـــة إ% مـــن 51هكتـــار يثـــل حـــوالي    ــة  مجـ الصـــاحلة للزراعـــة يف احملافظـ
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ي أ،  يزرع معظم الرقعـة الزراعيـة    0251ألف هكتار عام  150151البالغة حوالي 

 5122%، يف حـني يـزرع   11يف وادي حضرموت  يثل حـوالي   ًاهكتار 1211حوالي 

ن أ% يف ســاحل حضـــرموت،  ويتــبني مــن نفــس اجلـــدول     55يثــل حــوالي     ًاهكتــار 

فـراد  أراضـي الزراعيـة الـيت يزرعهـا     % مـن األ 22ل حـوالي يث  ًاهكتار 2501حوالي 

و أ ًاجيار يدفع عينيإراضي مستأجره من املالا  مقابل أالعينة يف وادي حضرموت 

عليهـا    تفـاق الو دفـع قـيم نقديـة مقطوعـة يـتم ا     أنتـاج،  %مـن اإل 52ما يعادل  ًانقدي

و ل تـزرع،  وتـرتاوح   أو عـدة مـرات   أرا مرة واحـده يف السـنة   زرعو األ مسبقا سواء

 00201علــى يبلـغ حــوالي  أهكتــار وحـد   2055دنـى يبلــغ حـوالي   أاحليـازة بـني حــد   

راضـي  هكتـار، يف حـني  تبلـغ األ    55هكتار ومبتوسط حيازة مستأجرة تبلـغ حـوالي   

فــراد أراضــي الــيت يزرعهــا  % مــن األ22يثــل حــوالي  ًاهكتــار 0151امللــك حــوالي 

علـى  أهكتـار وحـد    2022دنى يبلغ حوالي أك بني حد العينة،  وترتاوح احليازة املل

 األراضـي هكتـار،  بينمـا     1هكتار ومبتوسط حيـازة تبلـغ حـوالي     522يبلغ حوالي 

ــوالي     ــغ حـ ــاركة تبلـ ــزرع باملشـ ــيت تـ ــار 121الـ ــوالي   ًاهكتـ ــل حـ ــذه 55يثـ %،  ويف هـ

 ىل تقديم االرا يشارا املزارع يف دفع بعض النفقاتإالصيغة فاملالك باإلضافة 

نتاج يزيد عـن ريـع   فهو حيصل على قسط من اإل ومن ثمكالديزل  وقطع الغيار  

هكتـار وحـد    2012يبلـغ حـوالي    أدنـى  را  املعمول به وتـرتاوح احليـازة بـني حـد    األ

،  ًاهكتـار  55هكتار ومبتوسط حيازة مستأجرة تبلـغ حـوالي   522على يبلغ حوالي أ

اليت يزرعهـا أفـراد العينـة     راضياأل% من  50ي حوالي أهكتار  152حوالي  ًاخريأو

 تزرع  بعالقات انتاج أخرى  تلف عما سبق.

فـــراد أن معظـــم أراضـــي أويف ســـاحل حضـــرموت يتـــبني مـــن نفـــس اجلـــدول            

مللــك،  األراضــيفــراد العينــة أالــيت يزرعهــا  األراضــي%  مــن 12العينــة أي حــوالي 

راضـي  مسـتأجرة،  تـرتاوح احليـازة بـني      خبالف مزارعي وادي حضـرموت معظـم األ  

ًا ومبتوسـط  هكتـار  12على  يبلغ حوالي أهكتار  وحد  2055دنى يبلغ حوالي أحد 

الـيت تـزرع باملشـاركة حـوالي      األراضـي هكتار،  يف حـني يثـل    2تبلغ حوالي حيازة 

را فهو يشـارا  تقدميه األ  فضال عنن املالك أ% من أراضي أفراد العينة، أي 02



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

021 
 

رع يف دفع بعض النفقات كالديزل  وقطـع الغيـار  وبالتـالي فهـو حيصـل علـى       املزا

وتـرتاوح احليـازة بـني     باملنطقـة  را املعمـول بـه  نتاج يزيـد عـن ريـع األ   قسط من اإل

هكتـار ومبتوسـط    01على  يبلـغ حـوالي   أهكتار  وحد  2005دنى يبلغ حوالي أحد 

الزراعيـة الـيت يزرعهـا     راضـي األ% مـن  1بينما حـوالي    ،هكتار 0حيازة تبلغ حوالي 

مـن خـالل دفـع    وأنتاج، %من اإل52راضي مستأجره من املالا  مقابل أافراد العينة 

و ل أو عـدة مـرات   أرا مـرة واحـده يف السـنة    زرعـو األ  قيم نقديـة مقطوعـة سـواء   

علــى يبلــغ أهكتــار  وحــد  2055دنــى يبلــغ حــوالي  أتــزرع وتــرتاوح احليــازة بــني حــد   

مـا املزارعـون   أهكتـار ،   0توسط حيازة مستأجرة تبلغ حـوالي  هكتار ومب 00حوالي 

نتاج أخرى فهذه الصيغة حمدودة جدا يف ساحل حضرموت  ول تتجاوز إبعالقات 

 % من أراضي أفراد العينة بساحل حضرموت.5فرد واحدا أي حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجالي الرقعة الزراعية حسب طبيعة امللكية ومتوسط حجم إ( 38جدول رقم )

 احليازة ألفراد العينة مبحافظة حضرموت

قة
ط

ملن
ا

 

 طبيعة

 امللكية

  املساحة

 الكلية

 هكتار

األهمية 

 النسبية

% 

عدد أفراد 

 العينة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األعلى

متوسط 

 احليازة

ي
اد

و
 

ت
مو

ضر
ح

 

 6.0 100.0 03. 418 34.2 2519.4 راضي مللكأ

 10.7 224.7 11. 292 42.5 3128.8 راضي اجيارأ

 10.6 100.0 84. 76 11.0 807.7 راضي شراكةأ
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 17.8 214.6 95. 51 12.4 910.1 أخرى

 8.8 214.6 03. 837 711 7366.0 مجالياإل

حل
سا

 
ت

مو
ضر

ح
 

 3.1 50.4 11. 459 73.5 1421.6 راضي مللكأ

 1.5 21.8 11. 72 5.5 106.6 راضي اجيارأ

 2.4 25.2 21. 163 20.1 389.8 راضي شراكةأ

 16.8 16.8 16.80 1 91. 16.8 أخرى

 2.8 50.4 11. 695 100 1934.8 مجالياإل

ت
مو

ضر
ح

ة 
ظ

اف
حم

 

 4.5 100.0 03. 877 42.4 3941.0 راضي مللكأ

 8.9 224.7 11. 364 34.8 3235.4 راضي اجيارأ

 5.0 100.0 21. 239 12.9 1197.4 راضي شراكةأ

 17.8 214.6 95. 52 10.0 926.9 أخرى

 6.0 224.7 03. .733 711 9300.7 مجالياإل

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ال فراد العينة البحثية.

 

 

 

 

 ألفراد العينة: ةثانيا: الرقعة المحصولي
الـــيت يزرعهـــا أفـــراد  ةمجـــالي الرقعــة احملصـــولي إن إ( 21يظهــر اجلـــدول رقـــم )      

% 02ألف هكتار يثـل حـوالي     101العينة البحثية يف حمافظة حضرموت حوالي 

ألـف هكتـار عـام     2501مجالي الرقعة احملصولية يف احملافظة البالغـة حـوالي   إمن 

ــار يف وادي  101ي حـــــوالي أ،  يـــــزرع معظـــــم الرقعـــــة الزراعيـــــة   0251 ألـــــف هكتـــ

% يف 51ألف  هكتار يثـل حـوالي    001زرع %، يف حني ي10حضرموت  يثل حوالي 

يثـــل   ًاهكتـــار 2210ن حـــوالي أســـاحل حضـــرموت،  ويتـــبني مـــن نفـــس اجلـــدول  

فــراد العينــة يف وادي حضــرموت  أراضــي املزروعــة الــيت يزرعهــا   أل% مــن ا12حــوالي 

 2001دنــى يبلــغ حــوالي أراضــي مســتأجره مــن املــالا،  وتــرتاوح احليــازة بــني حــد   أ

هكتـــار ومبتوســـط حيـــازة مســـتأجرة تبلـــغ   222يبلـــغ حـــوالي علـــى أهكتـــار  وحـــد 
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يثـل حـوالي    ًاهكتـار  122راضي امللك حـوالي  ألهكتار، يف حني  تبلغ ا 51حوالي 

دنـى  أفراد العينة،  وترتاوح احليازة امللـك بـني حـد    أراضي اليت يزرعها أل% من ا52

حيــازة هكتــار ومبتوســط  222علــى يبلــغ حــوالي أهكتــار وحــد  2001يبلــغ حــوالي 

 111راضــي الـيت تـزرع باملشــاركة تبلـغ حــوالي    ألهكتــار،  بينمـا  ا  52تبلـغ حـوالي   

%،  ويف هذه الصيغة فاملالـك باإلضـافة اىل تقـديم االرا    52يثل حوالي  ًاهكتار

يشـــارا املـــزارع يف دفـــع بعـــض النفقـــات كالـــديزل  وقطـــع الغيـــار  وبالتـــالي فهـــو   

الرا  املعمـول بـه وتـرتاوح احليـازة     نتـاج يزيـد عـن ريـع ا    حيصل على قسـط مـن اإل  

هكتار ومبتوسـط   12على يبلغ حوالي أهكتار وحد  002دنى يبلغ حوالي أبني حد 

ي حــوالي أهكتــار  111حــوالي  ًاخــريأهكتــار،  و 02حيــازة مســتأجرة تبلــغ حــوالي   

نتـاج أخـرى   إالـيت يزرعهـا أفـراد العينـة تـزرع  بعالقـات        ة% من الرقعة احملصـولي 52

 سبق.     تلف عما 

 ةن معظم الرقعـة احملصـولي  أويف ساحل حضرموت يتبني من نفس اجلدول           

راضــي أفــراد العينــة أراضــي الــيت يزرعهــا أل% مــن ا11فــراد العينــة أي حــوالي ألــدى 

ــم ا    ــرموت معظـ ــي وادي حضـ ــالف مزارعـ ــك، خبـ ــتأجرة،  تـــرتاوح   ألمللـ ــي مسـ راضـ

هكتار  22على  يبلغ حوالي أهكتار  وحد  2021دنى يبلغ حوالي أاحليازة بني حد 

الـــيت تـــزرع   األراضـــيهكتـــار،  يف حـــني يثـــل    1ومبتوســـط حيـــازة  تبلـــغ حـــوالي    

ــوالي   ــاركة حــ ــولي 51باملشــ ــة احملصــ ــن الرقعــ ــا أ، أي ة% مــ ىل فة إن املالــــك باإلضــ

غيـار   را فهو يشارا املزارع يف دفع بعض النفقـات كالـديزل  وقطـع ال   تقدميه األ

 را املعمــول بــهنتــاج يزيــد عــن ريــع األ فهــو حيصــل علــى قســط مــن اإل   ومــن ثــم

علـى  يبلـغ   أهكتار وحـد   2001دنى يبلغ حوالي أوترتاوح احليازة بني حد  باملنطقة

% مــن 1بينمــا حــوالي   ،هكتــار 2هكتــار ومبتوســط حيــازة تبلــغ حــوالي   51حــوالي 

مــن  وأنتــاج، %مــن اإل52ابــل مقأراضــي مســتأجره مــن املــالا   ةاالراضــي احملصــولي

و عــدة أرا مــرة واحــده يف الســنة زرعــو األ خــالل دفــع قــيم نقديــة مقطوعــة ســواء

هكتــار  وحــد  2001دنــى يبلــغ حــوالي  أو ل تــزرع وتــرتاوح احليــازة بــني حــد  أمــرات 

مـا  أ، هكتـار  0يازة مستأجرة تبلغ حوالي هكتار ومبتوسط ح 51على يبلغ حوالي أ

نتـاج أخــرى فهـذه الصــيغة حمـدودة جــدا يف سـاحل حضــرموت      إاملزارعـون بعالقــات  

راضـــي احملصـــولية ألفـــراد العينـــة  أل% مـــن ا5أي حـــوالي  واحـــدًا ًاول تتجـــاوز فـــرد

 بساحل حضرموت.
 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

021 
 

( الرقعة احملصولية حسب طبيعة امللكية ومتوسط حجم احليازة 21جدول رقم )

 ألفراد العينة مبحافظة حضرموت

قة
ط

من
ال

 

 طبيعة
 الملكية

  رقعةال
 لمحصوليةا

 هكتار

االهمية 
 النسبية

% 

عدد 
أفراد 
 العينة

الحد 
 االدنى

الحد 
 االعلى

متوسط 
 الحيازة

ت
مو

ضر
ح

ي 
اد

و
 

 13.7990 400.00 0.25 51 10.2 703.02 اراضي مللك

 15.6335 400.00 0.25 279 63.1 4361.8 اراضي اجيار

 13.8551 100.00 2.00 69 13.9 956.0 اراضي شراكة

 20.1420 90.00 2.00 44 7.28 886.3 أخرى

 15.6 400.0 0.25 443 100 69078 االمجالي

ت
مو

ضر
ح

ل 
ح

سا
 

 4.9865 40.00 0.05 418 76.2 2084.4 اراضي مللك

 1.9236 15.00 0.25 72 5.1 138.5 اراضي اجيار

 3.0738 16.00 0.25 166 18.7 510.3 اراضي شراكة

 1.5000 1.50 1.50 1 127 1.5 أخرى

 4.16 40.0 0.05 657 100 2734.2 االمجالي

ة 
ظ

اف
حم

ت
مو

ضر
ح

 

 5.9448 400.00 05. 469 28.9 2788.1 اراضي مللك

 12.8212 400.00 25. 351 46.7 4500.3 اراضي اجيار

 6.2394 100.00 25. 235 15.2 1466.3 اراضي شراكة

 19.7278 90.00 1.50 45 .92 887.8 أخرى

 8.8 1121. 1213 7711 711 23..91 االمجالي

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ال فراد العينة البحثية

 ثالثا: حجم الحيازة الزراعية: 
ــار  23.قــــل مــــن ن احليــــازات الصــــغرية األأ( 1.يظهــــر اجلــــدول رقــــم )          هكتــ

0

20

40

60

80

اقل   من   
 هكتار  2.5

  - 2.50من 
5.0       

 - 5.01من 
7.5       

 - 7.51من 
10.0      

أكبر  من      
10.0      

 حجم الحيازات الزراعية ألفراد العينة البحثية( 22)رسم بياني 

 %محافظة حضرموت  %ساحل حضرموت  %وادي حضرموت 
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يف وادي حضرموت  نتشارًاإكثر احليازتان األهكتار هما  71كرب من واحليازة األ

ــازة )    8.ا ويثــل كــل منهــ   ــازات أفــراد العينــة، تليهمــا احلي ( 321-23.% مــن حي

%، .7( هكتـار ويثـل حـوالي    223-3217%،  ثم احليازة )..هكتار ويثل حوالي 

ــازة ) خـــريًاأو ــازات أفـــراد  71( هكتـــار ويثـــل حـــوالي  7121-2237احليـ % مـــن حيـ

هكتـار يف   23.قـل مـن   زة الصـغرية  األ العينة بوادي حضرموت. يف حني تسود احليا

( هكتـار ويثـل   321-23.%،  يليهـا احليـازة )  27ساحل حضرموت ويثـل حـوالي   

ــازة  األأ% أي 73حــوالي  مجــالي إ% مــن 83هكتــار يثــل حــوالي     3قــل مــن  ن احلي

( هكتـار   7121-2237حيازات أفراد العينـة بسـاحل حضـرموت،  تليهمـا احليـازة )     

 خـــريًاأ%، و3يضـــا أ( هكتـــار ويثـــل 223-3217احليـــازة ) %،  ثـــم3ويثـــل حـــوالي 

مجـالي حيـازات أفـراد عينـة     إ% مـن  .هكتار ويثـل حـوالي    71كرب من احليازة األ

 ساحل حضرموت.

 

 ( حجم احليازة الزراعية ألفراد العينة البحثية41جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت  

قم
لر

ا
 

 حجم احليازة الزراعية
 حمافظة حضرموت حضرموتساحل  وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 48.1 699 70.7 480 28.3 219 هكتار    23.قل   من  أ 5

 18.4 268 14.9 101 21.5 167 هكتار 321 - 231.من  0

 8.6 125 4.9 33 11.9 92 هكتار 223 - 3217من  2

 7.8 113 5.2 35 10.1 78 هكتار7121 - 2237من  2

 17.1 249 4.4 30 28.3 219 هكتار7121أكبر  من     1

 100 1454 100 679 100 775 مجالياإل 1

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ال فراد العينة البحثية

 رابعا: مصادر ري المزروعات ألفراد العينة:
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تعتمد الزراعة يف وادي        

حضرموت بدرجة رئيسية على 

اجلوفية، حيث يثل بار مياه اآل

% من 12بار حوالي مياه اآل

ياه اليت تستغلها أفراد مصادر امل

بار الري اجلويف آ و تلفالعينة، 

بار حبسب طرق احلفر فمنها اآل

وفية العميقة اليت حفرت  اجل

الفنية  وفقا واإلجراءات 

%،  02والقانونية ويثل حوالي 

بار اجلوفية العشوائية واآل

يثل حوالي )حفارات دقاق( و

بار % من مصادر الري، اآل20

اليت حفرت بالطرق املفتوحة 

%، 55التقليدية ويثل حوالي 

ويلي املياه اجلوفية مياه السيول 

مياه العيون  %،  وأخريًا52مطار ويثل حوالي %، ثم مياه األ51ويثل حوالي 

اه ويف ساحل حضرموت تعتمد الزراعة بدرجة رئيسية على مي%، 5يثل حوالي

بار اجلوفية ويثل حوالي %، يلي مصدر السيول مياه اآل21السيول ويثل حوالي

ر فمنها اآلبار اجلوفية بار الري اجلويف حبسب طرق احلفآو تلف %، 22

%، 1والي اليت حفرت وفقا واإلجراءات الفنية  والقانونية ويثل حالعميقة 

% من مصادر الري، 51لي ويثل حوابار اجلوفية العشوائية)حفارات دقاق( واآل

%، ويأتي يف 50اليت حفرت بالطرق التقليدية ويثل حوالي بار املفتوحة اآل

مطار يثل حوالي %، ثم مياه األ51املرتبة الثالثة مياه العيون ويثل حوالي 

% من مصادر مياه 2مياه السدود واحلواجز املائية ويثل حوالي  واخريًا%، 55

ن وادي حضرموت أحثية بساحل حضرموت.  وهذا يعين الري ألفراد العينة الب

%، واملصادر االخرى 12يعتمد بدرجة رئيسية على املياه اجلوفية ويثل حوالي 

%، يف حني يعتمد ساحل حضرموت 01مطار، عيون، سدود( يثل حوالي أ)سيول، 

 بئر جوفية عميقة

 بئر جوفية دقاق

 بئر مفتوحة

 عيون

 امطار

 سيول

 سدود

مصادر الري الزراعي  ( 23)رسم بياني 
 ألفراد العينة البحثية

 وادي حضرموت ساحل حضرموت محافظة حضرموت
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%، ومياه 11مطار، عيون، سدود( يثل حواليأخرى )سيول، على مصادر املياه األ

 %.22وفية يثل حوالي اجل

( مصادر الري الزراعي ألفراد العينة البحثية مبحافظة 41جدول رقم )

 2117حضرموت عام 

رق
ال م

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت مصادر الري

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 13.1 228 5.5 45 19.8 183 بئر جوفية عميقة 7

 29.4 510 15.4 125 41.8 385 بئر جوفية دقاق .

 11.7 203 12.0 98 11.4 105 بئر مفتوحة 3

 8.5 148 16.6 135 1.4 13 عيون .

 10.4 180 11.1 90 9.8 90 مطارأ 3

 24.9 433 35.3 287 15.8 146 سيول 1

 2.0 34 4.2 34 0.0 0 سدود 2

 100.0 1736 100.0 814 100 922 مجالياإل 8

 استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثيةاملرجع: بيانات 

 
 خامسا: شبكات الري:

ظم أفراد العينة بوادي حضرموت أي ن معأ( 20تشري البيانات باجلدول رقم )       

 ضائعات تزيد منة قنوات الري يف مزارعهم ترابية من أفراد العين% 15حوالي 

 والرشح التبخر بواسطة تفقد اليت املاء كمية النقل بضائعات النقل، ويقصد

 وصولـه الرتابية حتـى الري قنـوات بواسطة مصدره من للماء اجلريان خالل

املزروع،  بينما يثل شبكات الري باألنابيب البالستيكية وهو نظام جيد  احلقـل

%، اما القنوات 5202لتقليل ضائعات النقل وترشيد استخدامات املياه حوالي 

بوادي حضرموت.  ويف ساحل من مزارع أفراد العينة  %1مسنتية فتمثل حوالي اإل

الري يف مزارعهم ترابية،   % قنوات11فراد العينة أي حوالي أغالبية حضرموت 

ما القنوات %، أ2بينما يثل شبكات الري باألنابيب البالستيكية حوالي 

 % من مزارع أفراد العينة بساحل حضرموت.5مسنتية فتمثل حوالي اإل



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

050 
 

 ( شبكات الري ألفراد العينة البحثية42جدول رقم )

 م2117مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت شبكة الري

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 88.0 1196 95.2 618 81.4 578 قنوات ترابية 7

 2.6 36 0.6 4 4.5 32 قنوات امسنتية .

 9.3 127 4.2 27 14.1 100 انابيب بالستيكية 3

 100 1359 100 649 100 710 مجالياإل .

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية

 سادسا: مصادر طاقة تشغيل المضخات:
ات ن معظم مصادر طاقة تشغيل املضخأ(  22أظهرت البيانات باجلدول رقم )      

% هي احملركات 11حضرموت أي حوالي املائية مبزارع أفراد العينة بوادي 

%،  وتأتي 02يثل حوالي  ةالديزل، يليها الطاقة الكهربائية من الشبكة العمومي

ألفراد العينة مزرعة  21أدخلو حديثا يف اليت اقة الشمسية يف املرتبة الثالثة الط

ويف %. 2لكهرباء اخلاصة ويثل حوالي مصدر ا خريًاأ%،  و1البحثية يثل حوالي 

لية لغالبية ساحل حضرموت يثل حمركات الديزل هي الطاقة التشغي

%من أفراد العينة، يليها طاقة شبكة الكهرباء 11حوالي املضخات املائية أي 

%، 2%، ثم طاقة كهرباء املولدات اخلاصة يثل حوالي 1يثل حوالي  ةالعمومي

% من مصادر 0مزارع يثل حوالي  1دخلو يف أاليت ًا الطاقة الشمسية واخري

 الطاقة التشغيلية ألفراد العينة بساحل حضرموت.

( مصادر طاقة تشغيل املضخات ألفراد العينة البحثية مبحافظة 43جدول رقم )

 2117حضرموت 

قم
لر

ا
 

 مصادر

 الطاقة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 74.2 704 88.1 236 68.7 468 حمرا ديــزل 1
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 18.2 173 7.5 20 22.5 153 كهرباء عمومي 2

 3.2 30 2.6 7 3.4 23 مولد كهربائي 3

 4.4 42 1.9 5 5.4 37 طـــاقة شــمسية 4

 100.0 949 100.0 268 100.0 681 مجالياإل 5

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية.

 مياه الري:سابعا: درجة ملوحة 
% 11ن درجة امللوحة يف مياه الري حلوالي أ( 22تشري بيانات اجلدول رقم )        

ملليموز/لرت، يف حني  501فراد العينة البحثية بوادي حضرموت تقل عن أمن 

%، 21حلوالي يموز/لرت ( ملل202-501ترتاوح درجة امللوحة ملياه الري بني )

والي ( ملليموز/لرت حل201-2025الري بني )كما ترتاوح درجة امللوحة يف مياه 

( ملليموز/لرت 102-2015الري بني )%، وترتاوح درجة امللوحة يف مياه 000

ملليموز/لرت حلوالي  1%،  بينما تزيد نسبة امللوحة يف مياه الري عن 501حلوالي 

% من أفراد العينة بوادي حضرموت.  ويف ساحل حضرموت تقل درجة امللوحة 202

% من أفراد العينة، يف حني ترتاوح 21ملليموز/لرت حلوالي  501ه الري عن يف ميا

كما ترتاوح %، 11( ملليموز حلوالي 202-501) درجة امللوحة يف مياه الري بني

%، وترتاوح درجة 5( ملليموز/لرت لدى حوالي 201-2025درجة امللوحة بني )

%، بينما تزيد 2والي ( ملليموز/لرت حل102-2015امللوحة يف مياه الري بني )

% من أفراد العينة 0ملليموز/لرت حلوالي  1نسبة امللوحة يف مياه الري عن 

 بساحل حضرموت. 

( درجة ملوحة مياه الري ألفراد العينة البحثية مبحافظة 44جدول رقم )

 2117حضرموت 

قم
لر

ا
 

 امللوحة درجة
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 48.6 711 39.2 267 56.9 444 ملليموز 723       قل منأ 7

 44.1 645 54.6 372 35.0 273 ملليموز 321-  7237من   .

 1.6 24 1.0 7 2.2 17 ملليموز  23.- 3217من   3
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 2.3 34 3.1 21 1.7 13 ملليموز  121- 237. من  .

 3.3 48 2.1 14 4.4 34 ملليموز  121    من  كبرأ 3

 100 1462 100 681 100 781 االمجالي 1

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية

 ثامنا: خصوبة التربة:
ن نصف أفراد العينة البحثية بوادي أ( 21تبني البيانات باجلدول رقم )        

% من أفراد 25وحوالي أراضيهم جيدة اخلصوبة، % 21حضرموت أي حوالي 

راضيهم أ% من أفراد العينة 55وحوالي العينة أراضيهم متوسطة اخلصوبة، 

ديئة اخلصوبة،  % من أفراد العينة أراضيهم ر0ضعيفة اخلصوبة، بينما حوالي 

أراضيهم جيدة % 21أيضا نصف أفراد العينة أي حواليويف ساحل حضرموت 

راضيهم متوسطة اخلصوبة، بينما من أفراد العينة أ% 21اخلصوبة، وحوالي 

 راضيهم ضعيفة اخلصوبة.أ% من أفراد العينة بساحل حضرموت 51حوالي 

 راضي أفراد العينة البحثيةأ( درجة خصوبة 45جدول رقم )

 م2117مبحافظة حضرموت 

قم
ر
ال

 

 
 خصوبة التربة 

 محافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 48.1 661 49.1 316 47.1 345 أراضي  جيدة اخلصوبة 5

 38.3 527 35.8 230 40.6 297 أراضي متوسطة اخلصوبة 0

 12.5 172 14.8 95 10.5 77 أراضي ضعيفة اخلصوبة 2

 1.1 15 0.3 2 1.8 13 أراضي رديئة اخلصوبة 2

 100 1375 100 643 522 732 مجالياإل 

 استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثيةاملرجع: بيانات 

 تاسعا: مصادر معارف المزارعين:
ية الزراعية اليت حيصل املزارعون يف حمافظة حضرموت على املعارف الفن       

رشاد الزراعي، البحو، همها: اإلأنتاج الزراعي من عدة مصادر اإلحيتاج اليها يف 

العلمية، التدريب  ، املراجعالصحف احمللية ،التلفزيون املسموع، عالمالزراعية، اإل
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كثر خربة )القادة الريفني(،  وتشري بيانات اجلدول رقم الزراعي، املزارعني األ

ىل أهم مصادر املعارف اليت يعتمد عليها املزارعني يف الوقو احلاضر بوادي إ( 21)

% 11فراد العينة بوادي حضرموت أي حوالي أن غالبية أحضرموت،  فقد  تبني 

يف العمل الزراعي يف ىل املزارعني القدماء الذين هلم خربات طويلة إيلجؤون 

% 55يف حني حيصل حوالي ارف الفنية اليت حيتاجون اليها، املعاحلصول على 

% 1كما حيصل حواليرشاد الزراعي، من أفراد العينة على املعارف الفنية من اإل

% 101سموع )االذاعة(، وحيصل حواليعالم املعلى املعارف الفنية الزراعية من اإل

مشاركتهم يف الدورات التدريبية، وحيصل على املعارف الفنية الزراعية من خالل 

على املعارف الفنية الزراعية من خالل متابعتهم لتعالم املرئي %101 حوالي

% على املعارف الفنية 202حيصل حوالي اخلارجية، وو أ)التلفاز( للربامج احمللية 

والبحو،  طالعهم على املراجع العلمية كالدراساتاية من خالل الزراع

% على املعارف الفنية الزراعية من البحو، 0حيصل حواليوالنشرات االرشادية، و

يام احلقلية يف حقول املزارعني، ألجراء التجارب البحثية واإالزراعية من خالل 

ة من الصحف احمللية فراد العينة على املعارف الفنيأ% من 5بينما حيصل حوالي 

خرى لكل منهما.  ويف ساحل حضرموت التواصل االجتماعي واملصادر األ أجهزةو

% حيصلون على املعارف الفنية الزراعية 12ن غالبية افراد العينة أي حوالي أتبني 

 حني حيصل طويلة يف العمل الزراعي، يف من املزارعني القدماء الذين هلم خربات

العينة على املعارف الفنية من الربامج  والنشرات اليت % من أفراد 52حوالي 

% 52و اخلارجية،  كما  حيصل حواليأتعرضها القنوات التلفزيونية احمللية 

% 50حيصل حوالي ذاعة(،  وعالم املسموع )اإلعلى املعارف الفنية الزراعية من اإل

على املعارف  %2رشاد الزراعي، وحيصل حواليعلى املعارف الفنية الزراعية من اإل

بينما حيصل حوالي مشاركتهم يف الدورات التدريبية، الفنية الزراعية من خالل 

فراد العينة على املعارف الفنية من البحو، الزراعية والصحف احمللية أ% من 5

 التواصل االجتماعي ومن املراجع العلمية لكل منهما. ةجهزأومن 

 العينة البحثية( مصادر املعارف ألفراد 46جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت املعرفة مصادر

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات
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 11.4 212 13.4 125 9.3 87 االعالم املسموع 7

 10.7 199 13.7 128 7.6 71 التلفزيون .

 0.8 15 0.6 6 1.0 9 الصحف احمللية 3

 2.1 40 0.9 8 3.4 32 املراجع العلمية .

 11.7 219 12.2 114 11.3 105 االرشاد الزراعي 3

 1.4 27 0.6 6 2.3 21 البحو، الزراعية 1

 6.4 120 4.4 41 8.5 79 الدورات التدريبية 2

 ..54 .101 54.7 504 54.2 371 املزارعني االكثر خربة 8

 0.5 9 0.0 0 1.0 9 التواصل االجتماعي 9

 0.5 10 0.0 0 1.1 10 أخرى 71

 100 1865 100 932 100 933 مجاليإلا 

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية.

 رشاد الزراعي:عاشرا: اإل
 الفقري هم مصادر معارف املزارعني والعمودأأحد  الزراعي رشاداإل ُيع دُّ      

 بوصفهالتنظيمي  هيكلة تطوير منه يتطلب مما املستدامة التنمية لتحقيق

 إىل احلديثة التقنية ساليبواأل الزراعية البحو، نتائج لنقل الرئيسية القناة

للمستحدثات التكنولوجية بهدف  املزارعني ورفع معدل تبين التطبيق حيز

زيارات رشاد الزراعي اإل حيث ينظم الزراعية، نتاجيةاإل وحتسني الزراعة حتديث

االرشادية وتنفيذ احلقول دين الزراعيني لتقديم اخلدمات ميدانية للمرش

نه خالل أال إوالتسويقية نتاجية الزراعية لتحسني العملية اإليضاحية اإل

خرية تقلص عدد الزيارات امليدانية للمرشدين الزراعيني،  وتوضح السنوات األ

حضرموت % من أفراد العينة بوادي 11ن حوالي أ( 21البيانات باجلدول رقم )

ملزارعهم خالل السنوات ت امليدانية للمرشدين الزراعيني أفادوا بتوقف الزيارا

ن كانو الزيارات منتظمة يف الفرتات السابقة، يف حني أفاد حوالي أخرية بعد األ

( زيارات / 1-5ترتاوح بني )ن هناا زيارات حمدودة جدا أ% من أفراد العينة 25

زراعيني تزيد عن ارات امليدانية للمرشدين الن الزيأ% 1فاد حوالي أكما سنة، 

امليدانية للمرشدين الزراعيني أن الزيارات % 2حوالي أفاد بينما زيارة / سنة،  51

% من أفراد 0فاد حوالي أ خريًاأ( زيارة / سنة، و51-55ملزارعنا ترتاوح بني )

وح بني ن الزيارات امليدانية للمرشدين الزراعيني ترتاأالعينة بوادي حضرموت 
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أن % من أفراد العينة 10ويف ساحل حضرموت  أفاد حوالي زيارة/سنة،  (1-52)

( زيارات / سنة، يف 1-5للمرشدين الزراعيني ترتاوح بني )هناا زيارات حمدودة 

% من أفراد العينة بتوقف الزيارات امليدانية للمرشدين 01حني أفاد حوالي 

ن كانو الزيارات منتظمة يف أبعد  خريةالزراعيني ملزارعهم خالل السنوات األ

ية للمرشدين الزراعني ن الزيارات امليدانأ% 1فاد حوالي أالفرتات السابقة،  كما 

امليدانية أن الزيارات % 2فاد حوالي أو( زيارة / سنة، 52-1ترتاوح بني)

% من أفراد 0فاد أبينما ( زيارة / سنة، 51-55رتاوح بني )للمرشدين الزراعيني ت

 51ن الزيارات امليدانية للمرشدين الزراعيني تزيد عن أبساحل حضرموت العينة 

 زيارة / سنة.

 

 ( زيارات املرشدين الزراعيني ألفراد العينة البحثية47جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 زيارة املرشد
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 44.7 675 28.6 195 58.0 480 ال توجد زيارات 7

 44.7 675 61.8 421 30.7 254 زيارات / سنة 3    -7من  .

 3.4 52 4.7 32 2.4 20 زيارات / سنة 71   -1من  3

 3.1 47 3.2 22 3.0 25 زيارة  /سنة 73-77من  .

 4.0 60 1.6 11 5.9 49 زيارة / سنة 71أكثر من   3

 100 1509 100 681 100 828 االمجالي 1

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية.

 : االحتياجات المعرفية: ةالحادية عشر
حتياجات املزارعني من املعارف الفنية الزراعية  اهم أ( 21يبني اجلدول رقم )   

لتحسني اجلانب املعريف الزراعي بشقيه النباتي واحليواني، و رتب أفراد العينة 

تسابها ومعرفتها هم االحتياجات املعرفية اليت يرغبون يف اكأبوادي حضرموت 

بوقاية النبات كاألمراا يف الوقو احلاضر فقد حظيو املعارف اخلاصة 

عشاب الضارة اليت تصيب احملاصيل الزراعية شرات واآلفات الزراعية واألواحل
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، يليها  املعارف اخلاصة بصحة احليوان جها املرتبة األوىلوطرق مكافحتها وعال

يف املرتبة الثانية،  التقنيات الزراعية احلديثة يف املرتبة الثالثة، التسويق الزراعي 

مسدة العضوية رعية يف املرتبة اخلامسة،  حتضري األدارة املزيف املرتبة الرابعة،  اإل

يف املرتبة  عداهااوكيفية تصميمها و يف املرتبة السادسة، الدورات الزراعية

 الرتكيب حماصيل ختياركيفية إ احملمية يف املرتبة الثامنة، الزراعةالسابعة، 

رتبة التدهور يف امل من االصناف على احملصولي يف املرتبة التاسعة، احلفاظ

املائية للمحاصيل املزروعة وكيفية ترشيد املياه يف املرتبة  االحتياجات العاشرة،

الكثيفة وكيفية االستفادة من وفورات السعة.   الزراعة خريًاأ،  وةاحلادية عشر

مسدة : حتضري األكاآلتيويف ساحل حضرموت رتبو االحتياجات املعرفية 

مراا واآلفات اليت تصيب احملاصيل بات األ، وقاية النالعضوية يف املرتبة األوىل

الثة، التقنيات الزراعية الث املرتبة يف الزراعية يف املرتبة الثانية، صحة احليوان

التسويق الزراعي يف املرتبة اخلامسة، الدورات الزراعية احلديثة يف املرتبة الرابعة، 

احملمية يف املرتبة  الزراعة السابعة، املرتبة يف دارة املزرعيةيف املرتبة السادسة،  اإل

التدهور  من صنافاأل على الكثيفة يف املرتبة التاسعة، احلفاظ الثامنة، الزراعة

احملصولي يف املرتبة  الرتكيب حماصيل ختيارإيف املرتبة العاشرة،  كيفية 

 خرية.، االحتياجات املائية للمحاصيل يف املرتبة األةاحلادية عشر

االحتياجات املعرفية ألفراد العينة البحثية                 ( 48جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت 
قم

لر
ا

 

 

 املعارف

 وادي حضرموت

ب
تي

رت
ال

 

 ساحل حضرموت

ب
تي

رت
ال

 

 حمافظة حضرموت

ب
تي

رت
ال

 

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 7 6.7 220 7 4.2 64 5 8.8 156 االدارة املز رعيه 7

 5 12.0 397 5 9.4 144 4 14.3 253 التسويق الزراعي  .

 2 19.7 650 2 19.2 294 2 20.1 356 صحة احليوان 3

 1 20.9 689 3 19.0 291 1 22.5 398 وقاية املزروعات .

 4 14.1 464 4 12.3 188 3 15.6 276 التقنيات الزراعية احلديثة 3

 3 15.0 494 1 22.6 346 6 8.4 148 حتضري االمسدة العضوية 1

 6 7.7 255 6 8.4 128 7 7.2 127 الدورات الزراعية 2

 12 0.3 9 12 0.1 1 11 0.5 8 االحتياجات املائية  8
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ختيار حماصيل الرتكيب إ 9

 احملصولي
7. 0.8 9 2 0.1 11 16 0.5 10 

 8 1.7 56 8 2.5 38 8 1.0 78 الزراعة احملمية 71

 9 1.2 38 9 2.2 33 12 0.3 3 الزراعة الكثيفة 77

صناف من األ احلفاظ على .7

 التدهور
71 .61 10 3 .21 71 13 .41 77 

  100 3317  100 1532  100 1769 مجالياإل 73

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية

 
 

 ختيار التركيب المحصولي:االثاني عشر: معايير 
سس اليت يتبعها ىل أهم املعايري واألإ( 21تشري البيانات  باجلدول رقم )         

البحثية بوادي حضرموت  الختيار حماصيل الرتكيب احملصولي،  أفراد العينة 

ساس الذي سرة من احملصول هو األن توفري احتياجات األأ%  01فقد أفاد حوالي 

ن أفراد العينة أ% من 00أفاد حوالي يعتمد عليه يف اختيار احملاصيل، يف حني  

بينما أفاد أساس اختيارهم للمحاصيل، العائد االقتصادي اجملزي للمحصول هو 

عالف اخلضراء ن توفري احتياجات الثروة احليوانية من احلبوب واألأ% 51حوالي 

ن  الطلب املتزايد أ% 51ساس الذي يعتمد عليه،  كما أفاد حوالي واجلافة هو األ

أفاد يار، وصول وسهولة تسويقه هو املعيار الذي يعتمد عليه يف االختعلى احمل

ختيار أالتأثر بزراعة وكن هناا أمور أخرى تتدخل يف االختيار  أ% 100حوالي 

سعار العالية األ فضال عناجلريان للمحاصيل خلرباتهم وثقتنا العالية بهم، 

ن التكاليف أ%  1حوالي  فادأاليت حتققها بعض احملاصيل يف السنة املاضية،  و

املدخالت والعمالة اليت تقلل عنصر  قل مناملنخفضة  للمحصول واحتياجاته األ

فراد أ% من 2أفاد حوالي  خريًاأيعتمد عليه، و آخرمعيار نتاج هو املخاطرة يف اإل

ن الدورات الزراعية هي اليت حتدد اختيار احملصول أالعينة بوادي حضرموت 

ن % أ22ويف ساحل حضرموت أفاد حوالي احملصولي.   ومساحته يف الرتكيب

أن % 01يف حني أفاد حوالي ساس، سرة من احملصول هو األتوفري احتياجات األ

عالف اخلضراء واجلافة هو من احلبوب واألتوفري احتياجات الثروة احليوانية 

ن العائد أفراد العينة أ% من 51ساس الذي يعتمد عليه، بينما أفاد حوالي األ
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أن % 1ساس االختيار،  كما أفاد حوالي أقتصادي اجملزي للمحصول هو اإل

ر الذي يعتمد عليه يف الطلب املتزايد على احملصول وسهولة تسويقه هو املعيا

قل يف للمحصول واملخاطرة األأن التكاليف املنخفضة % 1وأفاد حوالي االختبار، 

ن أالعينة أفراد %من 5أفاد حوالي  خريًاأيعتمد عليه،  و آخرمعيار نتاج  هو اإل

 الدورات الزراعية هي اليت حتدد اختيار احملاصيل للرتكيب احملصولي. 

ختيار أفراد العينة البحثية إسس اليت مت عليها ن املعايري واألأواخلالصة       

مبحافظة حضرموت حملاصيل الرتكيب احملصولي ترتتب حسب اهميتها من 

يف املرتبة االوىل، احملصول  من االسرة احتياجات : توفرييتهمية كاآلأقل إهم األ

ني السابقني ميثالن املعيارياحليوانية يف املرتبة الثانية،  الثروة احتياجات توفري

ة يف ن الزراعأفراد العينة باحملافظة وهذا يعين أفادات إمن % 11اكثر من 

خرى ي املعايري األوتتبع باقاستثماريةـ وليسو احملافظة معظمها زراعة كفاف 

احملصول يف املرتبة  تسويق  اجملزي يف املرتبة الثالثة، سهولة االقتصادي العائد

 نتاج واملخاطرة يف املرتبة اخلامسة، معايري أخرىاإل تكاليف خنفااإالرابعة، 

 خريًاأاخل يف املرتبة السادسة، و( ..املاضية السنة يف احملصول عائد اجلريان، مثل)

 الزراعية.الدورات 

( املعايري اليت يتبعها أفراد العينة الختيار الرتكيب احملصولي  49جدول رقم )

 2117مبحافظة حضرموت 
قم
ر
ال

 

 واملعايري سساأل

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

رت
ال

 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

رت
ال

 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

 3 20.0 111 3 15.9 229 2 22.1 371 قتصادي اجملزيالعائد اإل 5

 4 12.2 380 4 8.0 116 4 15.8 264 تسويق احملصول سهولة 0

 1 32.7 1018 1 40.2 579 1 26.2 439 سرة من احملصولتوفري احتياجات األ 2

 5 6.6 207 5 6.2 90 6 7.0 117 اخنفاا تكاليف االنتاج 2

 7 1.7 53 6 0.7 10 7 2.6 43 الزراعية اتالدور 1

 2 23.6 735 2 28.9 416 3 19.1 319 توفري احتياجات الثروة احليوانية 1

أخرى )مثل اجلريان، عائد احملصول  1

 يف السنة املاضية( ..اخل

7.7 7.2 5 1 0.1 7 122 3.9 6 
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144  100 1674 مجالياإل 
1 

100  3115 100  

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان ألفراد العينة البحثية

 
 
 
 

 الثالث عشر: المحاصيل الرئيسية في المحافظة:
مثل يتوقف جدوى االستغالل الزراعي يف وادي حضرموت على االختيار األ        

للمحاصيل اليت تتالءم مع الظروف البيئية واملناخية والرتبة واملياه يف املنطقة 

من ناحية وذات القيمة االقتصادية اجملزية من ناحية أخرى، وسنركز على أهم 

حماصيل رئيسية يزرعها أفراد العينة البحثية يف كل من وادي مثانية 

عن  ًاتتلف ًاجغرافي ًاقليمإحضرموت وساحل حضرموت حيث ميثل كل منهم 

إقليم اهلضبة الشرقية الصحراوي، وساحل خر،  وادي حضرموت واقع يف اآل

املشكالت االنتاجية  همأحلصر حضرموت يف إقليم الساحلي الشرقي، 

خنفاا املنزرعة الوالتسويقية اليت تواجهها، وصعوبة حصرها جلميع احملاصيل 

ي وادي حضرموت يبني اجلدول رقم هميتها النسبية يف الرتكيب احملصولي، ففأ

مزارع أي  025حوالي  حيث أفادوىل حتالل حمصول القمح املرتبة األإىل إ(  12)

 فضال عنن حمصول القمح  حمصول أمن غذائي أ% من افراد العينة  22حوالي 

خرى اليت تزرع شتويا،  نه حمصول منخفض التكاليف باملقارنة باحملاصيل األأ

أي حوالي  ًامزارع 501حوالي  أفاديف املرتبة الثانية حيث  ويأتي حمصول البصل

ته طويل،  زراعأنه حمصول ذو عائد جمزي وله مدى زمين لفراد العينة أ% من 51

ًا أي حوالي مزارع 501 أفادالربسيم يف املرتبة الثالثة حيث ثم يأتي حمصول 

لذرة الرفيعة يف فراد العينة أهميته كعلف وغذاء للحيوانات، وتأتي ا% من أ5101

هميتها يف الرتكيب أ% 50حوالي مزارع أي  12حوالي  أفاداملرتبة الرابعة حيث 

املنزرعة يف هذا املوسم احملصولي وخاصة يف املوسم الصيفي حملدودية احملاصيل 

واالحتياج لألعالف واحلبوب كغذاء للحيوانات من ناحية أخرى.  من ناحية

يف املرتبة  إىل حمصول خنيل التمر% 1والي مزارع أي ح 11حوالي  أفادفيما 

عالف الذرة يف املرتبة السادسة، والطماطم يف املرتبة السابعة، أاخلامسة،  و
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% من أفراد العينة على 5%، 0%، 2حوالي اء يف املرتبة الثامنة، حيث اشار واحلن

 الرتتيب. وقد توافقو النتائج السابقة مع نتائج املسح امليداني الذي نفذته

حيث حتددت احملاصيل ) القمح،  5111البحو، الزراعية يف وادي حضرموت عام 

ولوية يف باحملاصيل ذات األلليمون احلامض، العسل، الربسيم( البصل، النخيل، ا

 وادي حضرموت.

حيث  وىلحتل حمصول الذرة الرفيعة املرتبة األاويف ساحل حضرموت               

صول أمن غذائي نه حمأفراد العينة أ% من 00مزارع  أي حوالي  525حوالي  فادأ

خرى وحمصول منخفض التكاليف باملقارنة باحملاصيل األلتنسان واحليوان 

أهمية ناجته الثانوي كعلف وغذاء للحيوانات،  ويأتي حمصول خنيل  فضال عن

% من افراد 51حوالي أي  ًارعامز 552حوالي  فادأالتمر يف املرتبة الثانية حيث 

العينة انه حمصول أمن غذائي،  وتأتي أعالف الذرة الرفيعة يف املرتبة الثالثة 

هميتها واالحتياج اليها كغذاء أ% 52أي حوالي  ًامزارع 12حوالي  فادأحيث 

أي  ًامزارع 11 فادأي حمصول الربسيم يف املرتبة الرابعة حيث تللحيوانات، ثم يأ

حوالي  فادألعينة أهميته كعلف وغذاء للحيوانات،. فيما فراد اأ% من 1حوالي 

ىل حمصول احلبحب  يف املرتبة اخلامسة،  والطماطم إ% 1أي حوالي  ًامزارع 11

يف املرتبة السادسة، والتبغ يف املرتبة السابعة، وجوز اهلند يف املرتبة الثامنة، حيث 

 % من أفراد العينة على الرتتيب.2%، 2%، 1حوالي  فادأ

: القمح، البصل، الربسيم، الذرة اآلتيةن احملاصيل الرئيسية  أواخلالصة         

% يف وادي 11يثل حوالي عالف الذرة، الطماطم واحلناء أالرفيعة، خنيل التمر، 

: الذرة الرفيعة، خنيل اآلتيةبينما يف ساحل حضرموت احملاصيل حضرموت، 

اطم، التبغ وجوز اهلند واليت يثل التمر، اعالف الذرة، الربسيم، احلبحب، الطم

همية النسبية الكلية حملاصيل ساحل حضرموت، % من األ10جمتمعة حوالي 

رفيعة، ال: القمح، الذرة اآلتيةوعلى مستوى حمافظة حضرموت احملاصيل 

الربسيم، خنيل التمر، البصل، أعالف الذرة، الطماطم، احلبحب واليت يثل 

 النسبية الكلية حملاصيل حمافظة حضرموت. همية% من األ11جمتمعة حوالي 
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( أهم حماصيل الرتكيب احملصولي وترتيبها وفقا ألهميتها 51جدول رقم )

 2117النسبية لدى أفراد العينة مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 المحصول

 محافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب 
تي
ر
ت

ت 
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي
ر
ت

ت 
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي
ر
ت

 

 1 18.7 252 10 1.7 11 1 34.0 241 قمح 7

 2 16.6 224 1 22.0 141 4 11.7 83 ذرة رفيعة .

 17 0.1 2 17 0.2 1 11 0.1 1 ذرة شامية 3

 12 0.8 11 10 1.7 11 12 0.0 0 دخن .

 17 0.1 1 17 0.2 1 12 0.0 0 لوبيا 3

 9 2.1 28 7 4.4 28 12 0.0 0 تبغ 1

 14 0.6 8 15 0.5 3 8 0.7 5 حناء 2

 5 10.3 139 10 1.7 11 2 18.1 128 بصل 8

 7 4.3 58 6 7.0 45 7 1.8 13 طماطم 9

 17 0.1 2 18 0.0 0 10 0.3 2 بطاطس 71

 17 0.1 1 18 0.0 0 11 0.1 1 كوسه 77

 17 0.1 1 18 0.0 0 11 0.1 1 باذنجان .7

 8 4.2 57 5 8.9 57 12 0.0 0 حبحب 73

 17 0.1 1 18 0.0 0 11 0.1 1 شمام .7

 17 0.1 2 18 0.0 0 10 0.3 2 باميا 73

 16 0.3 4 16 0.3 2 10 0.3 2 فجل 71

 17 0.1 2 16 0.3 2 12 0.0 0 بطاطا 72

 17 0.1 1 17 0.2 1 12 0.0 0 ثوم 78

 17 0.1 2 18 0.0 0 10 0.3 2 كزبرة 79

 17 0.1 1 18 0.0 0 11 0.1 1 ورقيات 1.

 17 0.1 1 17 0.2 1 12 0.0 0 قرع 7.

 3 13.7 185 4 9.2 59 3 17.8 126 برسيم ..

 6 6.7 91 3 10.0 .1 6 3.8 27 اعالف ذرة 3.

 17 0.1 1 18 0.0 0 9 .0 3 اعالف أخرى ..

 4 13.3 179 2 17.7 113 5 9.3 66 نخيل تمر 3.

 10 1.7 23 9 3.1 20 9 .0 3 ليمون 1.

 16 0.3 4 14 0.6 4 12 0.0 0 مانجو 2.

 13 0.6 8 12 1.2 8 12 0.0 0 موز 8.
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 15 0.5 7 13 0.9 6 11 0.1 1 باباي 9.

 10 1.6 21 8 3.3 21 12 0.0 0 جوز الهند 37

 13 0.7 9 11 1.4 9 12 0.0 0 بيدان .3

33 25 0 0.0 12 21 3.3 8 21 1.6 11 

  100 1349  100 640  100 709 االجمالي 33

 االستبيان ألفراد العينة البحثية.املرجع: بيانات استمارات 

 نتاج الزراعي بمحافظة حضرموتمشاكل ومعوقات اإل

ت العديد من املشكالت واملعوقات نتاج الزراعي مبحافظة حضرمويواجه اإل        

ي من السلع الغذائية نتاج الكلاإل خنفااإىل إاليت تؤدي يف جمملها 

املعوقات بهدف بذل اجلهود ونظرا ألهمية رصد وحتديد تلك  والتصديرية،

نتاجية والتسويقية اليت تواجه هذا للتغلب على كافة املشاكل واملعوقات اإل

نتاجية الزراعية من ناحية، وتقلل من كفاءة القطاع وتؤثر على العملية اإل

نتاجية الزراعية املتاحة من ناحية أخرى، وتشري البيانات استخدام املوارد اإل

نه أىل إ( 173.-7991تنتاج الزراعي خالل الفرتة )حصائية املتاحة لاإل

نتاجية بعض احملاصيل الزراعية الرئيسية، فان البعض إمساحة و رتفاعاجبانب 

خرية نتاجيته خالل السنوات األإمساحته و خنفضواخر من تلك احملاصيل اآل

نتاج تلك احملاصيل من مشاكل إمن سنوات الدراسة وذلك بسبب ما يواجه 

دراستها  ستدعىامر الذي نتاج الزراعي باحملافظة، األأثر ذلك على اإلوانعكاس 

وترتيبها طبقا ألهميتها من وجهة نظر املزارع بغية العمل على حسم تلك 

التوصيات واحللول املناسبة هلا، أو التقليل من حدة  قرتاحاواملشاكل ومواجهتها 

 نتاج الزراعي.آثارها الضارة على اإل

يت مت تصميمها ا الباب بتحليل مضمون بيانات االستمارات اليهتم هذ        

اء ا باملقابلة الشخصية الستطالع آراليت مت جتميع بياناتهخصيصا هلذا الغرا 

يف حتديد  للمزارعباحملافظة، وترا اجملال  ًاوحيواني ًانباتي ًاحائز 3.21حوالي 

لباحث اجلامع دون تدخل من االيت تواجه املنتج  أهم املشاكل واملعوقات

بغية حتديد املشاكل اليت  ستبياناالو ذكرها يف استمارة أو حتديدها أللبيانات، 
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و حتد من التوسع يف الرقعة أيعاني منها املزارع وتقلل وتؤثر على الناتج الزراعي 

همية النسبية للمشكلة موضوع تقدير األ وُيع دُّو حتديد، أالزراعية دون توجيه 

همية تلك املشكالت بالنسبة أل اجليدة لشرح وتوضيح مدى الدراسة من الوسائ

 للمشكالت االخرى. 

 معوقات اإلنتاج النباتي مشاكل و

 :نتاج محصول القمحإوال: المشاكل التي تواجه أ

 املزروعةعلى احملاصيل حيتل إنتاج حمصول القمح املرتبة االوىل          

احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم  بالرتكيب احملصولي

حصائي (( على مستوى وادي حضرموت واحملافظة، وتشري نتائج التحليل اإل05)

نتاج إن هناا ثالثني معوقة ومشكلة تواجه أىل إ( 05الواردة باجلدول رقم )

لي نتيجة رتفاع تكاليف العمل اآلاحمصول القمح يف وادي حضرموت أهمها: 

وىل، ت الرش يف املرتبة األجور احلراثات واحلصادات والدراسات وآالأرتفاع ا

نتاج صابة حبشرة املن )احللة( يف املرتبة الثانية، ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلاإل

صابة باألصداء )احلمار( يف املرتبة )امسدة، مبيدات، بذور( يف املرتبة الثالثة، اإل

املساحة يف املرتبة اخلامسة، صعوبة تسويق نتاجية وحدة إالرابعة، اخنفاا 

نتاج يف املرتبة السادسة، مهامجة الطيور لسنابل القمح يف املرتبة السابعة، اإل

ارتفاع تكاليف الري نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة يف املرتبة الثامنة، منافسة 

عمالة يف الوقو  عشاب النجيلية احملصول يف املرتبة التاسعة، عدم توفراأل

الطلب عليها  صناف احمللية من القمح نتيجةاملناسب يف املرتبة العاشرة، زراعة األ

، ارتفاع اسعار ةعشر ةوقابليتها لتصابة باألمراا والرقاد يف املرتبة احلادي

، ضعف معرفة املزارعني بالتقنيات ةالتقاوي املعتمدة يف املرتبة الثانية عشر

همية النسبية هلذه ، حيث بلغو األةعشر ديثة املدخلة يف املرتبة الثالثةاحل

%، 8.8%، 6.4%، 0.0%، 0.8%، 9%، 9.6%، 9.9%، 7.7%، 8.8%، 9.5%، 9.9العوامل  
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همية بقية املعوقات الواردة % لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ%4.8، 8.9

 باجلدول. 

  

 

      هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول القمح أ( 15جدول رقم )

 م7152عام  مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 
 

% 
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

 12 3.7 67 0 01. 0 11 3.8 67 الصنف املنزرع حملي 7

 6 6.7 121 0 01. 0 5 6.9 121 االنتاجية خنفااا 2

 14 2.0 37 0 01. 0 14 2.1 37 تدني  خصوبة الرتبة 3

 22 91. 17 0 01. 0 21 1.0 17 الري هملوحة ميا 4

 27 41. 7 0 01. 0 27 41. 7 ملوحة الرتبة 5

 9 5.3 96 0 01. 0 9 5.5 96 صابة  باحلشائش النجيليةاإل 6

 5 7.0 127 1 20.0 15 6 6.4 112 صعوبة التسويق 7

 31 21. 3 0 01. 0 31 21. 3 التقاوي يف املوعد املناسبعدم توفر  8

 17 1.5 28 0 01. 0 17 1.6 28 عدم توفر مبيدات فعالة 9

 2 9.2 168 2 18.7 14 3 8.8 154 اسعار املبيدات واالمسدة رتفاعا 10

11 
عداد االرا إجراء عمليات إتأخري 

 لقلة احلراثات

31 1.8 16 0 .01 0 31 1.7 16 

12 
ارتفاع اجور احلراثات والدراسات 

 واحلاصدات

172 9.9 1 0 .01 0 172 9.5 1 

13 
عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع 

 التكلفة

5 .31 29 0 .01 0 5 .31 29 
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 8 5.6 101 0 01. 0 8 5.8 101 ارتفاع تكاليف الري 15

 10 4.9 89 1 20.0 15 10 4.2 74 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 16

 20 1.2 22 0 01. 0 19 1.3 22 عدم توفر شبكات ري مدعومة 17

 30 21. 4 0 01. 0 30 21. 4 مواعيد الزراعة غري مناسبة 18

 7 5.8 105 0 01. 0 7 6.0 105 مهامجة الطيور 19

 3 8.8 159 3 1.3 1 2 9.1 158 احللة )املن( 20
 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حضرموتحمافظة  ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
رت

ال
 

 4 7.5 136 3 1.3 1 4 7.7 135 احلمار)االصداء( 21

 17 1.5 28 0 01. 0 17 1.6 28 رعي اغنام البادية للزراعات 22

 21 1.0 18 0 01. 0 20 1.0 18 االراضي معتلة بالسيسبان 23

 15 1.8 33 0 01. 0 15 1.9 33 اللواهحشيشة انتشار  24

25 
تقاوي القمح من االكثار غري 

 نظيفة وفيها خلط

9 .51 25 14 18.7 2 23 1.3 19 

 13 2.2 40 0 01. 0 13 2.3 40 ضعف معرفة املزارعني بالتقنيات احملسنة 26

 30 21. 4 0 01. 0 30 21. 4 حشيشة العليق 27

 11 4.3 78 1 20.0 15 12 3.6 63 ارتفاع اسعار تقاوي القمح 28

 23 91. 16 0 01. 0 22 91. 16 تدني اسعار انتاج القمح املنتج حمليا 29

 18 1.5 27 0 01. 0 18 1.5 27 انتشار حشائش عريضة االوراق 30

 25 61. 10 0 01. 0 24 61. 10 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 31

 24 81. 15 0 01. 0 23 91. 15 رشاد الزراعيغياب اإل 32

 26 41. 8 0 01. 0 26 51. 8 اجنراف الرتبة الزراعية بفعل السيول 33

36 
يف  عدم توفر احملروقات الكافية

 اغلب االحيان

4 .21 30 0 .01 0 4 .21 30 

 28 31. 6 0 01. 0 28 0.3 6 كافية من البنك عدم توفر قروا 37

 27 41. 7 0 01. 0 27 41. 7 ارتفاع اجور العمالة الزراعية 38

 29 31. 5 0 01. 0 29 31. 5 قلة راس املال الذي ميلكه املزارع 39
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  100 1817  100 75  100 1742 مجالياإل 

 7152املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

نتاج حمصول القمح أهمها: إمعوقات تواجه  ةويف ساحل حضرموت سبع       

 املناسب، ارتفاع الوقو يف العمالة توفر عدم يضاأنتاج احملصول، إتسويق  صعوبة

مسدة، وأيضا واأل املبيدات اسعار وىل، ارتفاعأليف املرتبة ا القمح تقاوي سعارأ

يف خلط  وفيها نظيفة كثار غرياإل املعتمدة واملوزعة من مؤسسة القمح تقاوي

يف  (صابة حبشرة املن )احللةصداء وأيضا اإلاملرتبة الثانية، االصابة مبرا األ

% 5.8%، 58.7%، 45همية النسبية هلذه العوامل  املرتبة الثالثة، حيث بلغو األ

 الرتتيب. على منهما لكل

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة حمصول القمح      

ىل دراسة وحبث من قبل إمعوقات، معوقات فنية وهي املعوقات اليت حتتاج 

البحثية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر  احملطات واملراكز

دارية ومؤسسية وتشريعية يتطلب من املؤسسات إنتاج ومعوقات مستلزمات اإل

 الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

5 

حصائي للمشاكل الفنية حليل اإلىل نتائج التإ( 04يشري اجلدول رقم )       

هميتها أاليت تواجه حمصول القمح على مستوى احملافظة وترتيبها وفقا و

صابة مبرا وىل، يليها اإلصابة حبشرة املن املرتبة األالنسبية، فقد احتلو اإل

نتاجية وحدة املساحة يف املرتبة الثالثة،  إصداء يف املرتبة الثانية، اخنفاا األ

نتاج من القمح بسبب ارتفاع اسعار املنتج احمللي مقارنة بأسعار اإلصعوبة تسويق 

القمح املستورد يف املرتبة الرابعة، مهامجة الطيور لسنابل القمح يف املرتبة 

عشاب النجيلية مع احملصول يف املرتبة السادسة، رغبة اخلامسة، مو األ

ابعة، ضعف معارف املستهلك لألصناف احمللية يف صناعة اخلبز يف املرتبة الس

 املرتبة حشيشة اللواة يف نتشارااملزارعني بالتقنيات احملسنة يف املرتبة الثامنة، 

وراق على احملصول يف املرتبة العاشرة، تدني عشاب عريضة األالتاسعة، انتشار األ

ة، ملوحة مياه الري يف املرتبة الثانية عشرة، خصوبة الرتبة يف املرتبة احلادية عشر

انتشار حشيشة العليق باإلضافة  خريًاأ، وةعشرملوحة الرتبة يف املرتبة الثالثة 
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يف  ىل عدم مالئمة  مواعيد الزراعة نتيجة التغريات املناخية اليت حدثو أخريًاإ

 .ةاملرتبة الرابعة عشر

 

 

( أهم املشاكل الفية اليت تواجه زراعة حمصول القمح بعينة البحث 17جدول )

 م 7152حضرموتمبحافظة 

قم
لر

ا
 

 المشاكل الفنية

 محافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

ترتيب 

 المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

 العامة الفنية العامة الفنية العامة الفنية

 12 8 67 0 0 0 11 7 67 الصنف املنزرع حملي 7

 6 4 121 0 0 0 5 3 121 نتاجيةاخنفاا اإل 2

 14 10 37 0 0 0 14 11 37 تدني خصوبة الرتبة 3

 22 11 17 0 0 0 21 12 17 الري هملوحة ميا 4

 27 12 7 0 0 0 27 13 7 ملوحة الرتبة 5

 9 7 96 0 0 0 9 6 96 صابة باحلشائش النجيليةاإل 6

 5 3 127 1 1 15 6 4 112 صعوبة التسويق 7

 30 13 4 0 0 0 30 14 4 الزراعة غري مناسبةمواعيد  8

 7 5 105 0 0 0 7 5 105 مهامجة الطيور 9

 3 1 159 3 2 1 2 1 158 صابة باحللة )املن(اإل  10

 4 2 136 3 2 1 4 2 135 صابة باحلمار)االصداء(اإل 11

 15 1.8 33 0 0. 0 15 9 33 حشيشة اللواهانتشار  12

 18 1.5 27 0 0. 0 18 10 27 االوراقانتشار حشائش عريضة  13

ضعف معرفة املزارعني بالتقنيات  14

 احملسنة

40 8 13 0 0 0 40 9 13 

 30 13 4 0 0 0 30 14 4 حشيشة العليق 15

 (15املرجع: جدول رقم )

4 
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االنتاج الزراعي اليت  مستلزمات مستخدمي مشاكل أهم جتميع مكنأ        

هميتها أنتاج الزراعي مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وتواجه عملية اإل

 اجور ن ارتفاعأ( 08النسبية، وقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

 اسعار واحلاصدات جاءت يف املرتبة االوىل، يليها ارتفاع والدراسات احلراثات

الري نتيجة ارتفاع اسعار  تكاليف  املرتبة الثانية، ارتفاعواالمسدة يف املبيدات

املعتمدة يف املرتبة القمح  تقاوي اسعار الكهرباء والديزل يف املرتبة الثالثة، ارتفاع

 االرا جتهيز تأخري عليها يف احملافظة ترتب احلراثات عدادأ الرابعة، قلة

 توفر فعالة يف املرتبة السادسة، عدم توفر مبيدات للزراعة يف املرتبة اخلامسة، عدم

مدعومة لرفع كفاءة الري وترشيد استخدامات املياه يف املرتبة  ري شبكات

شوائب وخلط يف املرتبة  وفيها نظيفة املعتمدة غري القمح السابعة، تقاوي

 احملروقات توفر يف املرتبة التاسعة ، عدم العضوي الثامنة، ارتفاع تكاليف السماد

معتمدة  تقاوي توفر عدم خريًاأحيان يف املرتبة العاشرة، واأل غلبأ يف الكافية

 .ةعشر ةكافية  يف املرتبة احلادي

 البحث عينة ( أهم مشاكل مستلزمات إنتاج حمصول القمح يف15جدول )

 م 7152مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 مشاكل مستلزمات االنتاج

 

 محافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

صة
خا

 ال

مة
عا

 ال

صة
خا

 ال

مة
عا

 ال

صة
خا

 ال

مة
عا

 ال

 31 12 3 0 0 0 31 11 3 عدم توفر التقاوي يف املوعد املناسب 1

 17 6 28 0 0 0 17 6 28 عدم توفر مبيدات فعالة 2

 2 2 168 2 2 14 3 2 154 واالمسدةارتفاع اسعار املبيدات  3

4 
تأخري اجراء عمليات اعداد االرا لقلة 

 احلراثات

31 5 16 0 0 0 31 5 16 

 1 1 172 0 0 0 1 1 172 ارتفاع اجور احلراثات والدراسات واحلاصدات 5

 29 10 5 0 0 0 29 9 5 عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع التكلفة 6

 8 3 101 0 0 0 8 3 101 ارتفاع تكاليف الري 7

 20 7 22 0 0 0 19 7 22 عدم توفر شبكات ري مدعومة 8

 19 8 23 2 2 14 25 8 9تقاوي القمح من االكثار غري نظيفة وفيها  9
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 خلط

 11 4 78 1 1 15 12 4 63 تقاوي القمح اسعار ارتفاع 10

 30 11 4 0 0 0 30 11 4 يف اغلب االحيان عدم توفر احملروقات الكافية 11

 (37املرجع: اجلدول السابق  رقم )

8  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث 

هميتها النسبية، وقد أانتاج حمصول القمح مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

غنام الرعاة للزراعات قبل أن رعي أ( .3رقم ) تبني من النتائج الواردة باجلدول

راضي بأشجار السيسبان يف املرتبة األ عتالءاوىل، يليها حصادها تأتي يف املرتبة األ

رشاد الزراعي  لدى البعض وقلة نزوالت املرشدين لدى البعض الثانية، غياب اإل

الزراعي نتاج اإلخر يف املرتبة الثالثة، عدم توفر سيولة نقدية لشراء مستلزمات اآل

جور العمالة الزراعية يف املرتبة اخلامسة، عدم صرف أالرابعة، ارتفاع  يف املرتبة

س املال أقروا كافية من بنك التسليف الزراعي يف املرتبة السادسة، قلة ر

الذي ميلكه املزارع يف املرتبة السابعة، عدم توفر احملروقات الكافية لتشغيل 

 ثامنة.        احملركات يف املرتبة ال

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه زراعة ( أهم املشاكل اإل52جدول )

 م 1112حمصول القمح يف عينة البحث مبحافظة حضرموت 
قم

لر
ا

 

 المشكلة

 محافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

ترتيب 

 المشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 المشكلةترتيب 

صة
خا

ال
 

مة
عا

ال
صة 

خا
ال

 

مة
عا

ال
صة 

خا
ال

 

مة
عا

ال
 

 17 1 28 0 0 0 17 1 28 رعي اغنام البادية للزراعات 1

 21 2 18 0 0 0 20 2 18 االراضي معتلة بالسيسبان 2

 25 4 10 0 0 0 24 4 10 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 3

 24 3 15 0 0 0 23 3 15 رشاد الزراعيغياب اإل 4

 30 9 4 0 0 0 30 8 4 عدم توفر احملروقات الكافية 5

 28 7 6 0 0 0 28 1 6 عدم صرف قروا  كافية من البنك 6
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 27 6 7 0 0 0 27 3 7 ارتفاع اجور العمالة الزراعية 7

 29 8 5 0 0 0 29 2 5 س املال الذي ميلكه املزارعرأقلة  8

 (51املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 المشاكل التي تواجه انتاج محصول الذرة الرفيعةثانيا: 

نتاج حمصول الذرة الرفيعة املرتبة الثانية على احملاصيل املنزرعة إحيتل          

 بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم

ي  الرتكيب احملصولاملرتبة الرابعة يف (( على مستوى احملافظة وحتتل31)

وىل يف ساحل حضرموت، وتشري نتائج التحليل ، واملرتبة األلوادي حضرموت

ن هناا ثال، وثالثني معوقة تواجه أىل إ( 33حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

نتاج حمصول الذرة الرفيعة يف وادي حضرموت أهمها: مو احلشائش النجيلية إ

توفر العمالة الكافية يف  وىل، عدمومنافستها احملصول الرئيسي يف املرتبة األ

كليا على اليد  عتمادااالوقو املناسب وخاصة عملية احلصاد اليت تعتمد 

نتاجية اإل صنف حملي منخفض املزروعيف املرتبة الثانية، الصنف العاملة 

نتاج نتيجة مهامجة فقد كمية كبرية من اإل )حبوب، علف( يف املرتبة الثالثة، 

يف املرتبة الرابعة، صعوبة التسويق يف املرتبة اخلامسة،  الطيور لسنابل الصنف

نتاجية احملصول يف املرتبة السادسة، ارتفاع تكاليف الري نتيجة ارتفاع إاخنفاا 

حبشرة املن يف املرتبة الثامنة، مو  اإلصابةاسعار الطاقة يف املرتبة السابعة، 

، ضعف املعرفة لتاسعةحشيشة املزولة متطفلة على نباتات الذرة يف املرتبة ا

بالتفحم املغطى يف املرتبة  اإلصابةيف املرتبة العاشرة،  بالتقنيات احلديثة

فراد وقلة النزوالت امليدانية لدى رشاد لدى بعض األ، غياب اإلةاحلادية عشر

يف املرتبة الثالثة  الزراعية، صغر احليازات ةخر يف املرتبة الثانية عشرالبعض اآل

 %،122%، 128%، 223%، 8%، 7.23همية النسبية هلذه العواملاألوقد بلغو . ةعشر

% لكل منهما على الرتتيب، .%، 23.%، 28.%، %322، %329، %323، %321، 127

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.ويليها يف األ
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هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول الذرة الرفيعة أ( 55جدول رقم )

 م1112حضرموت عام مبحافظة 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 
ب

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 6 5.3 96 17 0. 0 3 7.5 96 الصنف املنزرع  صنف حملي 7

 7 5.2 94 6 3.1 16 6 6.1 78 اخنفاا االنتاجية 2

 20 1.2 22 17 0. 0 15 1.7 22 تدني  خصوبة الرتبة 3

 11 3.2 58 11 1.5 8 9 3.9 50 انتشار حشيشة املزولة 4

 21 1.1 20 17 0. 0 16 1.6 20 عدم توفر املبيدات الفعالة 5

 1 14.8 266 1 20.5 107 1 12.5 159 انتشار احلشائش النجيلية 6

 3 6.6 119 2 20.2 105 21 1.1 14 تأخري اعداد االرا للزراعة لقلة احلراثات 7

 2 9.1 164 3 15.2 79 5 6.7 85 صعوبة التسويق 8

 22 1.1 19 17 0.0 0 17 1.5 19 عدم توفر بدائل حمصولية  بديلة 9

 8 4.5 80 10 1.7 9 7 5.6 71 ارتفاع تكاليف الري 10

 4 6.1 109 12 1.3 7 2 8.0 102 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 11

 25 0.9 16 17 0.0 0 20 1.3 16 شبكات ري مدعومةعدم توفر  12

 5 5.6 100 8 2.5 13 4 6.8 87 مهامجة الطيور 13

 23 1.0 18 17 0.0 0 18 1.4 18 حبفار ساق الذرة اإلصابة 14

 9 4.3 78 9 2.1 11 8 5.3 67 باملن اإلصابة 15

 14 2.4 44 11 1.5 8 11 2.8 36 املغطى بالتفحم اإلصابة 16

 12 3.2 57 4 7.1 37 16 1.6 20 بارآليف ا هاخنفاا مستوى امليا 17

 18 1.3 24 17 0.0 0 14 1.9 24 شجارراضي بالسيسبان واألاعتالل األ 18
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 172.العينة البحثية لعام املرجع: بيانات 

نتـــاج حمصـــول الـــذرة إمعوقــة تواجـــه   ةعشـــر ةويف ســاحل حضـــرموت ســـت 

وىل، الرفيعة أهمهـا: منافسـة احلشـائش النجيليـة احملصـول الـرئيس يف املرتبـة األ       

را للزراعة لقلة احلراثات يف املرتبة الثانيـة، صـعوبة التسـويق يف    عداد األإتأخري 

يف املرتبـة الرابعـة، ضـعف املعرفــة     بـار اخنفـاا مسـتوى امليــاه يف اآل   املرتبـة الثالثـة،  

 22 1.1 19 17 0.0 0 17 1.5 19 انتشار حشيشة اللواة 19

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 10 4.1 74 5 5.2 27 10 3.7 47 ضعف املعرفة بالزراعة احلديثة 20

 19 1.3 23 12 1.3 7 20 1.3 16 حشائش عريضة االوراقانتشار  21

 21 1.1 20 16 0.2 1 17 1.5 19 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 22

 22 1.1 19 17 0.0 0 17 1.5 19 بني املالك واملزارععدم وجود عالقة عادلة  23

 24 0.9 17 17 0.0 0 19 1.3 17 ارتفاع اسعار الطاقة احملركة 24

 20 1.2 22 7 2.7 14 25 0.6 8 كافية من البنكعدم توفر قروا  25

 17 1.4 25 8 2.5 13 23 0.9 12 ارتفاع اجور العمالة الزراعية 26

 27 6. 11 16 0.2 1 24 0.8 10 النخيلالظل نتيجة كثافة  27

 16 1.6 28 15 0.6 3 13 2.0 25 صغر احليازة الزراعية 28

 13 2.5 45 5 5.2 27 18 1.4 18 ارتفاع اسعار املدخالت الزراعية 29

 15 2.1 38 13 1.2 6 12 2.5 32 رشاد الزراعيغياب اإل 30

 25 0.9 16 6 3.1 16 26 0.0 0 )املوسم( ةفارتفاع اسعار تقاوي الذرة اخلفي 31

 20 1.2 22 14 1.0 5 19 1.3 17 ارتفاع اجور العمالة الزراعية 32

 26 0.8 14 16 0.2 1 22 1.0 13 ارتفاع اسعار قطع الغيار 33

 22 1.1 19 17 01. 0 17 1.5 19 حصاد الذرة يدويا 34

  100 1796  100 521  100 1275 مجالياإل 
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نتاجيــة احملصــول يف املرتبــة   إبالتقنيــات احلديثــة يف املرتبــة اخلامســة، اخنفــاا     

ــة       ــي يف املرتبـ ــليف الزراعـ ــن بنـــك التسـ ــة مـ ــروا كافيـ ــرف قـ ــدم صـ ــة، عـ السادسـ

حبشـرة املـن يف    إلصـابة االسابعة، ارتفاع اجور العمالة الزراعيـة يف املرتبـة الثامنـة،    

بـالتفحم املغطـى     اإلصـابة املرتبة التاسعة، ارتفاع تكاليف الري يف املرتبة العاشـرة،  

، ةوراق يف املرتبــة الثانيــة عشــر عشــاب عريضــة األ، مــو األةيف املرتبــة احلاديــة عشــر 

فــراد وقلــة النــزوالت امليدانيــة لــدى الــبعض   رشــاد الزراعــي لــدى بعــض األ غيــاب اإل

%، 0201هميـة النسـبية هلـذه العوامـل      املرتبة الثالثة عشر، وقـد بلغـو األ   خر يفاآل

0200 ،%5100 ،%105 ،%100 ،%205  ،%001 ،%001 ،%005 ،%501 ،%501 ،%502 ،%

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.% لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ500

ــيت ت           ــابقة الـ ــيم املعوقـــات السـ ــد مت تقسـ ــول الـــذرة    وقـ ــة حمصـ واجـــه زراعـ

ــها،   إىل ثــال، معوقــات بغيــة توجيههــا وتصــديرها    إالرفيعــة  ىل اجلهــة املكلفــة حبل

ىل دراسة وحبث مـن قبـل احملطـات واملراكـز     إمعوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 

ــتلزمات اإل       ــوفر مسـ ــودة وتـ ــدى جـ ــق مبـ ــات تتعلـ ــة، ومعوقـ ــة باحملافظـ نتـــاج البحثيـ

ريعية يتطلـب مـن املؤسسـات الزراعيـة  والســلطات     داريـة ومؤسسـية وتشـ   إومعوقـات  

 احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

 

7 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 31يشري اجلدول رقم )       

هميتها أوفقا واليت تواجه حمصول الذرة الرفيعة مبحافظة حضرموت وترتيبها 

احلشائش النجيلية وموها مع احملصول  نتشارامشكلة  حتلواالنسبية، فقد 

نتاج يف املرتبة الثانية، مهامجة الطيور وىل، يليها صعوبة تسويق اإلاملرتبة األ

صناف احمللية املنزرعة يف املرتبة الرابعة، لسنابل الذرة يف املرتبة الثالثة، األ

 حبشرة املن يف املرتبة اإلصابةل يف املرتبة اخلامسة، اخنفاا انتاجية احملصو

املتطفلة على احملصول يف املرتبة السابعة، ضعف  السادسة، انتشار حشيشة املزولة

مبرا التفحم  اإلصابةمعارف املزارعني بالتقنيات احملسنة يف املرتبة الثامنة، 

يف املرتبة العاشرة، حشائش عريضة االوراق املغطى يف املرتبة التاسعة، انتشار 

بديلة حمصوليه ، عدم توفر بدائل ةتدني خصوبة الرتبة يف املرتبة احلادية عشر

حصاد الذرة  باالضافة إىل عائد جمزي يف املوسم الصيفي ذاتالرفيعة عن الذرة 
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حبفار ساق  اإلصابة ،  وأخريًاةيف املرتبة الثانية عشرحشيشة اللواة  وانتشاريدويا 

 . ةتبة الثالثة عشرالذرة يف املر

ية اليت تواجه زراعة حمصول الذرة الرفيعة بعينة ن( أهم املشاكل الف52جدول )

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت

   
 

قم
لر

ا
 

 

 املشاكل الفنية

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

ية
فن

ال
 

مة
عا

ية 
فن

ال
 

مة
عا

ية 
فن

ال
 

مة
عا

 

 6 4 96 17 1 0 3 . 96 الصنف املنزرع  صنف حملي  7

 7 5 94 6 4 16 6 5 78 نتاجيةخنفاا اإلإ 2

 20 11 22 17 1 0 15 71 22 خصوبة الرتبةتدني  3

 11 7 58 11 7 8 9 2 50 انتشار حشيشة املزولة 4

 1 1 266 1 1 107 1 1 159 النجيليةانتشار احلشائش  6

 2 2 164 3 2 79 5 4 85 صعوبة التسويق 7

 22 12 19 17 0 0 17 77 19  حمصوليه بديلةعدم توفر بدائل  8

 5 3 100 8 5 13 4 3 87 مهامجة الطيور 9

 23 13 18 17 0 0 18 .1 18 حبفار ساق الذرة اإلصابة 10

 9 6 78 9 6 11 8 1 67 باملن اإلصابة 11

 14 9 44 11 7 8 11 9 36 املغطى بالتفحم اإلصابة 12

 22 12 19 17 0 0 17 77 19 انتشار حشيشة اللواة 13

 10 8 74 5 3 27 10 8 47 ضعف املعرفة بالزراعة احلديثة 14

 19 10 23 12 8 7 20 73 16 وراقحشائش عريضة األانتشار  15

 22 .7 19 17 1 0 17 77 19 حصاد الذرة يدويا 16

 (33املرجع: جدول رقم )
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نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ       

هميتها أنتاج حمصول الذرة الرفيعة مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 

را عداد األإن تأخري أ( 32من النتائج الواردة باجلدول رقم )النسبية، وقد تبني 

يليها ارتفاع اسعار املبيدات  وىل،األ رتبةيف امل للزراعة لقلة احلراثات جاءت

مسدة يف املرتبة الثانية، عدم توفر مبيدات فعالة يف املرتبة الثالثة، عدم توفر ألوا

ة اخلفيفة )املوسم( يف املرتبة شبكات ري مدعومة وأيضا ارتفاع اسعار تقاوي الذر

ت الرش الرابعة، ارتفاع اسعار قطع الغيار للمحركات واملضخات واحلراثات واآل

 .وعدم توفره بالنوعية اجليدة واملناسبة يف املرتبة اخلامسة

نتاج حملصول الذرة الرفيعة يف عينة ( أهم مشاكل مستلزمات اإل52جدول )

 م1112البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

صة
خلا

ا
 

ية
فن

ال
 

صة
خلا

ا
 

ية
فن

ال
 

صة
خلا

ا
 

ية
فن

ال
 

 21 3 20 0 0 0 16 1 20 عدم توفر املبيدات الفعالة 7

 3 1 119 2 1 105 21 4 14 لقلة احلراثاتتأخري اعداد االرا للزراعة  2

 25 4 16 0 0 0 20 3 16 عدم توفر شبكات ري مدعومة 3

 13 2 45 5 2 27 18 2 18 ارتفاع اسعار املدخالت الزراعية 4

 25 4 16 6 3 16 26 6 0 )املوسم( ارتفاع اسعار تقاوي الذرة اخلفيفة 5

 26 5 14 16 4 1 22 5 13 ارتفاع اسعار قطع الغيار 6

 (33املرجع: اجلدول السابق  رقم )
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يكن من جتميع أهم املشاكل االدارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه 

هميتها أنتاج حمصول الذرة الرفيعة مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإعملية 

ن عدم توفر العمالة يف أ( 38وقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم ) النسبية،

يف  بارالوقو املناسب جاءت يف املرتبة االوىل، يليها اخنفاا مستوى املياه يف اآل

النزوالت للمرشدين  الزراعي لدى البعض وقلة رشاداإل املرتبة الثانية، غياب

ثالثة، صغر احليازة الزراعية يف املرتبة خر يف املرتبة الني لدى البعض اآليالزراع

راضي الرابعة، ارتفاع اجور العمالة الزراعية يف املرتبة اخلامسة، اعتالل األ

شجار أخرى يف املرتبة السادسة، عدم صرف قروا كافية أبأشجار السيسبان و

من بنك التسليف الزراعي يف املرتبة السابعة، عدم توفر سيولة نقدية كافية 

نتاج اليت حيتاج اليها املزارع خالل املوسم الزراعي يف املرتبة دخالت اإللشراء م

و متكافئة بني املالك واملزارع يف املرتبة التاسعة، أالثامنة، عدم وجود عالقة عادلة 

ارتفاع اسعار الطاقة احملركة )كهرباء، ديزل( يف املرتبة العاشرة، وجود ظل 

 .       ةملرتبة احلادية عشركثيف نتيجة كثافة أشجار النخيل يف ا
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دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه زراعة ( أهم املشاكل اإل52جدول )

 م 1112حمصول الذرة الرفيعة يف عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 

 املشاكل الفنية

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ية
فن

ال
 

مة
عا

ال
 

ية
فن

ال
 

مة
عا

ال
 

ية
فن

ال
 

مة
عا

ال
 

 4 1 109 12 4 7 2 1 102 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 7

 12 2 57 4 1 37 16 5 20 اخنفاا مستوى املياه يف االبار 2

 18 6 24 0 0 0 14 4 24 اعتالل االراضي بالسيسبان واالشجار 3

 21 8 20 16 7 1 17 7 19 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 4

6 
عدم وجود عالقة عادلة بني املالك 

 واملزارع
19 7 17 0 0 0 19 9 22 

 24 10 17 0 0 0 19 8 17 ارتفاع اسعار الطاقة احملركة 7

 20 7 22 7 2 14 25 11 8 من البنك قروا كافيةعدم توفر  8

 17 5 25 8 3 13 23 9 12 اجور العمالة الزراعيةارتفاع  9

10 
 نتيجة كثافة أشجار وجود ظل

 النخيل
10 10 24 1 7 16 11 11 27 

 16 4 28 15 6 3 13 3 25 صغر احليازة الزراعية 11

 15 3 38 13 5 6 12 2 32 رشاد الزراعيغياب اإل 12

 (33السابق  رقم ) املرجع: اجلدول

 

 

 

 نتاج محصول البصلإثالثا: المشاكل التي تواجه 
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 املزروعةنتاج حمصول البصل املرتبة اخلامسة على احملاصيل إحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى احملافظة وحيتل املرتبة الثانية يف الرتكيب احملصولي  31)

حضرموت، واملرتبة العاشرة يف ساحل حضرموت وتشري نتائج التحليل لوادي 

وثالثني معوقة تواجه  ةن هناا ستأىل إ( 39االحصائي الواردة باجلدول رقم )

وىل، صابة حبشرة الرتبس يف املرتبة األنتاج البصل يف وادي حضرموت أهمها: اإلإ

، ارتفاع اسعار املدخالت نتاج حمليا وخارجيا يف املرتبة الثانيةصعوبة تسويق اإل

الزراعية )امسدة، مبيدات، بذور( يف املرتبة الثالثة، ارتفاع تكاليف الري يف املرتبة 

امسة، عدم توفر عمالة كافية باآلفات واالمراا يف املرتبة اخل اإلصابةالرابعة، 

العمليات الزراعية كالتعشيب واحلصاد وأيضا مو احلشائش النجيلية  اءألد

ومنافستها للمحصول االساسي يف املرتبة السادسة، ارتفاع أجور احلراثات واالت 

ألخرى وانقطاعه يف بعض ة، ارتفاع اسعار الديزل من فرتة الرش يف املرتبة السابع

رشاد ن يف املرتبة التاسعة، غياب اإلصابة حبشرة املاالحيان يف املرتبة الثامنة، اإل

خر يف املرتبة فراد وقلة النزوالت امليدانية لدى البعض اآلالزراعي لدى بعض األ

يف املرتبة  را الزراعيةالعاشرة، عدم توفر آليات زراعية كافية لتجهيز األ

وراق عشاب العريضة األ، عدم توفر مبيدات فعالة وأيضا انتشار األةاحلادية عشر

نتاجية احملصول يف املرتبة الثالثة إاخنفاا  ، وأخريًاةاملرتبة الثانية عشريف 

%، .2.%، 927%، 7128%، 7323همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ .ةعشر

% لكل منهما على 21.%، %321، %321، .%32، .%32، %322، %329، 21.%، 27.

 ة باجلدول.همية بقية املعوقات الواردالرتتيب، ويليها يف األ

فراد أويف ساحل حضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقات اليت أدىل بها       

نتاج حمصول البصل أهمها: إمشكلة ومعوقة تواجه  ةالعينة البحثية سبع عشر

حبشرة الرتبس يف املرتبة االوىل، عدم توفر سيولة نقدية كافية لشراء  اإلصابة

الثانية، انقطاع مادة الديزل يف ذروة املوسم يف كثري املدخالت الزراعية يف املرتبة 

ىل أخرى يف املرتبة الثالثة، عدم استيعاب إحيان وارتفاع أسعاره من فرتة من األ
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نتاج حمليا نتاج يف املرتبة الرابعة، صعوبة تسويق اإلالسوق احمللي حلجم اإل

رشاد اب اإلوخارجيا يف املرتبة اخلامسة، عدم توفر مبيدات فعالة وأيضا غي

خر يف املرتبة فراد وقلة النزوالت امليدانية لدى البعض اآلالزراعي لدى بعض األ

يف املرتبة  السادسة، عدم توفر آليات زراعية كافية لتجهيز االرا الزراعية

السابعة، صعوبة احلصول على القروا نتيجة الروتني االداري املتبع يف بنك 

منة، ارتفاع اجور العمالة الزراعية يف املرتبة التسليف الزراعي يف املرتبة الثا

عشاب النجيلية يف املرتبة العاشرة، موت النباتات نتيجة تلو، التاسعة، انتشار األ

ىل انتشار ظاهرة التزهري على النباتات إمياه الري من شركات النفط باإلضافة 

، انتشار ةعشر حبشرة املن يف املرتبة الثانية اإلصابة، ةيف املرتبة احلادية عشر

وقد بلغو  .ةاآلفات واحلشرات على حمصول البصل يف املرتبة الثالثة عشر

%،  328%، 127%، .22%، 827%، 822%، .92%، 929همية النسبية هلذه العوامل األ

%  لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف 22.%، %327، 21.%، 23.%، 23.%، 29.

 ول.همية بقية املعوقات الواردة باجلداأل

 

 

 

 

 

 

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول البصل مبحافظة أ( 59جدول رقم )

 م1112حضرموت عام 

لر
ا

قم
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت املشكلة
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% 

 

ب
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تر
 

ت
را

را
تك
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% 

 

ب
تي

تر
 

 15 2.7 60 12 3.1 14 13 2.6 46 نتاجيةاخنفاا اإل 1

 22 1.5 32 0 01. 0 17 1.8 32 ضعف  خصوبة الرتبة 2

 26 81. 17 0 01. 0 23 1.0 17 الري هملوحة ميا 3

 24 91. 20 0 01. 0 21 1.2 20 ملوحة الرتبة 4

 5 4.0 88 10 4.3 19 6 4.0 69 انتشار احلشائش النجيلية 5

 6 3.8 83 13 2.7 12 5 4.1 71 مرااانتشار اآلفات واأل 6

 2 10.1 220 5 7.4 33 2 10.8 187 صعوبة التسويق 7

 10 3.6 79 6 6.1 27 12 3.0 52 عدم توفر مبيدات فعالة وأمنه  8

 3 7.4 162 17 91. 4 3 9.1 158 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 9

 13 3.1 68 0 0.0 0 7 3.9 68 ارتفاع اجور احلراثات  10

 28 61. 14 0 01. 0 25 81. 14 التغريات املناخية 11

 19 2.0 43 11 4.0 18 18 1.4 25 ظاهرة االزدواجية 12

 25 81. 18 0 01. 0 22 1.0 18 ارتفاع التلف بعد احلصاد 13

عدم اضافة السماد العضوي لصعوبة حتضريه  14

 وارتفاع كلفته
10 .61 27 0 .01 0 10 .51 30 

عدم اضافة االمسدة الكيميائية الرتفاع  15

 اسعارها
9 0.5 28 0 .01 0 9 .41 31 

 30 51. 10 0 01. 0 27 61. 10 ذات اجلودة العالية  عدم توفر مدخالت االنتاج 16

 8 3.7 81 17 91. 4 4 4.4 77 ارتفاع تكاليف الري 17

 9 3.7 80 14 2.5 11 6 4.0 69 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 18

 32 31. 6 0 01. 0 29 31. 6 التباع نظام ريعدم املعرفة باملقننات املائية  19

 23 1.0 22 0 01. 0 20 1.3 22 بالعفن القمي اإلصابة 20
 

 (59يتبع للجدول رقم )

لر
ا

قم
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت 
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 املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 29 61. 13 0 01. 0 26 71. 13 الرماديبالعفن صابة اإل 21

 12 3.2 70 12 3.1 14 9 3.2 56 باحللة )املن( اإلصابة 22

 1 12.8 279 1 9.9 44 1 13.5 235 بالرتبس اإلصابة 23

 18 2.0 44 15 2.0 9 15 2.0 35 باالصفرار اإلصابة 24

 11 3.5 77 4 8.1 36 14 2.4 41 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 25

 22 1.5 32 0 01. 0 17 1.8 32 انتشار حشيشة اللواه 26

انقطاع مادة الديزل يف ذروة املوسم يف كثري  27

 من االحيان وارتفاع اسعاره من فرتة اىل أخرى
64 3.7 8 39 8.7 3 103 4.7 4 

 16 2.4 52 0 01. 0 12 3.0 52 انتشار احلشائش العريضة االوراق 28

 14 3.0 66 2 9.2 41 18 1.4 25 لشراء املدخالتعدم توفر سيولة  29

 27 71. 15 0 01. 0 24 91. 15 اخنفاا مستوى املاء اجلويف 30

 7 3.8 82 6 6.1 27 10 3.2 55 غياب االرشاد الزراعي 31

 20 1.9 42 16 1.8 8 16 2.0 34 صغر حجم احليازة املزرعية 32

 21 1.5 33 9 4.5 20 26 71. 13 ارتفاع أجور العمالة الزراعية 33

 10 3.6 79 7 5.8 26 11 3.1 53 عدم توفر اليات زراعية كافية لتجهيز االرا 34

صعوبة احلصول على القرا نتيجة الروتني  35

 املتبع يف البنوا
23 1.3 19 22 4.9 8 45 2.1 17 

 30 51. 10 0 01. 0 27 61. 10 ظاهرة تزهري احملصول انتشار 36

نتيجة تلو، مياه الري من موت احملصول  37

 شركات النفط

0 .01 30 18 4.0 11 18 .81 25 

  100 2182  100 446  100 1736 مجالياإل 

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

        

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة حمصول البصل 

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية وهي إمعوقات بغية توجيهها وتصديرها 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

022 
 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية باحملافظة، إتلك اليت حتتاج 

دارية ومؤسسية إنتاج ومعوقات ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات اإل

والسلطات احمللية واملركزية التدخل عية يتطلب من املؤسسات الزراعية وتشري

 حلها.يف 

7 

ىل نتائج التحليل االحصائي للمشاكل الفنية إ( 11يشري اجلدول رقم )       

هميتها أاليت تواجه حمصول البصل مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

وىل، يليها صعوبة حبشرة الرتبس املرتبة األ اإلصابةمشكلة  حتلواالنسبية، فقد 

نتاج يف املرتبة الثانية، انتشار احلشائش النجيلية وموها مع احملصول تسويق اإل

حبشرة  اإلصابةباآلفات واالمراا يف املرتبة الرابعة،  اإلصابةيف املرتبة الثالثة، 

املن يف املرتبة اخلامسة، اخنفاا االنتاجية يف املرتبة السادسة، انتشار األعشاب 

وراق أ رارفصإل يف املرتبة السابعة، انتشار ظاهرة عريضة االوراق على احملصو

النباتات يف املرتبة الثامنة، انتشار ظاهرة االزدواجية يف االبصال يف املرتبة 

يف  بالعفن القمي اإلصابةتدني خصوبة الرتبة يف املرتبة العاشرة،  التاسعة،

ارتفاع كمية التلف ، ةيف املرتبة الثانية عشرملوحة الرتبة ،  ةاملرتبة احلادية عشر

، ارتفاع ملوحة مياه الري يف ةيف االبصال ما بعد احلصاد يف املرتبة الثالثة عشر

نتاجية يف املرتبة ، التغريات املناخية وتأثريها على اإلةاملرتبة الرابعة عشر

، انتشار ظاهرة ةبالعفن الرمادي يف املرتبة السادسة عشر اإلصابة، ةاخلامسة عشر

 .ةنتاج االبصال يف املرتبة السابع عشرإتات يف التزهري للنبا

 

ية اليت تواجه زراعة حمصول البصل بعينة ن( أهم املشاكل الف11جدول )

 م 172.البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت 
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 املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

صة
خلا

ا
 

ية
فن

ال
 

صة
خلا

ا
 

ية
فن

ال
صة 

خلا
ا

 

ية
فن

ال
 

 15 6 60 12 6 14 13 7 46 اخنفاا االنتاجية 1

 22 10 32 0 0 0 17 9 32 ضعف  خصوبة الرتبة 2

 26 14 17 0 0 0 23 14 17 ملوحة مياه الري 3

 24 12 20 0 0 0 21 12 20 ملوحة الرتبة 4

 5 3 88 10 3 19 6 4 69 انتشار احلشائش النجيلية 5

 6 4 83 13 6 12 5 3 71 انتشار اآلفات واالمراا 6

 2 2 220 5 2 33 2 2 187 صعوبة التسويق 7

 28 15 14 0 0 0 25 15 14 التغريات املناخية 8

 19 9 43 11 4 18 18 10 25 ظاهرة االزدواجية 9

 25 13 18 0 0 0 22 13 18 ارتفاع التلف بعد احلصاد 10

 32 18 6 0 0 0 29 18 6 عدم املعرفة باملقننات املائية للري 11

 23 11 22 0 0 0 20 11 22 االصابة بالعفن القمي 12

 29 16 13 0 0 0 26 16 13 االصابة بالعفن الرمادي 13

 12 5 70 12 5 14 9 5 56 االصابة باحللة )املن( 14

 1 1 279 1 1 44 1 1 235 االصابة بالرتبس 15

 18 8 44 15 7 9 15 8 35 االصابة باالصفرار 16

 22 10 32 0 0 0 17 9 32 انتشار حشيشة اللواه 17

 16 7 52 0 0 0 12 6 52 انتشار احلشائش العريضة االوراق 18

 31 17 71 1 1 1 2. 17 71 انتشار ظاهرة التزهري للنباتات 19

 (59املرجع: جدول رقم )

 

 

. 

نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ      

هميتها أنتاج حمصول البصل مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 
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اسعار  رتفاعأن أ( 17النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

املبيدات واالمسدة جاءت يف املرتبة االوىل، يليها يف األهمية عدم توفر مبيدات 

فعالة وآمنه يف املرتبة الثانية، عدم اضافة السماد العضوي لصعوبة حتضريه 

نتاج ذات جودة عالية ونوعية مناسبة إوارتفاع كلفته وايضا عدم توفر مدخالت 

 .يف املرتبة الثالثة

مشاكل مستلزمات االنتاج حملصول البصل يف عينة البحث  ( أهم21جدول )

 1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

صة
خا

 

مة
عا

 

صة
خا

 

مة
عا

صة 
خا

 

مة
عا

 

 10 2 79 6 7 27 12 2 52 فعالة وآمنهعدم توفر مبيدات  1

 3 1 162 17 2 4 3 1 158 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 2

3 
عدم اضافة السماد العضوي لصعوبة 

 حتضريه وارتفاع كلفته
10 3 27 0 0 0 10 3 30 

. 
ذات جودة   عدم توفر مدخالت انتاج

 العالية
10 3 27 0 0 0 10 3 30 

 (39املرجع: اجلدول السابق  رقم ) 

 

3  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث          

هميتها أنتاج حمصول البصل مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإعملية 

ن انقطاع مادة الديزل أ( .1النتائج الواردة باجلدول رقم ) النسبية، فقد تبني من
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ىل أخرى جاءت يف إيف ذروة املوسم يف كثري من االحيان وارتفاع اسعاره من فرتة 

فراد وقلة رشاد الزراعي لدى بعض األهمية غياب اإلوىل، يليها يف األاملرتبة األ

خر يف املرتبة الثانية، ىل احلقول لدى البعض اآلإالنزوالت للمرشدين الزراعني 

نتاج حمصول البصل يف املرتبة الثالثة، عدم توفر عمالة كافية إارتفاع تكاليف 

يف الوقو املناسب باملرتبة الرابعة، عدم استيعاب السوق احمللي حلجم االنتاج يف 

الت الرش يف املرتبة السادسة، عدم توفر آاملرتبة اخلامسة، ارتفاع أجور احلراثات و

نتاج اليت حيتاج اليها خالل املوسم نقدية كافية لشراء مدخالت اإلسيولة 

الزراعي يف املرتبة السابعة، صعوبة احلصول على قروا كافية من بنك 

التسليف الزراعي يف املرتبة الثامنة، صغر حجم احليازة الزراعية يف املرتبة 

وت نباتات احملصول التاسعة، ارتفاع اجور العمالة الزراعية يف املرتبة العاشرة، م

، ةنتيجة تلو، مياه الري من قبل شركات النفط يف املرتبة احلادية عشر

 .      ةاخنفاا مستوى املاء اجلويف باآلبار يف املرتبة الثانية عشر

 

 

 

 

  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه زراعة ( أهم املشاكل اإل21جدول )

 م 1112حضرموت  حمصول البصل يف عينة البحث مبحافظة

   
  

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

 
خا
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ع

  
خا

 

ام
ع

  
خا

 

ام
ع
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 13 7 68 0 0 0 7 3 68 ارتفاع اجور احلراثات  1

 8 3 81 17 11 4 4 1 77 ارتفاع تكاليف الري 2

 9 4 80 14 9 11 6 2 69 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 3

 11 6 77 4 3 36 14 7 41 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 4

انقطاع مادة الديزل يف ذروة املوسم يف  5

 كثري من االحيان وارتفاع اسعاره

64 4 8 39 2 3 103 1 4 

 14 8 66 2 1 41 18 9 25 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 6

 27 13 15 0 12 0 24 11 15 اخنفاا مستوى املاء اجلويف 7

 7 2 82 6 4 27 10 5 55 غياب االرشاد الزراعي 8

 20 10 42 16 10 8 16 8 34 صغر حجم احليازة املزرعية 9

 21 11 33 9 7 20 26 12 13 ارتفاع أجور العمالة الزراعية 10

زراعية كافية عدم توفر اليات  11

 لتجهيز االرا

53 6 11 26 5 7 79 5 10 

صعوبة احلصول على القرا نتيجة  12

 الروتني املتبع يف البنوا

23 10 19 22 6 8 45 9 17 

موت احملصول نتيجة تلو، مياه الري  13

 من شركات النفط

0 13 30 18 8 11 18 12 25 

 (39املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 

 

 نتاج محصول البرسيمإرابعا: المشاكل التي تواجه 

نتاج حمصول الربسيم املرتبة الثالثة على احملاصيل املنزرعة إحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى احملافظة وحيتل املرتبة الثالثة يف الرتكيب احملصولي 31)

دي حضرموت، املرتبة الرابعة يف ساحل حضرموت، وتشري نتائج التحليل لوا

نتاج إن هناا ثالثني معوقة تواجه أ( اىل 13االحصائي الواردة باجلدول رقم )
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 اإلصابةصابة حبشرة املن يف املرتبة االوىل، الربسيم يف وادي حضرموت أهمها: اإل

مراا وأيضا ارتفاع اسعار املدخالت الزراعية )املبيدات واالمسدة( يف باآلفات واأل

املرتبة الثانية، ارتفاع تكاليف الري يف املرتبة الثالثة، رعي أغنام الرعاة للمحصول 

امسة، عدم توفر عمالة يف املرتبة اخل ضعف خربات املزارعنييف املرتبة الرابعة، 

حش الربسيم يف املرتبة السادسة، ارتفاع  العمليات الزراعية وخاصة اءكافية ألد

الت الرش يف املرتبة السابعة، صعوبة تسويق االنتاج يف املرتبة آأجور احلراثات و

يف املرتبة التاسعة،  عدم توفر مدخالت االنتاج ذات اجلودة العاليةالثامنة، 

يف  نتاجية وأيضا انتشار االعشاب النجيلية وموها مع احملصولاخنفاا اإل

ملرتبة العاشرة، عدم توفر شبكات ري مدعومة لرتشيد استخدامات مياه الري يف ا

، وأخريا ة، االصابة حبشرات اخلنافس يف املرتبة الثانية عشرةاملرتبة احلادية عشر

همية وقد بلغو األ .ةاالصابة بدودة اجليش االفريقية يف املرتبة الثالثة عشر

%، 21.%، 323%، 321%، 127%، 128%، 221%،  7127%، .732النسبية هلذه العوامل 

همية % لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ21.%، 27.%، 23.%، .%32، 329

 بقية املعوقات الواردة باجلدول.

فراد أويف ساحل حضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقات اليت أدىل بها       

ج حمصول الربسيم نتاإمشكلة ومعوقة تواجه  ةعشرة العينة البحثية تسع

وىل، ارتفاع اسعار املدخالت أهمها: االصابة باآلفات واالمراا يف املرتبة األ

الزراعية )املبيدات واالمسدة( يف املرتبة الثانية، ارتفاع أجور احلراثات واالت الرش 

ة راس املال الذي ميلكه يف املرتبة الثالثة، ارتفاع تكاليف الري يف املرتبة الرابعة، قل

لشراء مستلزمات االنتاج يف املرتبة اخلامسة، صعوبة احلصول على زارع امل

داري املتبع يف بنك التسليف الزراعي يف املرتبة القروا نتيجة الروتني اإل

السادسة، ضعف خربات املزارعني يف املرتبة السابعة، ارتفاع اسعار قطع غيار 

رشاد الزراعي يف املرتبة اب اإلليات يف املرتبة الثامنة، غياحملركات واملضخات واآل

تسويق التاسعة، اجنراف الرتبة الزراعية بفعل السيول يف املرتبة العاشرة، صعوبة 

بار االرتوازية العميقة ، ارتفاع تكاليف حفر اآلةيف املرتبة احلادية عشراالنتاج 

حبشرة  اإلصابة ، وأخريًاةوأيضا ارتفاع اسعار بذور الربسيم يف املرتبة الثانية عشر

النمل االبيض وايضا عدم توفر عمالة كافية حلش الربسيم يف املرتبة الثالثة 

%، 927%، 7129%، 7729%، 7328همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ .ةعشر
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%  لكل منهما على %721، 27.%، 28.%، %321، %323، 21.%، 27.%، .%12، 123

 الواردة باجلدول. همية بقية املعوقاتالرتتيب، ويليها يف األ

 

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول الربسيم مبحافظة أ( 23جدول رقم )

 م1112حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 11 3.1 58 11 2.8 20 10 3.2 38 نتاجيةاخنفاا اإل 1

 22 1.1 21 17 0.4 3 15 1.5 18 تدني  خصوبة الرتبة 2

 27 0.6 12 19 0.1 1 17 0.9 11 ملوحة مياه الري 3

 14 2.1 39 19 0.1 1 10 3.2 38 انتشار احلشائش النجيلية 4

 1 12.3 232 1 15.8 112 2 10.1 120 باآلفات واالمراا اإلصابة 5

 2 10.8 204 2 11.9 84 2 10.1 120 املبيدات واالمسدةارتفاع اسعار  6

 5 7.7 742 3 10.9 77 7 3.5 65 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش 7

 29 0.4 8 20 0.0 0 19 0.7 8 عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع التكلفة 8

عدم توفر مدخالت االنتاج ذات  9

 اجلودة العالية

46 3.9 9 5 0.7 16 51 2.7 12 

 4 7.8 147 4 9.1 64 3 7.0 83 ارتفاع تكاليف الري 10

 8 4.1 78 13 1.6 11 6 5.6 67 يف الوقو املناسبالكافية  عدم توفر العمالة 11

 17 1.5 28 19 0.1 1 11 2.3 27 عدم توفر شبكات ري مدعومة 12
 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 20 1.3 25 20 0.0 0 12 2.1 25 اخلنافسب اإلصابة 13

 18 1.4 27 17 0.4 3 13 2.0 24 االفريقية بدودة اجليش اإلصابة 14

 3 8.8 166 15 1.0 7 1 13.4 159 باحللة )املن( اإلصابة 15

 27 0.6 12 16 0.7 5 20 0.6 7 بالغبار )العناكب( اإلصابة 16
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 23 1.0 18 20 0.0 0 15 1.5 18 اصفرار النباتات 17

 19 1.4 26 18 0.3 2 13 2.0 24 بصانعات االنفاق اإلصابة 18

 26 0.7 13 13 1.6 11 24 0.2 2 النمل االبيض )االرضة(ب اإلصابة 19

 7 4.4 84 17 0.4 3 4 6.8 81 رعي اغنام  البادية للزراعات 20

 25 0.7 14 14 1.4 10 23 0.3 4 اعتالل األراضي بالسيسبان 21

 30 0.3 5 20 0.0 0 22 0.4 5 انتشار حشيشة اللواه 22

 6 5.3 101 7 4.1 29 5 6.1 72 ضعف خربات املزارعني 23

 16 1.7 33 12 2.1 15 15 1.5 18 ارتفاع اسعار بذور الربسيم 24

 28 0.6 11 20 0.0 0 17 0.9 11 شائش عريضة االوراقانتشار احل 25

ارتفاع اسعار قطع غيار املضخات  26

 واحملركات  وعدم توفره

10 0.8 18 28 4.0 8 38 2.0 15 

 14 2.1 39 9 3.3 23 16 1.3 16 رشاد الزراعيغياب اإل 27

 24 0.8 15 12 2.1 15 26 0.0 0 ارتفاع تكاليف حفر االبار العميقة 28

 21 1.2 23 10 3.0 21 24 0.2 2 بفعل السيولاجنراف الرتبة الزراعية  29

 9 3.6 68 11 2.8 20 8 4.0 48 صعوبة تسويق االنتاج 30

صعوبة احلصول على القرا نتيجة  31

 الروتني املتبع يف البنوا

0 0.0 26 45 6.4 6 45 2.4 13 

 10 3.4 65 5 6.5 46 14 1.6 19 س املال الذي ميلكه املزارعأقلة ر 32

الزراعات نتيجة تلو، مياه الري موت  33

 من شركات النفط

0 .00 26 45 6.4 6 45 2.4 13 

  100 1893  100 707  100 1186 مجاليإلا 

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية 

ىل إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة حمصول الربسيم        

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية إثال، معوقات بغية توجيهها وتصديرها 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية إوهي تلك اليت حتتاج 

دارية إباحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات االنتاج ومعوقات 

والسلطات احمللية واملركزية من املؤسسات الزراعية  ومؤسسية وتشريعية يتطلب

 حلها.التدخل يف 

7 
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حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 33يشري اجلدول رقم )       

هميتها أاليت تواجه حمصول الربسيم مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

همية األوىل، يليها يف املرتبة األ مرااباآلفات واأل اإلصابةالنسبية، فقد احتلو 

نتاج يف املرتبة حبشرة احللة )املن( يف املرتبة الثانية، صعوبة تسويق اإل اإلصابة

الثالثة، اخنفاا انتاجية احملصول يف املرتبة الرابعة، انتشار االعشاب النجيلية 

بدودة اجليش االفريقية يف  اإلصابةيف املرتبة اخلامسة،  وموها مع احملصول

 اإلصابة حبشرات صانعات االنفاق يف املرتبة السابعة، ةاإلصاباملرتبة السادسة، 

يف املرتبة الثامنة، تدني خصوبة الرتبة يف املرتبة التاسعة،  حبشرات اخلنافس

حبشرات النمل  اإلصابةانتشار ظاهرة اصفرار اوراق النباتات يف املرتبة العاشرة، 

 اإلصابةوايضا ي مياه الر ، ملوحةةبيض )االرضة( يف املرتبة احلادية عشراأل

، انتشار األعشاب عريضة االوراق على ةبالغبار )العناكب( يف املرتبة الثانية عشر

انتشار حشيشة اللواه وموها مع  ، وأخريًاةاحملصول يف املرتبة الثالثة عشر

 .  ةاحملصول يف املرتبة الرابعة عشر

 

 

الربسيم بعينة ية اليت تواجه زراعة حمصول ن( أهم املشاكل الف22جدول )

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة بترتي

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 11 4 58 11 2 20 10 4 38 اخنفاا االنتاجية 1

 22 9 21 17 6 3 15 7 18 خصوبة الرتبة  تدني 2

 27 12 12 19 8 1 17 8 11 ملوحة مياه الري 3

 14 5 39 19 8 1 10 4 38 انتشار احلشائش النجيلية 4

 1 1 232 1 1 112 2 2 120 باآلفات واالمراا اإلصابة 5
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 20 8 25 20 9 0 12 5 25 اخلنافسب اإلصابة 13

 18 6 27 17 6 3 13 6 24 االفريقية بدودة اجليش اإلصابة 14

 3 2 166 15 4 7 1 1 159 باحللة )املن( اإلصابة 15

 27 12 12 16 5 5 20 9 7 بالغبار )العناكب( اإلصابة 16

 23 10 18 20 9 0 15 7 18 اصفرار النباتات 17

 19 7 26 18 7 2 13 6 24 بصانعات االنفاق اإلصابة 18

 26 11 13 13 3 11 24 11 2 )االرضة( النمل االبيضب اإلصابة 19

 30 14 5 20 9 0 22 10 5 انتشار حشيشة اللواه 22

 28 13 11 20 9 0 17 8 11 شائش عريضة االوراقانتشار احل 25

 9 3 68 11 2 20 8 3 48 صعوبة تسويق االنتاج 30

 (13املرجع: اجلدول السابق رقم )

. 

نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ      

هميتها أنتاج حمصول الربسيم مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 

ن ارتفاع اسعار أ( 13النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

وىل، يليها يف األهمية ارتفاع تكاليف الري املبيدات واالمسدة جاءت يف املرتبة األ

ت الرش يف املرتبة الثالثة، عدم توفر يف املرتبة الثانية، ارتفاع اجور احلراثات واآل

نتاج  إلالعمالة الكافية يف الوقو املناسب يف املرتبة الرابعة، عدم توفر مدخالت ا

اسعار قطع غيار  ذات جودة عالية ونوعية مناسبة يف املرتبة اخلامسة، ارتفاع

يف املرتبة السادسة، ارتفاع اسعار بذور الربسيم   املضخات واحملركات  وعدم توفره

يف املرتبة السابعة، عدم توفر شبكات ري مدعومة يف املرتبة الثامنة، عدم اضافة 

 .السماد العضوي لصعوبة حتضريه وارتفاع كلفته يف املرتبة التاسعة

مستلزمات االنتاج حملصول الربسيم يف عينة البحث ( أهم مشاكل 25جدول )

 1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت املشكلة
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ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 خاصة

 
 عامة خاصة عامة خاصة عامة

 4 2 147 4 3 64 3 2 83 ارتفاع تكاليف الري 1

يف الكافية  عدم توفر العمالة 2

 الوقو املناسب

67 3 6 11 6 13 78 4 8 

 2 7 204 2 1 84 2 1 120 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 3

 5 3 742 3 2 77 7 4 65 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش 4

عدم اضافة السماد العضوي  5

 الرتفاع  التكلفة

8  19 0 0 20 8 9 29 

عدم توفر مدخالت االنتاج ذات  6

 اجلودة العالية

46 3 9 5 7 16 51 5 12 

 17 8 28 19 8 1 11 5 27 عدم توفر شبكات ري مدعومة 7

 16 7 33 12 5 15 15 6 18 ارتفاع اسعار بذور الربسيم 8

ارتفاع اسعار قطع غيار املضخات  9

 واحملركات  وعدم توفره

10 7 18 28 4 8 38 6 15 

 (13املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 

3  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث          

هميتها النسبية، أنتاج حمصول الربسيم مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإ

ن ضعف معارف وخربات أ( 11النتائج الواردة باجلدول رقم )فقد تبني من 

مية رعي اغنام  الرعاة  لزراعات وىل، يليها يف االهاملزارعني جاءت يف املرتبة األ

الربسيم يف املرتبة الثانية، عدم توفر سيولة نقدية كافية لشراء مدخالت 

املرتبة الثالثة، صعوبة نتاج اليت حيتاج اليها الزراع خالل املوسم الزراعي يف اإل

احلصول على قروا كافية من بنك التسليف الزراعي وأيضا موت الزراعات 

 رشادنتيجة تلو، مياه الري من شركات النفط يف املرتبة الرابعة، غياب اإل

ىل احلقول لدى إني يلدى بعض االفراد وقلة النزوالت للمرشدين الزراع الزراعي

سة، اجنراف الرتبة الزراعية بفعل السيول يف املرتبة خر يف املرتبة اخلاماآلالبعض 
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رتوازية العميقة باملرتبة السابعة، اعتالل بار اإلالسادسة، ارتفاع تكاليف حفر اآل

 األراضي الزراعية بأشجار السيسبان يف املرتبة الثامنة.

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه زراعة ( أهم املشاكل اإل22جدول )

 م 2117الربسيم يف عينة البحث مبحافظة حضرموت حمصول 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

را
تك

ال

ت
را

 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 7 2 84 17 8 3 4 1 81 رعي اغنام  البادية للزراعات 1

 25 8 14 14 7 10 23 5 4 اعتالل األراضي بالسيسبان 2

 6 1 101 7 3 29 5 2 72 ضعف خربات املزارعني 3

 14 5 39 9 4 23 16 4 16 غياب االرشاد الزراعي 4

 24 2 15 12 6 15 26 0 0 ارتفاع تكاليف حفر االبار العميقة 5

 21 1 23 10 5 21 24 6 2 اجنراف الرتبة الزراعية بفعل السيول 6

صعوبة احلصول على القرا نتيجة  7

 الروتني املتبع يف البنوا

0 0 26 45 2 6 45 4 13 

 10 3 65 5 1 46 14 3 19 عدم توفر سيولة نقدية كافية  8

موت الزراعات نتيجة تلو، مياه الري  8

 من شركات النفط

0 0 26 45 2 6 45 4 13 

 (12املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 خامسا: المشاكل التي تواجه انتاج محصول الطماطم

 املزروعةنتاج حمصول الطماطم املرتبة السابعة على احملاصيل إحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

 الرتكيب احملصولي (( على مستوى احملافظة وحيتل املرتبة السابعة يف31)

يف ساحل حضرموت، وتشري نتائج التحليل سة املرتبة الساد لوادي حضرموت،

وعشرين معوقة تواجه  ان هناا سبعأىل إ( 12حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

نتاج الطماطم يف وادي حضرموت أهمها: عدم توفر آالت زراعية كافية لتجهيز إ

يضا أشرة الذبابة البيضاء وحب اإلصابةوىل، واعداد االرا للزراعة يف املرتبة األ

العمليات  اءثانية، عدم توفر عمالة كافية ألديف املرتبة ال دم توفر مبيدات فعالةع

بالندوة املبكرة يف املرتبة  اإلصابةالزراعية كالتعشيب واجلين يف املرتبة الثالثة، 

دى فراد وقلة النزوالت امليدانية لرشاد الزراعي لدى بعض األالرابعة، غياب اإل



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

011 
 

الت الرش يف املرتبة آخر يف املرتبة اخلامسة، ارتفاع أجور احلراثات والبعض اآل

بالدودة االمريكية  اإلصابةبالندوة املتأخرة يف املرتبة السابعة،  اإلصابةالسادسة، 

حبشرة املن )احللة( يف املرتبة التاسعة، عدم املعرفة  اإلصابةيف املرتبة الثامنة، 

باصفرار النباتات يف املرتبة  اإلصابةاملرتبة العاشرة،  باألصناف احملسنة يف

، ة، تدني اسعار الطماطم يف ذروة االنتاج يف املرتبة الثانية عشرةاحلادية عشر

وقد بلغو  .ةارتفاع تكلفة انشاء البيوت احملمية يف املرتبة الثالثة عشر وأخريًا

%، .32%، 321%، 127%، 121%، 128%، 2%، 7121همية النسبية هلذه العوامل األ

% لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف 21.%، 28.%، %327، 21.%، .2.%، 23.

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.األ

فراد أويف ساحل حضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقات اليت أدىل بها       

طم نتاج حمصول الطماإمشكلة ومعوقة تواجه  ةالعينة البحثية سبع عشر

وىل،  ضعف معارف أهمها: عدم توفر مبيدات فعالة ملكافحة اآلفات يف املرتبة األ

  نتاج يف املرتبة الثالثة،وخربات املزارعني يف املرتبة الثانية، صعوبة تسويق اإل

ومي يف املرتبة الرابعة، ارتفاع اجور العمالة اصابة احملصول بالذبول الفريوز

غري مكمور( اضافة السماد العضوي بدون حتضري) الزراعية يف املرتبة اخلامسة،

وراق بااللتفاف وجتعد األ اإلصابةيف املرتبة السادسة،  االولية يف صورته

نتاجية وحدة املساحة يف املرتبة الثامنة، إالفريوسي يف املرتبة السابعة، اخنفاا 

الصفرار يف حبشرة الذبابة البيضاء يف املرتبة التاسعة، اصابة النباتات با اإلصابة

، غياب ةاملرتبة العاشرة، ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش يف املرتبة احلادية عشر

فراد العينة وقلة النزوالت امليدانية لدى البعض أالزراعي لدى بعض  رشاداإل

جهادات إلصناف من الطماطم تتحمل اأ، عدم توفر ةخر يف املرتبة الثانية عشراآل

همية وقد بلغو األ ة،لألمراا واآلفات يف املرتبة الثالثة عشرالبيئة واملقاومة 

%، 327%، .32%،  .12%، 123%، 128%، 828%، 7321%، 7923النسبية هلذه العوامل 

همية بقية %  لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ%722، .%، 23.%، 23.%، 28.

 املعوقات الواردة باجلدول.

 إىل ات السابقة اليت تواجه زراعة حمصول الطماطموقد مت تقسيم املعوق       

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية إثال، معوقات بغية توجيهها وتصديرها 
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وهي تلك اليت حتتاج اىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية 

دارية إنتاج ومعوقات باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات اإل

والسلطات احمللية واملركزية ية من املؤسسات الزراع يتطلب ومؤسسية وتشريعية

 التدخل يف حلها.

املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول الطماطم  أهم (22جدول رقم )

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 14 2.3 18 8 5.1 18 0 0.0 0 نتاجيةاخنفاا اإل 1

 23 0.3 2 18 0.0 0 18 0.5 2 تدني خصوبة الرتبة 2

 15 2.2 17 10 2.5 9 16 1.9 8 باآلفات واالمراا اإلصابة 3

 5 5.4 42 3 8.8 31 13 2.6 11 صعوبة التسويق 4

 14 2.3 18 13 1.7 6 12 2.8 12 مقاومة عالية االنتاجعدم توفر أصناف  5

 1 13.1 102 1 19.5 69 2 7.7 33 عدم توفر مبيدات فعالة 6

 18 1.8 14 17 0.3 1 11 3.1 13 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 7

تأخر اجراء عمليات اعداد االرا  8

 الزراعية لقلة احلراثات

45 10.6 1 22 6.2 6 67 8.6 2 

 7 4.1 32 11 2.3 8 6 5.6 24 ارتفاع اجور احلراثات  9

 15 2.2 17 18 0.0 0 10 4.0 17 عدم املعرفة باألصناف احملسنة 10

 13 2.8 22 6 6.2 22 20 0.0 0 السماد العضوي يضاف بدون حتضري 11

 19 1.4 11 16 0.6 2 15 2.1 9 ارتفاع تكاليف الري 12

 8 3.7 29 18 0.0 0 3 6.8 29 املناسبعدم توفر العمالة يف الوقو  13

 18 1.8 14 14 1.4 5 15 2.1 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 14

 9 3.6 28 18 0.0 0 4 6.6 28 بالندوة املبكرة اإلصابة 15

 10 3.3 26 15 1.1 4 7 5.2 22 بالندوة املتأخرة  اإلصابة 16

 13 2.8 22 10 2.5 9 11 3.1 13 باالصفرار اإلصابة 17

 4 5.5 43 9 2.8 10 2 7.7 33 بالذبابة البيضاء اإلصابة 18

 8 3.7 29 7 5.4 19 14 2.3 10 بااللتفاف وجتعد االوراق والتكرفش اإلصابة 19
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 17 1.9 15 15 1.1 4 13 2.6 11 ارتفاع تكلفة البيوت احملمية 20

 20 1.3 10 18 0.0 0 14 2.3 10 بصانعات االنفاق اإلصابة 21

 14 2.3 18 18 0.0 0 9 4.2 18 باحللة )املن( اإلصابة 22

 12 2.9 23 15 1.1 4 8 4.5 19 بالدودة االمريكية اإلصابة 23

 11 3.2 25 4 6.8 24 19 0.2 1 بالذبول الفيوزرامي اإلصابة 24

 3 6.3 49 2 13 46 17 0.7 3 يف انتاج الطماطم ضعف خربات املزارعني 25

 21 1.0 8 18 0. 0 16 1.9 8 اهلالواانتشار حشيشة  26

 16 2.1 16 15 1.1 4 12 2.8 12 يف الذروة  تدني اسعار االنتاج 27

 12 2.9 23 5 6.5 23 20 0. 0 ارتفاع اجور العمالة 28

 6 4.2 33 12 2.0 7 5 6.1 26 الزراعي رشادغياب اإل 29

موت الشتالت بسبب تلو، مياه الري  30

 بنفط الشركات

0 .01 0 7 2.0 12 7 0.9 22 

  100 780  100 354  100 426 مجالياإل 

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية 

 

 

7 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 18يشري اجلدول رقم )       

هميتها أوترتيبها وفقا واليت تواجه حمصول الطماطم مبحافظة حضرموت 

وىل، يليها يف املرتبة األحبشرة الذبابة البيضاء  اإلصابة حتلواالنسبية، فقد 

بااللتفاف وجتعد  اإلصابةنتاج يف املرتبة الثانية، االهمية صعوبة تسويق اإل

بالندوة املبكرة يف املرتبة  اإلصابةاالوراق والتكرفش الفريوسي يف املرتبة الثالثة، 

بالدودة االمريكية  اإلصابةبالندوة املتأخرة يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابةالرابعة، 

 اإلصابةنتاجية وحدة املساحة يف املرتبة السابعة، إيف املرتبة السادسة، اخنفاا 

جهادات حبشرة املن يف املرتبة الثامنة، عدم توفر أصناف مقاومة تتحمل اإل

باآلفات واالمراا يف املرتبة الثامنة،  اإلصابةيضا أنتاج وئية عالية اإلالبي
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حبشرات صانعات االنفاق يف املرتبة التاسعة، انتشار حشيشة اهلالوا  اإلصابة

تدني خصوبة الرتبة  وأخريًاول الطماطم يف املرتبة العاشرة، وتطفلها على حمص

 . ةيف املرتبة احلادية عشر

 

 

 

 

 

 

 

ية اليت تواجه زراعة حمصول الطماطم بعينة نأهم املشاكل الف( 22جدول ) 

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت

   
  

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 14 9 18 8 4 18 0 14 0 اخنفاا االنتاجية 1

 23 13 2 18 9 0 18 12 2 تدني خصوبة الرتبة 2

 15 10 17 10 6 9 16 11 8 االصابة باآلفات واالمراا 3

 5 2 42 3 1 31 13 9 11 صعوبة التسويق 4

 14 9 18 13 7 6 12 8 12 عدم توفر أصناف مقاومة عالية االنتاج 5

 15 10 17 18 9 0 10 6 17 باألصناف احملسنةعدم املعرفة  6

 9 4 28 18 9 0 4 2 28 االصابة بالندوة املبكرة 7
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 10 5 26 15 8 4 7 3 22 االصابة بالندوة املتأخرة  8

 13 8 22 10 6 9 11 7 13 االصابة باالصفرار 9

 4 1 43 9 5 10 2 1 33 االصابة بالذبابة البيضاء 10

 8 3 29 7 3 19 14 10 10 االصابة بااللتفاف وجتعد االوراق و التكرفش 11

 20 11 10 18 9 0 14 10 10 االصابة بصانعات االنفاق 12

 14 9 18 18 9 0 9 5 18 االصابة باحللة )املن( 13

 12 7 23 15 8 4 8 4 19 االصابة بالدودة االمريكية 14

 11 6 25 4 2 24 19 13 1 االصابة بالذبول الفيوزرامي 15

 21 12 8 18 9 0 16 11 8 انتشار حشيشة اهلالوا 16

 (12املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

 

 

 نتاج اليت تواجه حمصول الطماطم:مشاكل ومعوقات مستلزمات اإل .1

نتـــاج الزراعـــي الـــيت  مكـــن جتميـــع أهـــم مشـــاكل مســـتخدمي مســـتلزمات اإل أ      

هميتهــا أحضــرموت وترتيبهــا وفقــا و نتــاج حمصــول الطمــاطم مبحافظــة   إتواجــه 

ن عـدم تـوفر مبيـدات    أ( 11النسبية، فقد تـبني مـن النتـائج الـواردة باجلـدول رقـم )      

ــة األ     ــة وذات جــودة عاليــة جــاءت يف املرتب يليهــا يف األهميــة تــأخر اجــراء     وىل،فعال

عمليــات اعــداد االرا للزراعــة لقلــة عــدد احلراثــات  العاملــة يف املرتبــة الثانيــة،         

الت الرش يف املرتبة الثالثة، عدم توفر العمالـة الكافيـة يف   آع اجور احلراثات وارتفا

الوقو املناسب يف املرتبة الرابعة، ارتفـاع اجـور العمالـة يف املرتبـة اخلامسـة، إضـافة       

فـاع تكـاليف انشـاء البيـوت     يف املرتبـة السادسـة، ارت   السـماد العضـوي بـدون حتضـري    

يضــا ارتفــاع اســعار   أدم تــوفر شــبكات ري مدعومــة و  يف املرتبــة الســابعة، عــ   احملميــة

املبيــدات واالمســدة يف املرتبــة الثامنــة، وارتفــاع تكــاليف الــري نتيجــة ارتفــاع اســعار  

 الطاقة يف املرتبة التاسعة.
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نتاج اليت تواجه زراعة حمصول ( أهم مشاكل مستلزمات اإل69جدول )

 م 2117الطماطم بعينة البحث مبحافظة حضرموت

   
  

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 72 2 73 73 1 . 73 3 77 ارتفاع تكلفة البيوت احملمية 1

 1 1 102 1 1 69 2 2 33 عدم توفر مبيدات فعالة 2

 18 8 14 17 8 1 11  13 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 3

تأخر اجراء عمليات اعداد االرا  4

 الزراعية لقلة احلراثات

45 1 1 22 3 6 67 2 2 

 7 3 32 11 4 8 6 4 24 ارتفاع اجور احلراثات  5

 13 6 22 6 3 22 20 0 0 السماد العضوي يضاف بدون حتضري 6

 19 9 11 16 2 2 15 6 9 ارتفاع تكاليف الري 7

 8 4 29 18 0 0 3 3 29 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 8

 18 8 14 14 5 5 15 6 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 9

 12 5 23 5 2 23 20 0 0 ارتفاع اجور العمالة 10

 (12املرجع: اجلدول السابق رقم )

 الطماطم: والتشريعية اليت تواجه حمصولسية دارية واملؤساملشاكل اإل .3

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث       

هميتها النسبية، أنتاج حمصول الطماطم مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإ

ن ضعف خربات ومعارف أ( 21فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

همية غياب وىل، يليها يف األنتاج الطماطم جاءت يف املرتبة األإاملزارعني يف 

خر يف فراد وقلة النزوالت امليدانية لدى البعض اآلرشاد الزراعي لدى بعض األاإل

املرتبة الثانية، تدني اسعار انتاج حمصول الطماطم  يف موسم الذروة يف املرتبة 

 الشركات يف املرتبة الرابعة.الثالثة، موت الشتالت بسبب تلو، مياه الري بنفط 

اليت تواجه زراعة االدارية واملؤسسية والتشريعية ( أهم املشاكل 21جدول )

 م 1112حمصول الطماطم بعينة البحث مبحافظة حضرموت
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قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 16 3 16 15 3 4 12 2 12 يف الذروة  تدني اسعار االنتاج 1

يف انتاج  ضعف خربات املزارعني 2

 الطماطم

3 3 17 46 1 2 49 1 3 

 6 2 33 12 2 7 5 1 26 رشاد الزراعيغياب اإل 3

 موت الشتالت بسبب تلو، مياه الري 4

 بنفط الشركات

0 1 0 7 . 12 7 . 22 

 (12املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

 

 نتاج الحناء:إسادسا: المشاكل التي تواجه 

 املزروعةعلى احملاصيل  ةنتاج حمصول احلناء املرتبة الثالثة عشرإحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى احملافظة وحيتل املرتبة الثامنة يف الرتكيب احملصولي 31)

يف ساحل حضرموت، وتشري نتائج  ةلوادي حضرموت، واملرتبة اخلامس عشر

معوقة  ةن هناا مخس عشرأىل إ( 27التحليل االحصائي الواردة باجلدول رقم )

)احللة( يف حبشرة املن  اإلصابةنتاج احلناء يف وادي حضرموت أهمها: إتواجه 

ارتفاع اسعار املبيدات  صفرار النباتات يف املرتبة الثانية،أب اإلصابةوىل، املرتبة األ

يف املرتبة الثالثة، عدم توفر شبكات ري مدعومة يف املرتبة  واالمسدة الكيميائية

امسة، عدم توفر عمالة كافية الرابعة، انتشار احلشائش النجيلية يف املرتبة اخل

نتاج يف العمليات الزراعية كالتعشيب واحلش وأيضا صعوبة تسويق اإل اءألد

املرتبة السادسة، عدم معرفة املزارعني باملقنن املائي للحناء يف املرتبة السابعة، 

عدم املعرفة باألصناف والعمليات الزراعية املطلوبة للحناء يف املرتبة الثامنة، 
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مراا يف املرتبة التاسعة، آلفات واألبا اإلصابةنتاج وأيضا ارتفاع تكاليف اإل

لعاشرة،  يلح الرتبة يف املرتبة احلادية اارتفاع درجة ملوحة مياه الري يف املرتبة 

%، 823%، 7723%، 7.23%، .12.همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ ةعشر

 %  لكل منهما على الرتتيب.%129، %729، 28.%، %328، 22.%، %121، 223

فراد أويف ساحل حضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقات اليت أدىل بها       

نتاج احلناء أهمها:  صعوبة إمشكلة ومعوقة تواجه  ةربع عشرأالعينة البحثية 

نتاج وىل، عدم توفر سيولة نقدية لشراء مدخالت اإلنتاج يف املرتبة األتسويق اإل

ضافة إيضا عدم أمسدة الكيميائية، ويف املرتبة الثانية، ارتفاع اسعار املبيدات واال

ملوحة  فضال عنولية، السماد العضوي بدون حتضري)غري مكمور( يف صورته األ

مياه الري، ارتفاع تكاليف الري، وطرق التعبئة والتغليف واحلفظ  يف املرتبة 

ودفن النباتات يف جرف السيول للرتبة الزراعية  يضاأالثالثة، ملوحة الرتبة، و

را للزراعة وأيضا ليات زراعية كافية لتجهيز األآاملرتبة الرابعة، عدم توفر 

يف املرتبة اخلامسة، عدم القدرة على منافسة  املستورد  مرااباآلفات واأل اإلصابة

اعتالل االراضي الزراعية بأشجار  من نفس احملصول من ناحية االسعار وأيضا

لسادسة، عدم توفر مياه ري كافية يف املرتبة السابعة وقد السيسبان يف املرتبة ا

%، 321%، .32%، .712%، 7128%، 7328همية النسبية هلذه العوامل بلغو األ

 %  لكل منهما على الرتتيب.%728، .2.

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة نباتات احلناء        

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية وهي إديرها معوقات بغية توجيهها وتص

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية باحملافظة، إتلك اليت حتتاج 

دارية ومؤسسية إومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات االنتاج ومعوقات 

دخل والسلطات احمللية واملركزية التعية يتطلب من املؤسسات الزراعية وتشري

 يف حلها.
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هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه نبات احلناء مبحافظة أ( 71جدول رقم )

 م2117حضرموت عام 

   
  

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

 
% 
ب 

تي
تر

 

 5 7.0 19 3 10.2 17 10 1.9 2 ملوحة مياة الري 1

 9 3.7 10 4 5.4 9 11 0.9 1 ملوحة الرتبة 2

 11 2.9 8 0 0.0 0 5 7.5 8 انتشار احلشائش النجيلية 3

 16 1.1 3 0 0.0 0 9 2.8 3 االصابة باآلفات واالمراا 4

 1 11.0 30 1 13.8 23 6 6.6 7 صعوبة تسويق االنتاج 5

 2 10.6 29 3 10.2 72 3 11.3 12 ئيةارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة الكيميا 6

 16 1.1 3 0 0.0 0 9 2.8 3 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش 7

 7 6.2 17 3 10.2 17 0 0.0 0 عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع التكلفة 8

 4 7.3 20 3 10.2 17 9 2.8 3 ارتفاع تكاليف الري 9

 12 2.6 7 0 0.0 0 6 6.6 7 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 10

 10 3.3 9 0 0.0 0 4 8.5 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 11

عدم القدرة على منافسة  املستورد من نفس  12

 احملصول من ناحية االسعار

0 0.0 0 4 2.4 6 4 1.5 15 

 7 6.2 17 3 10.2 17 0 0.0 0 التعبئة واحلفظ 13

 3 10.3 28 0 0.0 0 1 26.4 28 احللة )املن( 14

 8 4.8 13 0 0.0 0 2 12.3 13 انتشار االصفرار 15

 15 1.5 4 6 2.4 4 0 0.0 0 اعتالل االراضي بالسيسبان 16
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 6 6.6 18 2 10.8 18 0 0.0 0 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 17

 9 3.7 10 4 5.4 9 11 0.9 1 جرف السيول للرتبة ودفن النباتات 18

 16 1.1 3 7 1.8 3 0 0.0 0 عدم توفر مياه ري كافية 19

عدم توفر اليات زراعية كافية لتجهيز  20

 االرا

0 0.0 0 6 3.6 5 6 2.2 13 

عدم  صرف قروا ميسرة من  بنك  21

 التسليف الزراعي 

0 0.0 0 6 3.6 5 6 2.2 13 

عدم املعرفة باألصناف والعمليات الزراعية   22

 املطلوبة

4 3.8 8 0 0.0 0 4 1.5 15 

 14 1.8 5 0 01. 0 7 4.7 5 املعرفة باملقنن املائيعدم  23

  100 273  100 167  100 106 مجالياإل 

 .م0251املرجع: بيانات العينة البحثية 

 

 

1 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( .2يشري اجلدول رقم )         

هميتها النسبية، أنباتات احلناء مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا واليت تواجه 

 اإلصابةهمية وىل، يليها يف األاملرتبة األنتاج صعوبة تسويق اإل احتلوفقد 

حبشرة املن )احللة( يف املرتبة الثانية، ملوحة مياه الري يف املرتبة الثالثة، طريقة 

بظاهرة االصفرار يف املرتبة  اإلصابةالتعبئة والتغليف واحلفظ يف املرتبة الرابعة، 

اخلامسة، ملوحة الرتبة يف املرتبة السادسة، انتشار احلشائش النجيلية وموها 

رتبة السابعة، عدم املعرفة باملقنن املائي للحناء يف املرتبة مع نباتات احلناء يف امل

الثامنة، عدم املعرفة باألصناف والعمليات الزراعية املطلوبة للحناء يف املرتبة 

 مراا يف املرتبة العاشرة. باآلفات واأل اإلصابة التاسعة،  وأخريًا

اء بعينة البحث ية اليت تواجه زراعة نباتات احلنن( أهم املشاكل الف21جدول )

 م 1112مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 5 3 19 3 2 17 10 8 2 ملوحة مياة الري 1
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 9 6 10 4 3 9 11 9 1 ملوحة الرتبة 2

 11 7 8 0 0 0 5 3 8 انتشار احلشائش النجيلية 3

 16 10 3 0 0 0 9 7 3 باآلفات واالمراا اإلصابة 4

 1 1 30 1 1 23 6 4 7 صعوبة تسويق االنتاج 5

 7 4 17 3 2 17 0 0 0 التعبئة واحلفظ 6

 3 2 28 0 0 0 1 1 28 احللة )املن( 7

 8 5 13 0 0 0 2 2 13 االصفرارب اإلصابة 8

عدم املعرفة باألصناف والعمليات  9

 الزراعية املطلوبة

4 6 8 0 0 0 4 9 15 

 14 8 5 0 1 0 7 3 5 عدم املعرفة باملقنن املائي 10

 (27املرجع: اجلدول السابق رقم )

1 

نتاج الزراعي اليت مستخدمي مستلزمات اإلمكن جتميع أهم مشاكل أ      

هميتها النسبية، أنتاج نباتات احلناء مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا إ تواجه

ن ارتفاع اسعار املبيدات أ( 23فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

يليها يف األهمية ارتفاع تكاليف  وىل،واالمسدة الكيميائية جاءت يف املرتبة األ

لري يف املرتبة الثانية، عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع تكلفته يف املرتبة ا

الثالثة، عدم توفر شبكات ري مدعومة يف املرتبة الرابعة، عدم توفر العمالة  

ليات زراعية كافية آالكافية يف الوقو املناسب يف املرتبة اخلامسة، عدم توفر 

الت الرش يف آدسة، ارتفاع اجور احلراثات ويف املرتبة الساللزراعة   لتجهيز االرا

 املرتبة السابعة.

نتاج اليت تواجه زراعة نباتات احلناء ( أهم مشاكل مستلزمات اإل23جدول )

 م 1112بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية
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 2 1 29 3 1 72 3 1 12 ئيةارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة الكيميا 7

 16 7 3 0 0 0 9 4 3 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش .

عدم اضافة السماد العضوي الرتفاع  3

 التكلفة

0 0 0 17 1 3 17 3 7 

 4 2 20 3 1 17 9 4 3 ارتفاع تكاليف الري .

 12 5 7 0 0 0 6 3 7 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 3

 10 4 9 0 0 0 4 2 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 1

عدم توفر اليات زراعية كافية لتجهيز  2

 االرا

0 0 0 6 2 5 6 6 13 

 (27املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

3  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث       

هميتها النسبية، أنتاج نباتات احلناء مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإعملية 

سيولة نقدية لشراء ن عدم توفر أ( .2فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

همية جرف السيول للرتبة وىل، يليها يف األمدخالت االنتاج  جاءت يف املرتبة األ

الزراعية اخلصبة ودفن النباتات يف املرتبة الثانية، عدم  صرف قروا ميسرة من 

املستورد من الثالثة، عدم القدرة على منافسة بنك التسليف الزراعي يف املرتبة 

يضا اعتالل االراضي الزراعية بأشجار  أاحية االسعار ونفس احملصول من ن

 عدم توفر مياه ري كافية يف املرتبة اخلامسة. السيسبان يف املرتبة الرابعة وأخريًا

نتاج إاليت تواجه دارية واملؤسسية والتشريعية اإل( أهم املشاكل 22جدول )

 م 1112احلناء بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 15 . 4 6 . 4 0 0 0عدم القدرة على منافسة  املستورد من  1
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 نفس احملصول من ناحية االسعار

 15 . 4 6 . 4 0 0 0 بالسيسباناعتالل االراضي  2

 6 1 18 2 1 18 0 0 0 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 3

 9 2 10 4 2 9 11 1 1 جرف السيول للرتبة ودفن النباتات 4

 16 3 3 7 3 3 0 0 0 عدم توفر مياه ري كافية 5

عدم  صرف قروا ميسرة من  بنك  6

 التسليف الزراعي 

1 1 1 1 3 3 1 3 73 

 (27املرجع: جدول رقم )

 

 نتاج نخيل التمر:إسابعا: المشاكل التي تواجه 

 املزروعةنتاج حمصول خنيل التمر املرتبة الرابعة على احملاصيل إحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى احملافظة وحيتل املرتبة اخلامسة يف الرتكيب احملصولي 31)

لوادي حضرموت، واملرتبة الرابعة يف ساحل حضرموت، وتشري نتائج التحليل 

وثالثني معوقة تواجه  ًان هناا ستأ إىل(23حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

ج التمور يف نتاإنتاج خنيل التمر يف وادي حضرموت أهمها: صعوبة تسويق إ

بالغبار  اإلصابة حبشرة دوباس النخيل يف املرتبة الثانية، اإلصابةوىل، املرتبة األ

)حشرة العناكب( يف املرتبة الثالثة، عدم توفر عمالة ماهرة كافية وارتفاع 

حبشرة سوسة النخيل يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابةاجورها يف املرتبة الرابعة، 

واختالف مواعيد سقوطها يف املرتبة السادسة، عدم اخنفاا كميات االمطار  

اضافة السماد العضوي والكيميائي الرتفاع تكلفته وأيضا مسافات الزراعة بني 

)زراعة عشوائية( يف املرتبة السابعة،  طوي واالشجار غري منتظمة الزراعةاخل

املرتبة صابة حبفار ساق النخيل يف املرتبة الثامنة، تدني اسعار التمر يف اإل

نتاجية وحدة إنتاج يف املرتبة العاشرة، اخنفاا التاسعة، ارتفاع تكاليف اإل

، ارتفاع تكاليف الري نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة ةاملساحة يف املرتبة احلادية عشر

مد حتى يضمن املزارع وقطع الغيار وأيضا عدم ابرام عقود مع املالك طويلة األ

عدم اجراء العمليات الزراعية  ، وأخريًاةالثانية عشرعوائد االستثمار يف املرتبة 
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وقد  . ةيف املرتبة الثالثة عشر كالتكريب والتقليم والتحييث يف الوقو املناسب

%، 23.%، 22.%، 329%، .22%، 829%، 923همية النسبية هلذه العوامل بلغو األ

ب، ويليها %  لكل منهما على الرتتي22.%، 28.%، %321، .%32، %323، %322، 329

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.يف األ

فراد أويف ساحل حضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقات اليت أدىل بها       

نتاج خنيل التمر أهمها:  إالعينة البحثية واحد وثالثني مشكلة ومعوقة تواجه 

مرية يف املرتبة حبشرة احل اإلصابةصابة حبفار ساق النخيل يف املرتبة االوىل، اإل

الثانية، صعوبة تسويق انتاج التمور يف املرتبة الثالثة، صغر حجم احليازة 

ني يو قلة نزول املرشدين الزراعأرشاد الزراعي الزراعية يف املرتبة الرابعة، غياب اإل

مسدة يف املرتبة اخلامسة، ارتفاع اسعار املبيدات واأل لدى بعض أفراد العينة

الكيميائية يف املرتبة السادسة، جرف السيول ألشجار النخيل يف املرتبة السابعة، 

عدم معرفة املزارع باألصناف واالحتياجات املائية والسمادية يف املرتبة الثامنة،  

حبشرة دوباس النخيل يف املرتبة التاسعة، عدم توفر عمالة ماهرة كافية  اإلصابة

نتيجة ارتفاع اسعار  بة العاشرة، ارتفاع تكاليف الريوارتفاع اجورها يف املرت

الزراعة بني اخلطوي  ، مسافاتةعشر وقطع الغيار يف املرتبة احلادية الطاقة

 ، وأخريًاةشجار غري منتظمة الزراعة )زراعة عشوائية( يف املرتبة الثانية عشرواأل

تاج يف املرتبة نرأس املال النقدي الذي ميلكه املزارع لشراء مستلزمات اإلقلة 

%، .12%، .772%، 7328همية النسبية هلذه العوامل . وقد بلغو األةالثالثة عشر

%  لكل منهما .2.%، 21.%، 29.%، %327، %323، %322، .2.%، .2.%، %329، 127

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.على الرتتيب، ويليها يف األ

ىل ثال، إنتاج التمور إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة        

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية وهي إمعوقات بغية توجيهها وتصديرها 

وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية باحملافظة،  ىل دراسةإتلك اليت حتتاج 

دارية ومؤسسية إنتاج ومعوقات ت اإلومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزما

والسلطات احمللية واملركزية التدخل عية يتطلب من املؤسسات الزراعية وتشري

 يف حلها.
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هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه حمصول خنيل التمر أ( 25جدول رقم )

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حضرموتحمافظة  ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 18 2.0 23 19 0.9 5 11 3.0 18 اخنفاا االنتاجية 1

 29 0.5 6 0 0.0 0 22 1.0 6 تدني  خصوبة الرتبة 2

 30 0.4 4 0 0.0 0 23 0.7 4 الري هملوحة ميا 3

 13 2.9 33 8 3.7 20 16 2.2 13 باآلفات واالمراا اإلصابة 4

 2 8.0 91 3 6.2 34 1 9.5 57 صعوبة التسويق 5

 24 1.2 14 22 0.2 1 16 2.2 13 عدم توفر املبيدات الفعالة 6

 8 3.4 39 6 4.4 24 14 2.5 15 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 7

 26 0.9 10 20 0.7 4 22 1.0 6 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش  8

 22 1.4 16 13 2.4 13 24 0.5 3 الثمارضعف عقد  9

 30 0.4 4 21 0.4 2 25 0.3 2 تساقط الزهور 10

 30 0.4 4 0 0.0 0 23 0.7 4 ارتفاع التلف بعد احلصاد 11

عدم اجراء العمليات الزراعية  12

 تكريب  والتقليم .يف الوقو املناسبلكا

71 2.7 13 1. 2.6 12 30 2.6 15 

العضوي والكيميائي عدم اضافة السماد  13

 الرتفاع التكلفة

.3 3.9 7 1. 2.2 14 35 3.1 11 

 13 2.9 33 11 2.9 16 12 2.8 17 ارتفاع تكاليف الري 14

 6 4.6 52 10 3.1 72 4 5.9 33عدم توفر عمالة ماهرة كافية وارتفاع  15
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 اجورها

 27 0.8 9 0 0.0 0 19 1.5 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 16

الزراعة بني اخلطوي واالشجار مسافات  17

 غري منتظمة زراعة عشوائية

.3 3.9 7 14 2.6 12 37 3.2 9 

 20 1.7 19 19 0.9 3 15 2.3 .7 عدم فصل الفسائل عن االمهات 18

 30 0.4 4 20 0.7 4 0 0.0 0 تشوه مثار التمور وتقشره 19

مقارنة  احمللية ضعف جودة االصناف  20

 بالتمور املستورده

8 1.3 20 0 0.0 0 8 0.7 28 

 

 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 
 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 4 6.3 72 9 3.5 19 2 8.9 53 بدوباس النخيل اإلصابة 21

 5 4.8 55 14 2.2 12 3 7.2 43 بالغبار )العناكب( اإلصابة 22

 23 1.3 15 15 1.7 9 22 1.0 1 باحلشرات القشرية  اإلصابة 23

 10 3.2 36 16 1.5 8 5 4.7 28 بسوسة النخيل احلمراء اإلصابة 24

 1 9.5 108 1 15.8 86 8 3.7 22 حبفار ساق النخيل اإلصابة 25

 3 6.4 73 2 11.4 62 18 1.8 77 باحلمرية اإلصابة 26

 25 1.0 11 17 1.3 7 23 0.7 4 بالنمل االبيض )االرضة( اإلصابة 27

 16 2.5 29 16 1.5 8 9 3.5 21 تدني اسعار االنتاج 28

 12 3.0 34 7 4.2 23 18 1.8 77 جرف السيول ألشجار النخيل  29

 7 3.6 41 5 5.9 32 19 1.5 9 غياب االرشاد الزراعي 30

 7 3.6 41 4 6.1 33 20 1.3 8 صغر احليازة املزرعية 31

 20 1.7 19 18 1.1 6 16 2.2 73 ارتفاع اسعار الفسائل 32

 11 3.1 35 11 2.9 71 10 3.2 79 ارتفاع تكاليف االنتاج 33

 29 0.5 6 18 1.1 6 0 0.0 0 العالقة بني املزارع واملالك غري عادلة 34

خنفاا كميات االمطار  واختالف إ 35

 مواعيد سقوطها

27 4.5 6 0 0.0 0 27 2.4 17 

 19 1.8 20 13 2.4 13 21 1.2 2 س املال الذي ميلكه املزارعأقلة ر 36

عدم معرفة املزارع باألصناف  37

 والسمادية واالحتياجات املائية 

7. 2.0 17 .1 3.7 8 32 2.8 14 

 21 1.5 17 0 0.0 0 12 2.8 17عدم ابرام عقود مع املالك طويلة االمد  38
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 حتى يضمن املزارع عوائد االستثمار

  100 1142  100 3.3  711 592 مجالياإل 

 م172.املرجع: بيانات العينة البحثية 

 

 

 

 

1 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 21يشري اجلدول رقم )       

هميتها أوترتيبها وفقا واليت تواجه حمصول خنيل التمر مبحافظة حضرموت 

همية وىل، يليها يف األاملرتبة األصابة حبفار ساق النخيل اإل حتلواالنسبية، فقد 

شرة احلمرية يف املرتبة حب اإلصابةنتاج التمور يف املرتبة الثانية، إصعوبة تسويق 

 اإلصابة الرابعة، يف املرتبة النخيل حبشرة دوباس اإلصابة الثالثة،

حبشرة سوسة النخيل احلمراء  اإلصابةبالغبار)العناكب( يف املرتبة اخلامسة، 

مراا يف املرتبة السابعة، عدم معرفة باآلفات واأل اإلصابةيف املرتبة السادسة، 

املائية والسمادية يف املرتبة الثامنة، اخنفاا  حتياجاتواالالزراع باألصناف 

الثمار يف املرتبة ور يف املرتبة التاسعة، ضعف عقد نتاجية وحدة املساحة من التمإ

بالنمل  ، االصابةةباحلشرات القشرية يف املرتبة احلادية عشر اإلصابةالعاشرة، 

خصوبة الرتبة يف املرتبة الثالثة ، تدني ةاالبيض )االرضة( يف املرتبة الثانية عشر

فاع التلف بعد ملوحة مياه الري، وأيضا تساقط الزهور، وارت ، وأخريًاةعشر

 .ةعشر ةاحلصاد،  تشوه مثار التمور وتقشره يف املرتبة الرابع
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ية اليت تواجه زراعة حمصول خنيل التمر بعينة ن( أهم املشاكل الف22جدول )

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 

 ترتيب املشكلة

ت 
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 18 9 23 19 11 5 11 6 18 اخنفاا االنتاجية 1

 29 13 6 0 0 0 22 10 6 تدني  خصوبة الرتبة 2

 30 14 4 0 0 0 23 11 4 ملوحة مياة الري 3

 13 7 33 8 4 20 16 7 13 االصابة باآلفات واالمراا 4

 2 2 91 3 3 34 1 1 57 صعوبة التسويق 5

 22 10 16 13 6 13 24 12 3 ضعف عقد  الثمار 1

 30 14 4 21 13 2 25 13 2 تساقط الزهور 7

 30 14 4 0 0 0 23 11 4 ارتفاع التلف بعد احلصاد 8

 30 14 4 20 12 4 0 0 0 تشوه مثار التمور وتقشره 9

 4 4 72 9 5 19 2 2 53 االصابة  بدوباس النخيل 10

 5 5 55 14 7 12 3 3 43 االصابة  بالغبار )العناكب( 11

 23 11 15 15 8 9 22 10 1 االصابة  باحلشرات القشرية  12

 10 6 36 16 9 8 5 4 28 االصابة  بسوسة النخيل احلمراء 13

 1 1 108 1 1 86 8 5 22 االصابة  حبفار ساق النخيل 14
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 3 3 73 2 2 62 18 9 77 باحلمريةاالصابة   15

االصابة  بالنمل االبيض  16

 )االرضة(

4 11 23 7 10 17 11 12 25 

عدم معرفة املزارع باألصناف  17

 واالحتياجات املائية والسمادية

7. 8 17 .1 4 8 32 8 14 

 (23املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

1 

نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ      

هميتها أنتاج حمصول خنيل التمر مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 

ن عدم توفر عمالة أ( 22النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

يليها يف األهمية ارتفاع  وىل،تبة األماهرة كافية وارتفاع اجورها جاءت يف املر

ضافة السماد العضوي إاسعار املبيدات واالمسدة يف املرتبة الثانية، عدم 

والكيميائي الرتفاع التكلفة يف املرتبة الثالثة، ارتفاع تكاليف الري نتيجة ارتفاع 

سعار كل من الطاقة احملركة وقطع الغيار يف املرتبة الرابعة، ارتفاع اسعار أ

سائل النخيل يف املرتبة اخلامسة، عدم توفر املبيدات الفعالة يف املرتبة السادسة، ف

عدم توفر شبكات ري  الت الرش يف املرتبة السابعة،  وأخريًاآاجور احلراثات و رتفاعا

 مدعومة يف املرتبة الثامنة.

نتاج اليت تواجه زراعة حمصول خنيل ( أهم مشاكل مستلزمات اإل22جدول )

 م 1112بعينة البحث مبحافظة حضرموتالتمر 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 24 6 14 22 7 1 16 5 13 عدم توفر املبيدات الفعالة 1

 8 2 39 6 1 24 14 4 15 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 2

 26 7 10 20 6 4 22 7 6 ارتفاع اجور احلراثات واالت الرش  3
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عدم اضافة السماد العضوي والكيميائي  4

 الرتفاع التكلفة

.3 2 7 1. 4 14 35 3 11 

 13 4 33 11 3 16 12 3 17 ارتفاع تكاليف الري 5

ماهرة كافية وارتفاع عدم توفر عمالة  6

 اجورها

33 1 4 72 2 10 52 1 6 

 27 8 9 0 8 0 19 6 9 عدم توفر شبكات ري مدعومة 7

 20 5 19 18 5 6 16 5 73 ارتفاع اسعار الفسائل 8

 (23املرجع: اجلدول السابق رقم )

3 

 

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث       

هميتها النسبية، أنتاج حمصول خنيل التمر مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا إ

رشاد الزراعي أو قلة ن غياب اإلأ( 28فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

نزول املرشدين الزراعيني على الزراع وأيضا صغر حجم احليازات الزراعية جاءت 

ية لنخيل التمر همية النسبية الزراعة العشوائوىل، يليها يف األيف املرتبة األ

بعض  ءجراإتعيق شجار غري منتظمة بني اخلطوي واألومبسافات زراعية 

نتاج  نتيجة سوء  املرتبة الثانية، ارتفاع تكاليف اإلالزراعية يفنة كياملكالعمليات 

يف  الزراعية املتاحة مثل للموارداأل ستخداماالنتاجية وعدم العمليات اإلإدارة 

عدم اجراء  املرتبة الثالثة، جرف السيول ألشجار النخيل يف املرتبة الرابعة،

يف املرتبة  بوالتقليم ..اخل يف الوقو املناسالعمليات الزراعية كالتكريب 

اخنفاا كميات االمطار  نتاج التمور يف املرتبة السادسةإاخلامسة، تدني اسعار 

س أيف املرتبة السابعة، قلة الرنتيجة التغريات املناخية  واختالف مواعيد سقوطها

يف املرتبة الثامنة، عدم فصل الفسائل عن  املال النقدي الذي ميلكه املزارع

برام عقود إيف املرتبة التاسعة، عدم م )دواره( يع مع األوتركها يف جمام  مهاتاأل

مد تسجل بالسجل العقاري حتى يضمن املزارع عوائد مع املالك طويلة األ

يف املرتبة العاشرة، تدني جودة اغلب االصناف احمللية مقارنة  بالتمور  استثماراته

عادلة  العالقة بني املزارع واملالك غري ًا، و أخريةيف املرتبة احلادية عشر املستوردة

 .ةكرب يف املرتبة الثانية عشرأوكل منهما يدعي خبسارته وأحقيته لعائد 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

011 
 

 

 

 

 

اليت تواجه زراعة دارية واملؤسسية والتشريعية اإل( أهم املشاكل 22جدول )

 م 1112حمصول خنيل التمر بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

عدم اجراء العمليات الزراعية  كاتكريب   1

 والتقليم ...يف الوقو املناسب

71 6 13 1. 5 12 30 5 15 

 20 9 19 19 9 3 15 7 .7 االمهاتعدم فصل الفسائل عن  2

مقارنة  احمللية ضعف جودة االصناف  3

 بالتمور املستوردة

8 10 20 0 10 0 8 11 28 

 16 6 29 16 7 8 9 3 21 تدني اسعار االنتاج 4

 12 4 34 7 3 23 18 8 77 جرف السيول ألشجار النخيل  5

 7 1 41 5 2 32 19 9 9 غياب االرشاد الزراعي 1

 7 1 41 4 1 33 20 10 8 صغر احليازة املزرعية 7

مسافات الزراعة بني اخلطوي واالشجار غري  8

 منتظمة زراعة عشوائية

.3 2 2 7. 5 7. 32 2 9 

 11 3 35 11 4 71 10 4 79 ارتفاع تكاليف االنتاج 9

 29 12 6 18 8 6 0 12 0 العالقة بني املزارع واملالك غري عادلة 71

كميات االمطار واختالف مواعيد اخنفاا  11

 سقوطها

27 1 6 0 10 0 27 7 17 

 19 8 20 13 6 13 21 11 2 قلة راس املال الذي ميلكه املزارع 12

عدم ابرام عقود مع املالك طويلة االمد  13

 حتى يضمن املزارع عوائد االستثمار

17 5 12 0 10 0 17 10 21 

 (23املرجع: اجلدول السابق رقم )
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 نتاج أعالف الذرة:إثامنا: المشاكل التي تواجه 

 املزروعــةنتــاج أعــالف الــذرة الرفيعــة املرتبــة السادســة علــى احملاصــيل إحيتـل           

بالرتكيب احملصـولي احلـالي مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة البحثيـة )جـدول رقـم           

ــول   12) ــة يف الرتكيـــب احملصـ ــة الرابعـ ــل املرتبـ ــتوى احملافظـــة وحيتـ ي (( علـــى مسـ

ــة الثالثــة يف ســاحل حضــرموت، وتشــري نتــائج التحليــل         ــوادي حضــرموت، واملرتب ل

نتـاج  إثنى عشر معوقة تواجـه  إن هناا أىل إ( 11حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

أعالف الذرة يف وادي حضرموت أهمها: انتشار حشيشـة العـذار )املزولـة( يف املرتبـة     

عــالف يف املرتبــة  نتاجيــة وجــودة األ إهميــة النســبية اخنفــاا   وىل، يليهــا يف األاأل

اخنفاا كميات االمطار واخـتالف مواعيـد سـقوطها )تغـريات مناخيـة(       الثانية،

يف املرتبــة الثالثــة، ارتفــاع اجــور احلراثــات يف املرتبــة الرابعــة، ارتفــاع تكلفــة احلــش    

رتبـــة اخلامســـة، يـــدي العاملـــة يف امل)احلصـــاد( العتمـــاده بدرجـــة رئيســـية علـــى األ

غنـام الرعـاة لألعـالف يف    أمسـدة والبـذور يف املرتبـة السادسـة، رعـي      ارتفاع اسعار األ

ــائش     ــار احلشـ ــة، انتشـ ــة الثامنـ ــة العليـــق يف املرتبـ ــار حشيشـ ــابعة، انتشـ املرتبـــة السـ

النجيليـــة وموهـــا مـــع االعـــالف يف املرتبـــة التاســـعة، عـــدم تـــوفر ســـيولة لشـــراء          

نتيجــة ارتفــاع  ارتفــاع تكــاليف الــري خــريًاأتبــة العاشــرة، واملـدخالت الزراعيــة يف املر 

هميـة النسـبية   وقـد بلغـو األ   . ةاسعار الطاقة وقطع الغيار يف املرتبة احلادية عشـر 

ــل   ــذه العوامــــــ %، 101%، 100%، 101%، 5201%، 5501%، 5202%، 5201%، 5102هلــــــ

 %  لكل منهما على الرتتيب.%502، %501، 105

فـراد  أحضرموت  بلغ جمموع املشاكل واملعيقـات الـيت أدىل بهـا    ويف ساحل            

عالف أهمهـا:  ارتفـاع اجـور    نتاج األإمشاكل ومعوقة تواجه  ةالعينة البحثية عشر

هميــة النســبية عــدم تــوفر ســيولة نقديــة      وىل، يليهــا يف األاحلراثــات يف املرتبــة األ 

مطـار واخـتالف   ات األنتاج يف املرتبة الثانيـة، اخنفـاا كميـ   لشراء مستلزمات اإل
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نتاجيــة وحــدة  إمواعيــد ســقوطها )تغــريات مناخيــة( يف املرتبــة الثالثــة، اخنفــاا     

عـالف يف املرتبـة الرابعـة، مـوت االعـالف بسـبب تلـو، ميـاه الـري          املساحة وجودة األ

 عتمــادهالبــنفط الشــركات يف املرتبــة اخلامســة، ارتفــاع تكلفــة احلــش )احلصــاد(    

العاملـــة يف املرتبـــة السادســـة، رعـــي اغنـــام الرعـــاة      بدرجـــة رئيســـية علـــى االيـــدي    

مسدة وبـذور الـذرة اخلفيفـة )املوسـم(     لألعالف يف املرتبة السابعة، ارتفاع اسعار األ

را عـداد األ إزراعيـة كافيـة لتجهيـز و    آليـات  عدم تـوفر  يف املرتبة الثامنة،  وأخريًا

%، 0205هلــذه العوامــل  هميــة النســبية  للزراعــة يف املرتبــة التاســعة.  وقــد بلغــو األ  

% لكــــــل منهمـــــــا علـــــــى  %202،  %201، %102، %105، %101، %5201، %5102، 5101

 الرتتيب.

عالف الذرة الرفيعة أهم املشاكل واملعيقات اليت تواجه أ( 29جدول رقم )   

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

% 

 

ب
تي

تر
 

 3 28.2 66 4 10.7 3. 2 13.9 7. اخنفاا انتاجية وجودة االعالف 1

 11 7.7 18 0 0.0 0 9 6.1 78 انتشار احلشائش النجيلية 2

 8 16.7 39 8 4.7 77 6 9.5 8. ارتفاع اسعار االمسدة والبذور 3

 1 34.6 81 1 20.1 47 4 11.6 34 ارتفاع اجور احلراثات  4

 13 1.7 4 0 0.0 0 11 1.4 4 ارتفاع تكاليف الري 5

 7 17.5 41 7 7.3 17 7 8.2 24 رعي اغنام الرعاة للزراعات 6

 5 20.5 48 0 0.0 0 1 16.3 48 انتشار حشيشة العذار املزولة 7

 10 9.4 22 0 0.0 0 8 7.5 22 انتشار حشيشة العليق 8

 6 19.7 46 2 17.5 41 10 1.7 5 سيولة لشراء املدخالتعدم توفر  9

ليات زراعية كافية لتجهيز آعدم توفر  10

 رااأل

0 0.0 0 8 3.4 9 8 3.4 12 

 4 21.4 50 6 8.1 19 5 10.5 31 ارتفاع تكلفة احلش )احلصاد( 11

 12 3.4 8 9 3.4 8 12 0.0 0 كافية من البنكعدم صرف قروا  12

االمطار  واختالف اخنفاا كميات  13

 مواعيد سقوطها

39 13.3 3 35 15.0 3 74 31.6 2 
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موت الزراعات بسبب تلو، مياه الري  14

 بالنفط

0 .01 0 23 9.8 5 23 9.8 9 

  100 528  100 234  100 294 مجالياإل 

 م172.املرجع: بيانات العينة البحثية 

ىل إعالف الذرة أ إنتاج وقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة 

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية إثال، معوقات بغية توجيهها وتصديرها 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية إوهي تلك اليت حتتاج 

دارية إنتاج ومعوقات باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات اإل

والسلطات احمللية واملركزية  من املؤسسات الزراعيةومؤسسية وتشريعية يتطلب 

 التدخل يف حلها.

1 

حصــائي للمشــاكل الفنيــة   ىل نتــائج التحليــل اإل إ( 12يشــري اجلــدول رقــم )        

هميتهـا النسـبية،   أعـالف الـذرة مبحافظـة حضـرموت وترتيبهـا وفقـا و      أاليت تواجـه  

مطار  واختالف مواعيد سقوطها )تغـري منـاخي(   اخنفاا كميات األ فقد احتل 

همية اخنفاا انتاجيـة وحـدة املسـاحة وجـودة االعـالف      وىل، يليها يف األاملرتبة األ

يف املرتبـة الثانيـة، ارتفـاع تكلفـة احلـش )احلصـاد( العتمـاد املـزارعني علـى االيـدي           

جزء من العلف يف املرتبة الثالثة، انتشار حشيشـة العـذار   العاملة يف احلش مقابل 

)املزولـــة( املتطفلـــة علـــى النباتـــات يف املرتبـــة الرابعـــة، انتشـــار حشيشـــة العليـــق يف   

ــة       ــالف يف املرتبـ ــع االعـ ــا مـ ــة وموهـ ــائش النجيليـ ــار احلشـ ــة، انتشـ ــة اخلامسـ املرتبـ

 السادسة.

ول أعالف الذرة بعينة ية اليت تواجه زراعة حمصن( أهم املشاكل الف81جدول )

 م 2117البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 3 2 66 4 2 3. 2 2 7. اخنفاا انتاجية وجودة االعالف 1

 11 6 18 0 0 0 9 6 78 انتشار احلشائش النجيلية 2

 5 4 48 0 0 0 1 1 48 انتشار حشيشة العذار املزولة 3

 10 5 22 0 0 0 8 5 22 انتشار حشيشة العليق .
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 4 3 50 6 2 19 5 4 31 ارتفاع تكلفة احلش )احلصاد( 5

اخنفاا كميات االمطار  واختالف  6

 مواعيد سقوطها

39 3 3 35 1 3 74 1 2 

 (11املرجع: اجلدول السابق رقم )

1 

نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ       

هميتها النسبية، أنتاج أعالف الذرة مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 

جور احلراثات جاءت أن ارتفاع أ(  87تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )فقد 

يليها يف األهمية ارتفاع اسعار االمسدة والبذور يف املرتبة الثانية،  وىل،يف املرتبة األ

 يف املرتبة الثالثة.را للزراعة ليات زراعية كافية لتجهيز األآعدم توفر 

نتاج اليت تواجه زراعة أعالف الذرة ( أهم مشاكل مستلزمات اإل21جدول )

 م 1112بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت 
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 8 2 39 8 2 77 6 2 8. والبذور ارتفاع اسعار االمسدة 7

 1 1 81 1 1 47 4 1 34 ارتفاع اجور احلراثات  2

عدم توفر اليات زراعية كافية  3

 لتجهيز االرا

0 0 0 8 3 9 8 3 12 

 (29املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 

3 

 

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث       

هميتها النسبية، فقد أنتاج أعالف الذرة مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإ

ن عدم توفر سيولة نقدية لشراء أ( .8تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

غنام أهمية النسبية رعي ليها يف األوىل، ينتاج جاءت يف املرتبة األمستلزمات اإل
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مياه الري بسبب تلو، عالف يف املرتبة الثانية، موت األالرعاة لألعالف املزروعة 

يف املرتبة الثالثة، عدم صرف قروا كافية وميسرة بنفط الشركات العاملة 

نتيجة  ارتفاع تكاليف الري الرابعة، بنك التسليف الزراعي يف املرتبة وبيضاء من

كميات كبرية من املياه تزيد عن حاجة  ستخداماوارتفاع اسعار الطاقة 

 يف املرتبة اخلامسة.احملصول 

اليت تواجه زراعة دارية واملؤسسية والتشريعية اإل( أهم املشاكل 21جدول )

 م 1112أعالف الذرة بعينة البحث مبحافظة حضرموت

   
 

قم
لر

ا
 

 

      املشكلة

 حمافظة حضرموت حضرموتساحل  وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 13 3 4 0 1 0 11 3 4 ارتفاع تكاليف الري 7

 7 . 41 7 3 17 7 1 24 رعي اغنام الرعاة للزراعات .

 6 7 46 2 7 41 10 2 5 املدخالتعدم توفر سيولة لشراء  3

كافية من عدم صرف قروا  4

 البنك

0 0 12 8 . 9 8 . 12 

موت الزراعات بسبب تلو، مياه  5

 الري بالنفط

0 1 0 23 . 5 23 3 9 

 (29املرجع: اجلدول السابق رقم )

 نتاج محصول الحبحب:إتاسعا: المشاكل التي تواجه 

 املزروعةنتاج حمصول احلبحب املرتبة الثامنة على احملاصيل إحيتل          

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى احملافظة، وحيتل املرتبة اخلامسة يف الرتكيب احملصولي 31)

( 83لساحل حضرموت، وتشري نتائج التحليل االحصائي الواردة باجلدول رقم )

نتاج حمصول احلبحب يف ساحل حضرموت إمعوقات تواجه  ةن هناا عشرأاىل 

وىل، يليها يف االهمية النسبية صابة باصفرار النباتات يف املرتبة األأهمها: اإل

)اخلنافس(  هالقفدشرة حب اإلصابةمراا يف املرتبة الثانية، باآلفات واأل اإلصابة

بالذبابة البيضاء يف املرتبة الرابعة، عدم اضافة السماد  اإلصابةيف املرتبة الثالثة، 
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بذبابة  اإلصابةالعضوي والكيميائي الرتفاع اسعارهما وأيضا زيادة ملوحة الرتبة، 

حبشرة احللة )املن( يف املرتبة  اإلصابةمثار القرعيات يف املرتبة اخلامسة، 

يدي نتيجة قلة األ جراء العمليات الزراعية يف الوقو املناسب إالسادسة، عدم 

عدم  خريًاأالعاملة من ناحية وارتفاع أجورها من ناحية أخرى يف املرتبة السابعة، و

مراا الفريوسية يف املعرفة باألصناف احملسنة واملقاومة لألمراا وخاصة األ

%، .712%، 7223همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ. املرتبة الثامنة

 % لكل منهما على الرتتيب..2.%، 29. %،%2.7، .%82، %7327، .7.2

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه زراعة حمصول احلبحب أ( 23جدول رقم )   

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

 5 8.2 15 5 8.2 15 0 0.0 0 الرتبةملوحة  1

 2 16.4 30 2 16.4 30 0 0.0 0 مراااأل باآلفات و اإلصابة 2

عدم املعرفة باألصناف احملسنة  3

 واملقاومة لألمراا

0 0.0 0 4 2.2 8 4 2.2 8 

جراء العمليات الزراعية يف إعدم  .

 الوقو املناسب

0 0.0 0 9 4.9 7 9 4.9 7 

العضوية  مسدةضافة األإعدم  3

 والكيميائية الرتفاع اسعارها

0 0.0 0 15 8.2 5 15 8.2 5 

 5 8.2 15 5 8.2 15 0 0.0 0 ذبابة مثار القرعياتب اإلصابة 1

 6 7.1 13 6 7.1 13 0 0.0 0 باحللة )املن( اإلصابة 2

 3 14.2 26 3 14.2 26 0 0.0 0 )اخلنافس( هبالقفد اإلصابة 8

 1 17.5 32 1 17.5 32 0 0.0 0 باالصفرار اإلصابة 9

 4 13.1 24 4 13.1 24 0 0.0 0 بالذبابة البيضاء اإلصابة 10

  100 183  100 183  0.0 0 مجالياإل 

 م172.البحثية عينة املرجع: بيانات ال

ىل إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة حمصول احلبحب         

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية إثال، معوقات بغية توجيهها وتصديرها 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية إوهي تلك اليت حتتاج 
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دارية إنتاج ومعوقات باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات اإل

والسلطات احمللية واملركزية  ومؤسسية وتشريعية يتطلب من املؤسسات الزراعية

 التدخل يف حلها.

7 

ل الفنية حصائي للمشاكىل نتائج التحليل اإلإ( .8يشري اجلدول رقم )            

هميتها أحضرموت وترتيبها وفقا و احلبحب مبحافظة اليت تواجه زراعة حمصول

همية النسبية وىل، يليها يف األاملرتبة األ صفرارباإل اإلصابةالنسبية، فقد احتلو 

)اخلنافس( يف  هبالقفد اإلصابةمراا يف املرتبة الثانية، صابة باآلفات واألاإل

بالذبابة البيضاء يف املرتبة الرابعة، زيادة يلح الرتبة،  اإلصابةاملرتبة الثالثة، 

حبشرة احللة  اإلصابةيف املرتبة اخلامسة،  بذبابة مثار القرعيات اإلصابةوأيضا 

عدم املعرفة باألصناف احملسنة واملقاومة  خريًاأ)املن( يف املرتبة السادسة، و

 مراا الفريوسية يف املرتبة السابعة.لألمراا وخاصة األ

ية اليت تواجه زراعة حمصول احلبحب بعينة ن( أهم املشاكل الف22جدول )

 م1112البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 5 5 15 5 5 15 0 0.0 0 ملوحة الرتبة 1

 2 2 30 2 2 30 0 0.0 0 باآلفات واالمراا اإلصابة 2

عدم املعرفة باألصناف احملسنة  3

 واملقاومة لألمراا

0 0.0 0 4 7 8 4 7 8 

 5 5 15 5 5 15 0 0.0 0 ذبابة مثار القرعياتب اإلصابة .

 6 6 13 6 6 13 0 0.0 0 باحللة )املن( اإلصابة 3

 3 3 26 3 3 26 0 0.0 0 )اخلنافس(هبالقفدة اإلصابة 1

 1 1 32 1 1 32 0 0.0 0  باالصفرار اإلصابة 2

 4 . 24 4 . 24 0 0.0 0 بالذبابة البيضاء  اإلصابة 8

 (83املرجع: اجلدول السابق رقم )
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. 

نتـــاج الزراعـــي الـــيت مكــن جتميـــع أهـــم مشـــاكل مســـتخدمي مســـتلزمات اإل أ       

مبحافظــــة حضــــرموت وترتيبهــــا وفقــــا نتــــاج زراعــــة حمصــــول احلبحــــب إتواجــــه 

ن عـــدم أ( 11هميتهــا النســـبية، فقـــد تـــبني مـــن النتــائج الـــواردة باجلـــدول رقـــم )  أو

مســـدة  العضـــوية والكيميائيـــة الرتفـــاع اســـعارها هـــي املعوقـــة الوحيـــدة   ضـــافة األإ

 نتاج يف حمصول احلبحب.مبستلزمات اإل

زراعة احلبحب بعينة نتاج اليت تواجه ( أهم مشاكل مستلزمات اإل85جدول )

 م 2117البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

عدم اضافة االمسدة العضوية  7

 الرتفاع اسعارهاوالكيميائية 

0 0.0 0 1 7 5 15 7 5 

 (83املرجع: اجلدول السابق رقم )

3 

 

داريـة واملؤسسـية والتشـريعية الـيت تواجـه      مكن جتميع أهـم املشـاكل اإل  أحيث       

هميتهـــا أوترتيبهـــا وفقـــا ونتــاج زراعـــة حمصـــول احلبحـــب مبحافظـــة حضـــرموت  إ

جـــراء  إن عـــدم أ(  11النســـبية، فقـــد تـــبني مـــن النتـــائج الـــواردة باجلـــدول رقـــم )       

العمليات الزراعية يف الوقو املناسب  نتيجة لعدم توفر العمالة الكافية من ناحية 

 وارتفاع أجورها من ناحية أخرى هي املعوقة الوحيدة حملصول احلبحب.

اليت تواجه زراعة دارية واملؤسسية والتشريعية اال( أهم املشاكل 86جدول )

 م 2117احلبحب  بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

تك
ال

را
را ت

 

تك ترتيب املشكلة
ال

را
را ت

 

تك ترتيب املشكلة
ال

را
را ت

 

 ترتيب املشكلة
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 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 7 7 9 7 7 9 0 0.0 0 اجراء العمليات الزراعية يف الوقو املناسبعدم  7

 (12املرجع: اجلدول السابق رقم )

 نتاج التبغ:إ: المشاكل التي تواجه عاشراً 

بالرتكيب  املزروعةنتاج التبغ املرتبة السابعة على احملاصيل إحيتل          

(( على 31احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم ) احملصولي

حصائي الواردة باجلدول رقم مستوى ساحل حضرموت وتشري نتائج التحليل اإل

نتاج التبغ يف ساحل حضرموت إعشر معوقة تواجه  ةربعأن هناا أىل إ( 82)

وارتفاع كرب من ناحية ألكميات مياه  حتياجهالأهمها: ارتفاع تكاليف الري 

وىل، يليها يف اسعار الطاقة من فرتة اىل أخرى من ناحية أخرى يف املرتبة األ

مسدة العضوية والكيميائية الرتفاع اسعارها يف همية النسبية عدم اضافة األاأل

ارتفاع ملوحة مياه الري نتيجة السحب اجلائر للمياه من اخلزان  املرتبة الثانية،

نتاج التبغ حمليا وخارجيا يف املرتبة إصعوبة تسويق اجلويف يف املرتبة الثالثة، 

بدودة اجليش االفريقية يف املرتبة اخلامسة، عدم توفر سيولة  اإلصابةالرابعة، 

نتاج يف املرتبة السادسة، اخنفاا سطح املاء يف نقدية لشراء مستلزمات اإل

السابعة، اخلزان اجلويف نتيجة السحب اجلائر للمياه وضعف التغذية يف املرتبة 

يلح الرتبة نتيجة استخدام املياه املاحلة يف املرتبة الثامنة، الطرق التقليدية 

يف املرتبة التاسعة، داد املنتج النهائي لدى املزارع املتبعة يف احلصاد والتجفيف واع

الذبابة البيضاء وأيضا ب اإلصابةالعاشرة،  بالبياا الدقيقي يف املرتبة اإلصابة

، االصابة ةمن التبغ يف املرتبة احلادية عشردة املساحة وح نتاجيةإاخنفاا 

يف  حبشرة املن )احللة( اإلصابة خريًاأ، ةمراا يف املرتبة الثانية عشرباآلفات واأل

%، 7.21%، 7.22همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ. ةاملرتبة الثالثة عشر

% لكل %321، %323، %329، 28.%، %322، %123،  .%22، %228، .%82، %822، 929

 منهما على الرتتيب.
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هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه زراعة التبغ مبحافظة أ( 22جدول رقم )   

 م1112حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

 3 9.9 33 3 9.9 33 0 0.0 0 مياة الريملوحة  1

 8 6.3 21 8 6.3 21 0 0.0 0 ملوحة الرتبة 2

 12 3.3 11 12 3.3 11 0 0.0 0 باآلفات واالمراا اإلصابة 3

 4 8.7 29 4 8.7 29 0 0.0 0 صعوبة  تسويق االنتاج 4

عدم اضافة االمسدة  العضوية  5

 والكيميائية الرتفاع اسعارها

0 0.0 0 21 12.6 2 21 12.6 2 

 1 14.7 49 1 14.7 49 0 0.0 0 ارتفاع تكاليف الري 6

 11 3.9 13 11 3.9 13 0 0.0 0 اخنفاا انتاجية وحدة املساحة 7

الطرق التقليدية يف جتفيف واعداد  8

 احملصول النهائي

0 0.0 0 19 5.7 9 19 5.7 9 

 5 8.4 28 5 8.4 28 0 0.0 0 بدودة اجليش اإلصابة 9

 13 3.0 10 13 3.0 10 0 0.0 0 باحللة )املن( اإلصابة 10

 11 3.9 13 11 3.9 13 0 0.0 0 الذبابة بالبيضاء االصابة 11

 10 4.8 16 10 4.8 16 0 0.0 0 البياا بالدقيقيب اإلصابة 12

 7 7.2 24 7 7.2 24 0 0.0 0 اخنفاا سطح املاء يف اخلزان اجلويف 13

 6 7.8 26 6 7.8 26 0 0.0 0 املدخالتعدم توفر سيولة لشراء  14

  100 334  100 334 0 171 0 مجالياإل 

 م172.املرجع: بيانات العينة البحثية 

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة انتاج التبغ      

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية وهي إمعوقات بغية توجيهها وتصديرها 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية باحملافظة، إتلك اليت حتتاج 

دارية ومؤسسية إومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات االنتاج ومعوقات 

والسلطات احمللية واملركزية التدخل عية يتطلب من املؤسسات الزراعية وتشري

 حلها.يف 
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5 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 88يشري اجلدول رقم )       

هميتها النسبية، أاليت تواجه زراعة التبغ مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

 همية صعوبة تسويقوىل، يليها يف األاملرتبة األملوحة مياه الري  فقد احتلو 

بدودة اجليش االفريقية يف املرتبة الثالثة،  اإلصابةنتاج يف املرتبة الثانية، اإل

ملوحة الرتبة يف املرتبة الرابعة، الطرق التقليدية يف جتفيف واعداد احملصول 

، مبرا البياا الدقيقي يف املرتبة السادسة اإلصابةالنهائي يف املرتبة اخلامسة، 

السابعة، اخنفاا انتاجية وحدة  البيضاء يف املرتبةالذبابة حبشرة  اإلصابة

مراا يف املرتبة باآلفات واأل اإلصابةاملساحة من احملصول يف املرتبة الثامنة، 

 باحللة )املن( يف املرتبة العاشرة. اإلصابة التاسعة، وأخريًا

ية اليت تواجه زراعة التبغ بالعينة البحثية ن( أهم املشاكل الف88جدول )

 2117مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 3 7 33 3 7 33 0 0.0 0 الريه ملوحة ميا 1

 8 4 21 8 4 21 0 0.0 0 ملوحة الرتبة 2

 12 9 11 12 9 11 0 0.0 0 باآلفات واالمراا اإلصابة 3

 4 2 29 4 2 29 0 0.0 0 صعوبة  تسويق االنتاج 4

 11 8 13 11 8 13 0 0.0 0                  اخنفاا انتاجية وحدة املساحة 3

الطرق التقليدية يف جتفيف واعداد احملصول  2

 النهائي   

0 0.0 0 19 5 9 19 5 9 

 5 3 28 5 3 28 0 0.0 0 بدودة اجليش اإلصابة 2

 13 10 10 13 10 10 0 0.0 0 باحللة )املن( اإلصابة 8

 11 7 13 11 7 13 0 0.0 0 الذبابة بالبيضاء ب اإلصابة 9

 10 6 16 10 6 16 0 0.0 0 البياا بالدقيقي ب اإلصابة 10

 (11املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

0 

نتاج الزراعي اليت جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإل أمكن         

هميتها النسبية، أنتاج زراعة التبغ مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإتواجه 
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(  ارتفاع تكاليف الري نتيجة 89فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

سعار الكهرباء ومادة الديزل أ اعفرتاواالحتجاجات املائية العالية للتبغ من ناحية 

يليها يف األهمية عدم  وىل،وقطع الغيار من ناحية أخرى جاءت يف املرتبة األ

 اضافة االمسدة  العضوية والكيميائية الرتفاع اسعارهما يف املرتبة الثانية.

نتاج اليت تواجه زراعة التبغ بعينة ( أهم مشاكل مستلزمات اإل29جدول )

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

اضافة االمسدة  العضوية  عدم 7

 والكيميائية الرتفاع اسعارها

0 0.0 0 .. . 2 .. . 2 

 1 7 49 1 7 49 0 0.0 0 ارتفاع تكاليف الري .

 (82املرجع: اجلدول السابق رقم ) 

2  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث       

هميتها النسبية، أنتاج زراعة التبغ مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإعملية 

ن عدم توفر سيولة نقدية لشراء أ( 87فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

 همية النسبية اخنفااوىل، يليها يف األنتاج جاءت يف املرتبة األمستلزمات اإل

 سطح املاء يف اخلزان اجلويف نتيجة السحب اجلائر للمياه يف املرتبة الثانية.

 

 

اليت تواجه زراعة التبغ دارية واملؤسسية والتشريعية اإل( أهم املشاكل 87جدول )

 م 172.بعينة البحث مبحافظة حضرموت

   
   

قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ار
كر

لت
ا

ت
ا

 

 ترتيب املشكلة

ار
كر

لت
ا

ت
ا

 

 ترتيب املشكلة 

ار
كر

لت
ا

ت
ا

 

 ترتيب املشكلة
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 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 7 . 24 7 . 24 0 0.0 0 اخنفاا سطح املاء يف اخلزان اجلويف 1

 6 7 26 6 7 26 0 0.0 0 عدم توفر سيولة لشراء املدخالت 2

 (22املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

 نتاج جوز الهند:إالحادي عشر: المشاكل التي تواجه 

نتاج جوز اهلند املرتبة الثامنة على احملاصيل املنزرعة بالرتكيب إ حيتل         

(( على 7.احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم )

رقم  حصائي الواردة باجلدولمستوى ساحل حضرموت وتشري نتائج التحليل اال

نتاج جوز اهلند يف ساحل إمعوقة تواجه  ةحدى عشرإن هناا أىل إ (.8)

همية وىل، يليها يف األحبفار ساق النخيل يف املرتبة األ اإلصابةحضرموت أهمها: 

النسبية تشوه مثار جوز اهلند وتشققها يف املرتبة الثانية، عدم اضافة السماد 

نتاجية بعض إالعضوي والكيميائي الرتفاع اسعارهما يف املرتبة الثالثة،  ضعف 

صناف جوز اهلند يف املرتبة الرابعة، اخنفاا كميات االمطار يف بعض املواسم أ

 اإلصابةات املناخية يف املرتبة اخلامسة، واختالف مواعيد سقوطها نتيجة التغري

راء جلسادسة، عدم توفر عمالة ماهرة إلبيض )االرضة( يف املرتبة ابالنمل األ

وتسلق الشجرة يف املرتبة السابعة، عدم استيعاب العمليات الزراعية املختلفة 

رتبة يف امل حبشرة احلمرية اإلصابةنتاج يف املرتبة الثامنة، السوق احمللي حلجم اإل

التاسعة، ارتفاع تكاليف الري نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة من ناحية 

صعوبة تسويق  خريًاأو واالحتجاجات املائية على مدار العام من ناحية أخرى،

همية النسبية هلذه العوامل وقد بلغو األ. ةنتاج يف املرتبة احلادية عشراإل

.12. ،%7929 ،%7.29 ،%712. ،%927 ،%827 ،%123 ،%32. ،%.28 ،%721 ،%727 %

 لكل منهما على الرتتيب.

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه زراعة جوز اهلند مبحافظة أ( .8جدول رقم )   

 م172.حضرموت عام 

رق
ال م

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

012 
 

 املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

 11 1.1 2 11 1.1 2 0 0.0 0 التسويقصعوبة  1

عدم اضافة السماد العضوي  2

 والكيميائي الرتفاع التكاليف

0 0.0 0 24 12.9 3 24 12.9 3 

 10 1.6 3 10 1.6 3 0 0.0 0 ارتفاع تكاليف الري 3

 2 19.9 37 2 19.9 37 0 0.0 0 تشوه مثار جوز اهلند 4

 8 5.4 10 8 5.4 10 0 0.0 0 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 5

 2 20.4 38 1 20.4 38 0 0.0 0 حبفار ساق النخيل اإلصابة 6

 9 4.8 9 9 4.8 9 0 0.0 0 احلمريةحبشرة  اإلصابة 7

 6 8.1 15 6 8.1 15 0 0.0 0 بالنمل االبيض )االرضة( اإلصابة 8

 4 10.2 19 4 10.2 19 0 0.0 0 ضعف انتاجية بعض االصناف 9

 7 6.5 12 7 6.5 12 0 0.0 0 عمالة ماهرةعدم توفر  10

اخنفاا كميات االمطار  واختالف  11

 مواعيد سقوطها

0 0.0 0 17 9.1 5 17 9.1 5 

  100 186  100 186  0.0 0 مجاليإلا 

 م172.املرجع: بيانات العينة البحثية     

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة جوز اهلند         

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية وهي إمعوقات بغية توجيهها وتصديرها 

دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية باحملافظة،  إىل تلك اليت حتتاج

دارية ومؤسسية إنتاج ومعوقات ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات اإل

والسلطات احمللية واملركزية التدخل  وتشريعية يتطلب من املؤسسات الزراعية

 يف حلها.

 

 

5 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 83يشري اجلدول رقم )       

هميتها أاليت تواجه زراعة جوز اهلند مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

همية وىل، يليها يف األاملرتبة األحبفار ساق النخيل  اإلصابةالنسبية، فقد احتلو 
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صناف نتاجية بعض األإتشوه مثار جوز اهلند وتشققها يف املرتبة الثانية، ضعف 

 اإلصابةبيض )االرضة( يف املرتبة الرابعة، بالنمل األ اإلصابةيف املرتبة الثالثة، 

 .يف املرتبة السادسةنتاج حبشرة احلمرية يف املرتبة اخلامسة، صعوبة تسويق اإل

ية اليت تواجه زراعة جوز اهلند بالعينة البحث ن( أهم املشاكل الف23جدول )

 م1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 12 6 2 12 6 2 0 0.0 0 صعوبة التسويق 1

 3 2 37 3 2 37 0 0.0 0 تشوه مثار جوز اهلند 2

 2 1 38 2 1 38 0 0.0 0 صابة حبفار ساق النخيلاإل 3

 10 5 9 10 5 9 0 0.0 0 احلمريةصابة حبشرة اإل 4

 7 4 15 7 4 15 0 0.0 0 صابة بالنمل االبيض )االرضة(اإل 5

 5 3 19 5 3 19 0 0.0 0 صنافنتاجية بعض األإضعف  6

 (.8املرجع: اجلدول السابق رقم )

0 

نتاج الزراعي اليت مستخدمي مستلزمات اإل مكن جتميع أهم مشاكلأ      

هميتها أوترتيبها وفقا ونتاج زراعة جوز اهلند مبحافظة حضرموت إ تواجه

( ارتفاع تكاليف الري .8النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

اجات املائية على مدار ينتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وقطع الغيار من ناحية واالحت

ضافة إيليها يف األهمية عدم  وىل،العام من ناحية أخرى جاءت يف املرتبة األ

 اسعارها يف املرتبة الثانية. رتفاعالوية والكيميائية مسدة  العضاأل

نتاج اليت تواجه زراعة جوز اهلند بعينة ( أهم مشاكل مستلزمات اإل.8جدول )

 م 172.البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 2 . .. 2 . .. 0 0.0 0عدم اضافة االمسدة  العضوية  7
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 والكيميائية الرتفاع اسعارها

 1 7 49 1 7 49 0 0.0 0 ارتفاع تكاليف الري .

 (.8املرجع: اجلدول السابق رقم ) 

2  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه مكن جتميع أهم املشاكل اإلأ حيث

هميتها أنتاج زراعة جوز اهلند مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا وإعملية 

( اخنفاا كميات 83النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )

مواعيد سقوطها نتيجة التغريات املناخية  الفختاواالمطار يف بعض املواسم 

النسبية عدم توفر عمالة ماهرة همية وىل، يليها يف األجاءت يف املرتبة األ

جراء العمليات الزراعية املختلفة وتسلق الشجرة يف املرتبة الثانية، عدم إل

نتاج وعدم امكانية تصديره لألسواق اجملاورة يف استيعاب السوق حلجم اإل

 ة الثالثة.املرتب

عية اليت تواجه زراعة جوز دارية واملؤسسية والتشري( أهم املشاكل اإل83جدول )

 م 172.بعينة البحث مبحافظة حضرموتاهلند 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت 
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 9 3 71 9 3 71 1 121 1 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 7

 8 . .7 8 . .7 1 121 1 عدم توفر عمالة ماهرة 2

اخنفاا كميات االمطار  واختالف  3

 مواعيد سقوطها

1 
 

121 1 72 7 1 72 7 1 

 (..8املرجع: اجلدول السابق رقم )

 نتاج الليمون الحام :إالثاني عشر: المشاكل التي تواجه 

 املزروعةنتاج الليمون احلامض املرتبة العاشرة على احملاصيل إ حيتل         

بالرتكيب احملصولي احلالي من وجهة نظر أفراد العينة البحثية )جدول رقم 

(( على مستوى حمافظة حضرموت وحيتل املرتبة التاسعة يف الرتكيب 31)

حصائي الواردة إلوتشري نتائج التحليل ااحل حضرموت، احملصولي لوادي وس
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نتاج الليمون إن هناا مثانية وعشرين معوقة تواجه أىل إ( 81باجلدول رقم )

وىل، تبة األمراا يف املرباآلفات واأل اإلصابةاحلامض يف وادي حضرموت أهمها: 

نتاج الليمون لعدم استيعاب السوق إهمية النسبية صعوبة تسويق يليها يف األ

نتاج يف املرتبة الثانية، عدم توفر اخلربة الكافية لدى املزارعني احمللي حلجم اإل

ومعرفة العمليات الزراعية املختلفة )التقليم، التسميد، ....اخل( اليت يفرتا 

اسعار املبيدات واملوعد املناسب يف املرتبة الثالثة، ارتفاع  تنفيذها بالكمية احملددة

والكيميائية الصغرى والكربى يف املرتبة الرابعة، ارتفاع  واالمسدة العضوية

تكاليف الري نتيجة ارتفاع اسعار املشتقات النفطية من ناحية واحتياجاته املائية 

بة املواحل وأيضا باذب اإلصابةاملرتفعة من ناحية أخرى يف املرتبة اخلامسة، 

باحلشرات  اإلصابةاالصناف احمللية يف املرتبة السادسة،  اخنفاا انتاجية

صغر حجم احليازات  القشرية يف املرتبة السابعة، ارتفاع تكاليف االنتاج وأيضا

نفاق يف املرتبة التاسعة، عدم بصانعات األ اإلصابةالزراعية يف املرتبة الثامنة، 

خرى للجين ويف الوقو املناسب اهرة للتقليم مثال والعمالة األتوفر العمالة امل

تساقط الزهور يف املرتبة احلادية  تدني  خصوبة الرتبة يف املرتبة العاشرة، وأيضا

واملستهلك  ةوحجم مثارها صغري ةحملياملزروعة أصناف صناف ، معظم األةعشر

حبشرة النمل  اإلصابة ، وأخريًاةجم املتوسط يف املرتبة الثانية عشرحيبذ احل

هلذه  همية النسبية، وقد بلغو األةالثالثة عشر بيض )االرضة(يف املرتبةاأل

%، 29.%، 327%، 323%، 321%، 321%، .32%، .12%، 227%، 928%، 7722العوامل 

همية بقية املعوقات % لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ%723، 27.%، 21.

 الواردة باجلدول.

 

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه زراعة الليمون احلامض أ( 22رقم ) جدول   

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

 12 2.1 9 0 0 0 12 2.1 9 االصناف املنزرعة حملية 1
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 6 5.0 21 0 0 0 6 5.0 21 اخنفاا االنتاجية 2

 10 2.9 12 0 0 0 10 2.9 12 تدني  خصوبة الرتبة 3

 16 1.2 5 0 0 0 16 1.2 5 ملوحة مياه الري 4

 1 11.7 49 0 0 0 1 11.7 49 باآلفات واالمراا اإلصابة 5

 2 9.8 41 0 0 0 2 9.8 41 صعوبة التسويق 6

 9 3.1 13 0 0 0 9 3.1 13 عدم توفر املبيدات الفعالة 7

 4 6.4 27 0 0 0 4 6.4 27 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة 8

 11 2.6 11 0 0 0 11 2.6 11 تساقط الزهور 9

 15 1.4 6 0 0 0 15 1.4 6 ارتفاع التلف بعد احلصاد 10

 5 5.2 22 0 0 0 5 5.2 22 ارتفاع تكاليف الري 11

 10 2.9 12 0 0 0 10 2.9 12 املناسبعدم توفر العمالة يف الوقو  12

 7 3.6 15 0 0 0 7 3.6 15 عدم اجراء عملية التقليم 13

 14 1.7 7 0 0 0 14 1.7 7 عفن الرقبة 14

 6 5.0 21 0 0 0 6 5.0 21 ذبابة املواحل 15

 17 1.0 4 0 0 0 17 1.0 4 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 16

 6 5.0 21 0 0 0 6 5.0 21 احللة )املن( 17

 15 1.4 6 0 0 0 15 1.4 6 الغبار)العناكب( 18

 7 3.6 15 0 0 0 7 3.6 15 احلشرات القشرية 19

 14 1.7 7 0 0 0 14 1.7 7 االصفرار 20

 15 1.4 6 0 0 0 15 1.4 6 التفاف وجتعد االوراق والتكرفش 21

 9 3.1 13 0 0 0 9 3.1 13 صانعات االنفاق 22

 13 1.9 8 0 0 0 13 1.9 8 )االرضة(النمل االبيض  23

 3 7.1 30 0 0 0 3 7.1 30 البياا الدقيقي 24

 17 1.0 4 0 0 0 17 1.0 4 عدم توفر اخلربة الكافية 25

 8 3.3 14 0 0 0 8 3.3 14 ارتفاع تكاليف االنتاج 26

 14 1.7 7 0 0 0 14 1.7 7 عدم توقيع عقود طويلة مع املالا 27

 8 3.3 14 0 0 0 8 3.3 14 احليازاتصغر حجم  28

  711 520 0 0 0  100 420 مجالياإل 

 م.172.املرجع: بيانات العينة البحثية  

ىل إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه زراعة الليمون احلامض         

ىل اجلهة املكلفة حبلها، معوقات فنية إثال، معوقات بغية توجيهها وتصديرها 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز البحثية إوهي تلك اليت حتتاج 

دارية إومعوقات  نتاجاإلباحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر مستلزمات 

والسلطات احمللية واملركزية  ومؤسسية وتشريعية يتطلب من املؤسسات الزراعية

 حلها.التدخل يف 
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7 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 82يشري اجلدول رقم )       

هميتها أاليت تواجه زراعة الليمون احلامض مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

وىل، يليها يف االهمية املرتبة األمراا باآلفات واأل اإلصابة النسبية، فقد احتلو 

ة بعض االصناف بالبياا الدقيقي يف املرتبة الثانية، اخنفاا انتاجي اإلصابة

 اإلصابة)املن( يف املرتبة الثالثة، باحللة اإلصابةبذبابة املواحل،  باإلضافة اإلصابة

نفاق يف املرتبة حبشرة صانعات اال اإلصابةباحلشرات القشرية يف املرتبة الرابعة، 

تساقط الزهور يف املرتبة خصوبة الرتبة يف املرتبة السادسة، مسة، تدني اخلا

حبشرة  اإلصابةصناف املنزرعة أصناف حملية يف املرتبة الثامنة، السابعة، األ

بعفن الرقبة يف املرتبة  اإلصابةالنمل االبيض )االرضة( يف املرتبة التاسعة، 

 اإلصابةبالغبار)العناكب(  اإلصابةالعاشرة، ارتفاع التلف بعد احلصاد وأيضا 

 خريًاأ، وةوراق والتكرفش الفريوسي يف املرتبة احلادية عشربااللتفاف وجتعد األ

 .ةملوحة مياه الري  يف املرتبة الثانية عشر

 

 

 

 

ية اليت تواجه زراعة الليمون احلامض بالعينة ن( أهم املشاكل الف22جدول ) 

 م1112مبحافظة حضرموت  يةالبحث

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

را
را

تك
ال

ت
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 12 8 9 0 0 0 12 8 9 صناف املنزرعة حمليةاأل 1

 6 3 21 0 0 0 6 3 21 نتاجيةاإل خنفااا 2

 10 6 12 0 0 0 10 6 12 خصوبة الرتبة تدني 3
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 16 12 5 0 0 0 16 12 5 ملوحة مياه الري 4

 1 1 49 0 0 0 1 1 49 باآلفات واالمراا اإلصابة 5

 11 7 11 0 0 0 11 7 11 تساقط الزهور 6

 15 11 6 0 0 0 15 11 6 ارتفاع التلف بعد احلصاد 7

 14 10 7 0 0 0 14 10 7 عفن الرقبة 8

 6 3 21 0 0 0 6 3 21 املواحل ذبابة 9

 6 3 21 0 0 0 6 3 21 احللة )املن( 10

 15 11 6 0 0 0 15 11 6 الغبار)العناكب( 11

 7 4 15 0 0 0 7 4 15 احلشرات القشرية 12

 14 10 7 0 0 0 14 10 7 صفراراأل 13

التفاف وجتعد االوراق  14

 والتكرفش

6 11 15 0 0 0 6 11 15 

 9 5 13 0 0 0 9 5 13 االنفاقصانعات  15

 13 9 8 0 0 0 13 9 8 النمل االبيض )االرضة( 16

 3 2 30 0 0 0 3 2 30 البياا الدقيقي 17

 (81املرجع: اجلدول السابق رقم )

. 

نتاج الزراعي اليت مكن جتميع أهم مشاكل مستخدمي مستلزمات اإلأ       

الليمون احلامض مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا  نتاج زراعةإتواجه 

( ارتفاع اسعار 88هميتها النسبية، فقد تبني من النتائج الواردة باجلدول رقم )أو

وىل، ارتفاع املبيدات واالمسدة العضوية والكيميائية بأنواعها جاءت يف املرتبة األ

اجات يفاع اسعار الطاقة وقطع الغيار من ناحية واالحتتكاليف الري نتيجة ارت

يليها يف األهمية عدم  املائية على مدار العام من ناحية أخرى يف املرتبة الثانية،

بعض جراء لة ماهرة إلتوفر مبيدات فعالة يف املرتبة الثالثة، عدم توفر عما

 خرية.ة األوعمالة للجين والتعشيب يف املرتبالعمليات كالتقليم والتحييث 

نتاج اليت تواجه زراعة الليمون احلامض ( أهم مشاكل مستلزمات اإل88جدول )

 م 172.مبحافظة حضرموت يةعينة البحثالب
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قم
لر

ا
 

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة 

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 9 3 13 0 0 0 9 3 13 عدم توفر املبيدات الفعالة 7

 4 1 27 0 0 0 4 1 27 ارتفاع اسعار املبيدات واالمسدة .

 5 2 22 0 0 0 5 2 22 ارتفاع تكاليف الري 3

 10 4 12 0 0 0 10 4 12 عدم توفر العمالة يف الوقو املناسب 4

 (81رقم )املرجع: اجلدول السابق 

3 

 

سية والتشريعية اليت تواجه دارية واملؤسمكن جتميع أهم املشاكل اإلأحيث         

نتاج زراعة الليمون احلامض مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا إ عملية

( صعوبة 89ة باجلدول رقم )الواردهميتها النسبية، فقد تبني من النتائج أو

جراء إهمية النسبية عدم وىل، يليها يف األالليمون جاءت يف املرتبة األتسويق 

جرائها من قبل املزارع يف املرتبة إعملية التقليم لعدم توفر عماله ماهره وصعوبة 

خرى الحتياجاته الثانية، ارتفاع تكاليف انتاج الليمون عن غريه من احملاصيل األ

نتاج والعمالة والري على مدار العام يف املرتبة الثالثة، العالية من مستلزمات اإل

ر، يف املرتبة صغر حجم احليازات الزراعية نتيجة لتفتيو امللكية بسبب اإل

الرابعة، عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج وعدم امكانية تصديره لألسواق 

دراية الكاملة مبتطلبات مزارعني والاجملاورة وأيضا عدم توفر اخلربة الكافية لل

 يف املرتبة اخلامسة.احملصول 

اليت تواجه زراعة دارية واملؤسسية والتشريعية اإل( أهم املشاكل 29جدول )

 م 1112الليمون احلامض بعينة البحث مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 2 7 41 0 0 0 2 7 41 صعوبة التسويق 7

 7 2 15 0 0 0 7 2 15 عدم اجراء عملية التقليم 2
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 17 5 4 0 0 0 17 5 4 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 3

 17 5 4 0 0 0 17 5 4 عدم توفر اخلربة الكافية .

 8 3 14 0 0 0 8 3 14 ارتفاع تكاليف االنتاج 3

 14 4 7 0 0 0 14 4 7 عدم توقيع عقود طويلة مع املالا 1

 8 3 14 0 0 0 8 3 14 صغر حجم احليازات 2

 (81املرجع: اجلدول السابق رقم )

 ثانيا: الثروة الحيوانية:

ادية الرئيسية يف القطاع اإلنتاج احليواني أحد األنشطة االقتص ُيع دُّ

، إذ تسهم منتجاته مبا يزيد عن ثلث الناتج الزراعي اإلمجالي، حيث الزراعي

% من 21..مليار ريال، يثل حنو 2.229بلغو قيمة اإلنتاج احليواني حوالي 

. م173.عام  مليار ريال .72322البالغ حوالي  اليمين قيمة اإلنتاج الزراعي

مصدر احلصول على الربوتني احليواني  احليوانية لكونها وترجع أهمية املنتجات

الذي يعد من أهم املكونات الرئيسية يف النمط الغذائي لتنسان، ويثل نسبة 

الربوتني احليواني يف غذاء اإلنسان إىل إمجالي الربوتني معيارًا ملستوى التغذية 

م اجملتمع وتطوره،  وتتوقف تنمية اإلنتاج احليواني الذي ميكن أن يقاس به تقد

إىل حد كبري على مدى توفر األعالف احليوانية بأنواعها املختلفة ومدى 

الكفاءة الغذائية هلذه األعالف، ويالحظ أن معدالت مو املنتجات احليوانية من 

ىل اتساع اللحوم واأللبان ال تتناسب مع الطلب املتزايد عليها، األمر الذي أدى إ

الفجوة الغذائية بني اإلنتاج واالستهالا من عام آلخر، فضاًل عن ارتفاع أسعار 

هذه املنتجات واليت يتوقع أن تصل إىل مستويات كبرية تعجز عندها الفئات ذات 

الدخول املنخفضة عن حتقيق االحتياجات الضرورية لتنسان من الربوتني 

 احليواني.

أهم  واالبقار والدواجن وحنل العسل يشكل املاعز والضأن واجلمال

اعداد حمدودة من فضال عن  حضرموت حافظةمكونات الثروة احليوانية مب

ألف رأس يستخدم قليل منها يف اعمال النقل  78272حوالي احلمري بلغو

وتنفيذ بعض االعمال الزراعية، وهناا عدة اماي يف التملك والرتبية واالنتاج 

 هناا نظامني:وغذية للمواشي وفقا وطريقة الت
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و عالئق مركزة أعالف أكان  اءيقدم للحيوانات الغذاء سو نظام التعليف:

الريفية أو ترتا هذه  ةسرو داخل مساكن األأحبسب نوع الرتبية، يف احلظائر 

حيث عالف الذرة او الربسيم وتلفات املزارع املروية أاحليوانات تتغذى على 

تطلق احليوانات يف احلقول بعد حصاد احملصول لرعي ما تبقى من تلفات 

ويصل حجم القطيع يف بعض املزارع او يف حظائر تربية التسمني اىل اكثر من 

 لف راس.أ

الطبيعية يف تعتمد تغذية احليوانات يف هذا النظام على املراعي  نظام الرعي:

ليه معظم البادية الذين ميتلكون الشمالية، ويعتمد عاهلضبتني اجلنوبية و

 قطعانا من املاعز والضأن وعدد حمدود من اجلمال. 

  غنام (الضأن): األاوالً 

ن عدد احلائزين لألغنام مبحافظة حضرموت أ( 91يبني اجلدول رقم )          

فراد أمجالي إ% من 29يثل حوالي  ًاحائز 321.)ملك، شراكة( بلغ حوالي 

 منهم يف وادي حضرموت ،ًاحائز3.21 حوالي لبالغا البحثية العينة

لعينة البحثية يف فراد اأمجالي إ% من 2323يثل حوالي  ًاحائز 7119يحوال

فراد العينة أ% من 3.22حوالي  يثلو ،ًاحائز1..7حوالي الوادي البالغة

 ًاحائز 7.98البحثية باحملافظة، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

فراد العينة البحثية يف الساحل البالغة حوالي أمجالي إمن  %87يثل حوالي

 فراد العينة البحثية باحملافظة. أ% من 328.، كما يثل حوالي ًاحائز 7831

فراد العينة أ ن لألغنام يف الوادي والساحل من( أعداد احلائزي91جدول رقم )

 م2117البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 78.5 2567 81.0 1498 75.3 1069 احلائزين لألغنام  )مللك،  شراكة( 7

 21.5 703 19.0 352 24.7 351 الغري حائزين .

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 مجالي أفراد العينةإ 3

 ارات االستبيان بالعينة البحثية.بيانات استماملرجع: 
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يف حني بلغ عدد املالا احلائزين لألغنام يف عينة البحث على مستوى        

، ساحل ًاحائز 998، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 17..احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين املالا 3921%،  121.حوالي  يثال ًاحائز 7.13حضرموت 

البحثية مبحافظة حضرموت لكل منهما على الرتتيب. وبلغ امجالي بالعينة 

 ًاألف رأس 3321عدد ر وس االغنام اليت ميلكها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

حوالي  افظة البالغةمجالي أعداد ر وس األغنام باحملإ% من 123يثل حوالي 

م، وبلغ متوسط حجم احليازة لألغنام امللك بعينة 173.عام  ًاألف رأس 8.3

رأس وحد أعلى بلغ  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد  ًارأس ..البحث حوالي 

 .788ي حوالي أن معظم احلائزين أ( 97رأس. ويبني اجلدول رقم ) 311حوالي 

، يف ًارأس 3.قل من أ% من أفراد العينة ميلكون حيازات 22حوالي  يثل ًاحائز

 31-3.% حيازات ترتاوح بني 7223ي حوالي ًا أحائز 37.حني ميلك حوالي 

% من أفراد العينة البحثية 121ي حوالي ًا أحائز 7.8، بينما ميلك حوالي ًارأس

. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ًارأس 31باحملافظة حيازات من االغنام تزيد عن 

مجالي إ% من 228.ل حوالي ألف رأس يث 321.ر وس االغنام امللك حوالي 

ر وس االغنام اليت ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم 

رأس وحد أعلى بلغ  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد  ًارأس 1.احليازة حوالي 

 1.7ي حوالي أن معظم احلائزين أرأس، ويظهر نفس اجلدول  311حوالي 

، يف حني ًارأس 3.قل من أالعينة ميلكون حيازات  % من أفراد.1ي حوالي ًا أحائز

، ًارأس 31-3.% حيازات ترتاوح بني 1.ي حوالي ًا أحائز 33.ميلك حوالي 

% من أفراد العينة البحثية بوادي 922ي حوالي ًا أحائز .9بينما ميلك حوالي 

، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ًارأس 31غنام تزيد عن حضرموت حيازات من األ

مجالي ر وس إ% من .3.2س يثل حوالي أألف ر 8.غنام امللك حوالي ألر وس ا

غنام اليت ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة بلغ حوالي األ

، ًارأس 31.رأس وحد أعلى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد  ًارأس 79

ي حوالي ًا أحائز 7.17ي حوالي أن معظم احلائزين أويبني نفس اجلدول 

، يف حني ًارأس 3.ن قل مأ% من أفراد العينة ميلكون حيازات من االغنام 8.23

غنام ترتاوح بني % حيازات من األ7729ي حوالي أ ًاحائز728ميلك حوالي 
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% من أفراد العينة 321ي حوالي أ ًاحائز .3رأس، بينما ميلك حوالي  3-31.

 رأس. 31غنام تزيد عن البحثية بساحل حضرموت حيازات من األ

 عينة البحث على مستوى بينما بلغ عدد الشركاء احلائزين لألغنام يف         

، ساحل ًاحائز778 ، منهم يف وادي حضرموتًاحائز128حوالي  احملافظة

% من أعداد احلائزين الشركاء 228%،  .9.2حائزين يثل حوالي 71حضرموت 

غنام اليت مجالي عدد ر وس األإيب.  وبلغ بالعينة البحثية لكل منهما على الرتت

ألف رأس، وبلغ متوسط حجم  .2.يشرتا فيها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

تراوح بني حد ادنى بلغ  ًارأس 72احليازة لألغنام الشراكة بعينة البحث حوالي 

ن معظم أ. ويبني نفس اجلدول ًارأس7.1رأس وحد أعلى بلغ حوالي  7حوالي 

% من أفراد العينة يشرتكون يف 83ي حوالي ًا أحائز 719ي حوالي أاحلائزين 

% يف .7ي حوالي ًا أحائز 73رأس، يف حني يشرتا حوالي  3.قل من أحيازات 

% 3ي حوالي أحائزين  .رأس، بينما يشرتا حوالي  31-3.حيازات ترتاوح بني 

. ويف ًارأس 31 غنام تزيد عنمن أفراد العينة البحثية باحملافظة يف حيازات من األ

ألف رأس يثل  722غنام الشراكة حوالي وادي حضرموت بلغ عدد ر وس األ

مجالي ر وس االغنام اليت يشرتا فيها أفراد العينة البحثية إ% من 2223حوالي 

دنى بلغ أترتاوح بني حد  ًارأس 73باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

ن معظم أ، ويظهر نفس اجلدول ًارأس 711رأس وحد أعلى بلغ حوالي  7حوالي 

% من أفراد العينة يشرتكون يف 82ي حوالي ًا أحائز 713ي حوالي أاحلائزين 

% يف .7اي حوالي  ًاحائز .7، يف حني يشرتا حوالي ًارأس 3.حيازات اقل من 

ي حوالي واحد  أ ، بينما يشرتا حوالي حائزًارأس 31-3.حيازات ترتاوح بني 

 31لعينة البحثية بوادي حضرموت يف حيازات من االغنام تزيد عن % من أفراد ا7

س أألف ر 123رأس، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس االغنام الشراكة حوالي 

غنام اليت يشرتا فيها أفراد العينة مجالي ر وس األإ% من 22..يثل حوالي 

دنى بلغ أد رأس تراوح بني ح 2.البحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة بلغ حوالي 

ن معظم أرأس، ويبني نفس اجلدول  7.1رأس وحد أعلى بلغ حوالي  .حوالي 

% من أفراد العينة يشرتكون يف 11ي حوالي أحائزين  1ي حوالي أاحلائزين 

% يف  71ي حوالي أ واحد ، يف حني يشرتا حوالي حائزًارأس 3.قل من أحيازات 
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ي حوالي أحائزين  3حوالي ، بينما يشرتا ارأسم 31-3.حيازات ترتاوح بني 

 ًا.رأس 31% من أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت يف حيازات تزيد عن 31

كما بلغ عدد احلائزين البائعني لألغنام يف عينة البحث على مستوى       

، ساحل ًاحائز 819، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 2170احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين البائعني 11%، 1. حنو نيثال ًاحائز 7317حضرموت 

غنام مجالي عدد ر وس األإبالعينة البحثية لكل منهما على الرتتيب.  وبلغ 

ألف رأس،  وبلغ متوسط حجم 7829املباعة من أفراد العينة باحملافظة حوالي 

 7 حنودنى أر وس،  ترتاوح بني حد  9قطعان األغنام املباعة بعينة البحث حوالي 

ي أن معظم احلائزين أرأس. ويبني نفس اجلدول  311 حنوأقصى  رأس وحد

% من أفراد العينة يبيعون قطعان من األغنام 93ي حوالي أ ًاحائز .13.حوالي 

% قطعان من .ي حوالي ًا أحائز 91/ سنه، يف حني يبيع حوالي ًارأس 3.اقل من 

ي حوالي أ ًاائزح 8./ سنه، بينما يبيع حوالي ًارأس 31-3.غنام ترتاوح بني األ

 ًا/رأس 31غنام تزيد عن قطعان من األأفراد العينة البحثية باحملافظة % من 7

ألف رأس .772غنام املباعة حوالي سنه. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس األ

غنام املباعة من أفراد العينة البحثية مجالي ر وس األإ% من 11يثل حوالي 

، تراوح بني حد ًارأس 73ام املباعة حوالي غنباحملافظة، وبلغ متوسط حجم األ

ن أرأس، ويبني نفس اجلدول  311رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أ

من أفراد العينة يبيعون  %89ي حوالي أ ًاحائز 222ي حوالي أمعظم احلائزين 

ي ًا أحائز 12/ سنه، يف حني يبيع حوالي ًارأس 3.قل من أقطعان من األغنام 

/ سنه، بينما يبيع ًارأس 31-3.% قطعان من االغنام ترتاوح بني 8حوالي 

% من أفراد العينة البحثية باحملافظة قطعان من 3ي حوالي أ ًاحائز 3.حوالي 

 . / سنهًارأس 31االغنام تزيد عن 

امللك والشراكة واملباعة  وحجم احليازة   األغناممجالي عدد إ( 91جدول رقم )

 م1112مبحافظة حضرموت لدى أفراد عينة البحث 

ا ل ر ق م
 

 مباعةغنام أ غنام شراكةأ ملكغنام أ 
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7 
 2052 1275 222 109 6 103 1882 1261 621 رأس 15قل  من   أ

% 64.2 84.5 76.5 87.3 60.0 85.2 892. 98 94.6 

. 
 90 23 12 15 1 14 431 178 253 رأس 51  - 15من 

% 26.1 11.9 17.5 11.9 10.0 11.7 222 1.8 4.1 

3 
 28 3.0 25 4 3 1 148 54 94 رأس 51كرب من   أ

% 9.7 3.6 6.0 0.8 30.0 3.1 2.9 0.2 1.3 

. 
 2170 1301 869 128 10 118 2461 1493 968 مجالياإل

% 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0 

 78918 2171 .77.9 .78. .2. 7271 33321 8178. 3338. امجالي عدد االغنام 3

 721. 7317 819 7.8 71 778 17.. 7.13 998 عدد  احلائزين 1

 7 7 7 7 . 7 7 7 7 احلد االدنى للحيازة 2

 311 711 311 7.1 7.1 711 311 31. 311 احلد االعلى للحيازة 8

 822 329 73 72 2. 7.23 728. .792 321. متوسط  حجم احليازة 9

 ارات االستبيان بالعينة البحثيةاملرجع: بيانات استم

ألف رأس  221املباعة حوالي  األغنامويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس           

املباعة من أفراد العينة البحثية  األغناممجالي ر وس إ% من 1.يثل حوالي 

ر وس تراوحو  1املباعة حوالي  األغنامباحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطعان 

رأس، ويبني نفس  711رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أبني حد 

% من أفراد 98ي حوالي أ ًاحائز 7.23ي حوالي أن معظم احلائزين أاجلدول 

/ سنه، يف حني يبيع حوالي ًارأس 3.قل من أاألغنام العينة يبيعون قطعان من 

/ سنه، ًارأس 31-3.% قطعان من األغنام ترتاوح بني 728ي حوالي ًا أحائز 3.

% من أفراد العينة البحثية بساحل .12ي حوالي أحائزين  3بينما يبيع حوالي 

 / سنه.ًارأس 31حضرموت قطعان من األغنام تزيد عن 

ًـ ثاني  زــاعـ: الما

ن عدد احلائزين مبحافظة حضرموت للماعز أ( .9يبني اجلدول رقم )          

فراد أمجالي إ% من 81يثل حوالي  ًاحائز 113.)ملك، شراكة( بلغ حوالي 
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 .98، منهم يف وادي حضرموت حواليًاحائز 3.21العينة البحثية البالغ حوالي 

الغة يف الوادي الب ةفراد العينة البحثيأمجالي إ% من 19يثل حوالي  احائزم

فراد العينة البحثية باحملافظة، أ% من 38حوالي  كما يثل ،ًاحائز1..7حوالي 

 %88يثل حوالي ًاحائز 71.7ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

، كما ًاحائز 7831فراد العينة البحثية يف الساحل البالغة حوالي أمجالي إمن 

 فراد العينة البحثية باحملافظة. أ% من .1يثل حوالي 

فراد العينة أمن  ماعز يف الوادي والساحل ( أعداد احلائزين لل91جدول رقم )

 م1112البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت البيان

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 %79.6 2603 %87.6 1621 %69.2 982 احلائزين للماعز  )مللك،  شراكة( 7

 %20.4 667 %12.4 229 %30.8 438 الغري حائزين .

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 امجالي أفراد العينة 3

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.

يف حني بلغ عدد املالا احلائزين للماعز يف عينة البحث على مستوى          

، ساحل ًاحائز 927، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 92..احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين املالا 17%، 39حوالي ن يثال احائزم73.1حضرموت 

لي مجاإبالعينة البحثية مبحافظة حضرموت لكل منهما على الرتتيب. وبلغ 

ألف رأس  8129عدد ر وس املاعز اليت ميتلكها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

 7923مجالي أعداد ر وس املاعز باحملافظة البالغة حوالي إ % من.يثل حوالي 

م، وبلغ متوسط حجم حيازة املاعز امللك بعينة البحث 173.ألف رأس عام 

أس وحد أقصى بلغ حوالي ر 7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد  ًارأس .3حوالي 

 ًاحائز 7112ي حوالي أن معظم احلائزين أ( 93. ويبني اجلدول رقم )ًارأس 831

، يف حني ميلك ًارأس 3.قل من أ% من أفراد العينة ميلكون حيازات 12ي حوالي أ

، بينما ًارأس 31-3.% حيازات ترتاوح بني 1.ي حوالي ًا أحائز88.حوالي 

% من أفراد العينة البحثية باحملافظة .7حوالي ي ًا أحائز ..3ميلك حوالي 

.  ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس املاعز ًارأس 31حيازات من املاعز تزيد عن 

مجالي ر وس املاعز اليت إ% من  23..ألف رأس يثل حوالي  .3.2امللك حوالي 
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 33ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

، و ًارأس 831رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد 

% .1ي حوالي ًا أحائز 178ي حوالي أن معظم احلائزين أيظهر نفس اجلدول 

 798رأس، يف حني ميلك حوالي  3.قل من أمن أفراد العينة ميلكون حيازات 

بينما ميلك حوالي ، ًارأس 31-3.% حيازات ترتاوح بني 1.ي حوالي أ ًاحائز

% من أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت حيازات 71ي حوالي ًا أحائز 733

، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس املاعز امللك ًارأس 31من املاعز تزيد عن 

مجالي ر وس املاعز اليت ميلكها إ% من 3223ألف رأس يثل حوالي  123.حوالي 

تراوح بني  ًارأس 37مبتوسط حيازة بلغ حوالي  أفراد العينة البحثية باحملافظة،

رأس، ويبني نفس اجلدول  211رأس وحد أعلى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أحد 

% من أفراد العينة 19ي حوالي ًا أحائز 71.9ي حوالي أن معظم احلائزين أ

ي أحائز  91.، يف حني ميلك حوالي ًارأس 3.قل من أميلكون حيازات من املاعز 

، بينما ميلك حوالي ًارأس 31-3.% حيازات من املاعز ترتاوح بني 79حوالي 

% من أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت حيازات .7ي حوالي أ ًاحائز 782

 .ًارأس 31من املاعز تزيد عن 

بينما بلغ عدد الشركاء احلائزين للماعز يف عينة البحث على مستوى          

، ساحل ًاحائز .. هم يف وادي حضرموتمن ،ًاحائز119احملافظة حوالي

% من أعداد احلائزين الشركاء .8%، 78يثل حوالي  ًأحائز 92حضرموت 

مجالي عدد ر وس إبالعينة البحثية باحملافظة لكل منهما على الرتتيب.  وبلغ 

ألف رأس،  وبلغ  .32املاعز اليت يشرتا فيها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

تراوح بني  ًارأس 2.للماعز الشراكة بعينة البحث حوالي  متوسط حجم احليازة

رأس. ويبني نفس  31.رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أحد 

% من أفراد العينة 27ي حوالي أ ًاحائز .8ي حوالي أن معظم احلائزين أاجلدول 

ي ًا أحائز 8.، يف حني يشرتا حوالي ًارأس 3.قل من أيشرتكون يف حيازات 

 2، بينما يشرتا حوالي ًارأس 31-3.% يف حيازات ترتاوح بني ..حوالي 

 ملاعز% من أفراد العينة البحثية باحملافظة يف حيازات من ا1ي حوالي أحائزين 

رأس. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس املاعز الشراكة حوالي  31تزيد عن 

اليت يشرتا فيها مجالي ر وس املاعز إ% من 7723ألف رأس يثل حوالي  .12
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 ًارأس 72أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

، ويظهر ًارأس 11رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد 

% من أفراد 81ي حوالي ًا أحائز 79ي حوالي أن معظم احلائزين أنفس اجلدول 

حائزين  .رأس، يف حني يشرتا حوالي  3.قل من أالعينة يشرتكون يف حيازات 

 حائز 7، بينما يشرتا حوالي ًارأس 31-3.% يف حيازات ترتاوح بني 9ي حوالي أ

% من أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت يف حيازات من املاعز 3ي حوالي أ

، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس املاعز الشراكة حوالي ًارأس 31تزيد عن 

مجالي ر وس املاعز اليت يشرتا فيها إ% من 8823يثل حوالي س أألف ر 28.

تراوح بني  ًارأس 9.أفراد العينة البحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة بلغ حوالي 

، ويبني نفس اجلدول ًارأس 31.رأس وحد أعلى بلغ حوالي  .دنى بلغ حوالي أ حد

العينة % من أفراد 12ي حوالي أحائز  13ي حوالي أن معظم احلائزين أ

ي أ ًاحائز 1.، يف حني يشرتا حوالي ًارأس 3.قل من أيشرتكون يف حيازات 

 1، بينما يشرتا حوالي ًارأس 31-3.% يف حيازات ترتاوح بني 2.حوالي 

% من أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت يف حيازات 1ي حوالي أحائزين 

عز يف عينة البحث على . كما بلغ عدد احلائزين البائعني للماًارأس 31تزيد عن 

، ًاحائز 8.8، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 7...مستوى احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين .1%، 38يثل حوالي  ًاحائز 7393ساحل حضرموت 

البائعني بالعينة البحثية مبحافظة حضرموت لكل منهما على الرتتيب، وبلغ 

ألف  3.21مجالي عدد ر وس املاعز املباعة من أفراد العينة باحملافظة حوالي إ

 ًارأس 71رأس، كما بلغ متوسط حجم قطعان املاعز املباعه بعينة البحث حوالي 

. ويبني ًارأس 811رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد 

% من 82ي حوالي ًا أئزحا 7933ي حوالي أن معظم احلائزين أنفس اجلدول 

رأس/ سنه، يف حني يبيع حوالي  3.قل من أأفراد العينة يبيعون قطعان من املاعز 

رأس/ سنه،  31-3.% قطعان من املاعز ترتاوح بني 9ي حوالي ًا أحائز 793

% من أفراد العينة البحثية باحملافظة  .ي حوالي أ ًاحائز 93بينما يبيع حوالي 

رأس/ سنه.  ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس  31عن قطعان من املاعز تزيد 

مجالي ر وس املاعز إ% من 8.ألف رأس يثل حوالي 7128املاعز املباعة حوالي 

املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطعان االغنام 
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رأس وحد أقصى بلغ  7رأس تراوح بني حد ادنى بلغ حوالي  1.املباعة حوالي 

 ًاحائز ..2رأس، ويبني نفس اجلدول ان معظم احلائزين اي حوالي  811حوالي 

رأس/ سنه،  3.قل من أ% من أفراد العينة يبيعون قطعان من املاعز 83ي حوالي أ

-3.% قطعان من املاعز ترتاوح بني 9ي حوالي ًا أحائز 22يف حني يبيع حوالي 

العينة  % من أفراد1الي ي حوأ ًاحائز 2.رأس/ سنه، بينما يبيع حوالي  31

سنه، ويف ساحل  /رأس 31من املاعز تزيد عن  البحثية باحملافظة قطعان

% .3ألف رأس يثل حوالي  7229حضرموت بلغ عدد ر وس املاعز املباعة حوالي 

مجالي ر وس املاعز املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ إمن 

دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد  73والي متوسط حجم قطيع املاعز املباع ح

ن معظم أرأس، ويبني نفس اجلدول  11.رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7

% من أفراد العينة يبيعون قطعان 88ي حوالي أحائز  7.37ي حوالي أاحلائزين 

% 8اي حوالي ًا حائز 771رأس/ سنه، يف حني يبيع حوالي  3.قل من أمن املاعز 

 ًاحائز 1.رأس/ سنه، بينما يبيع حوالي  31-3.ترتاوح بني قطعان من املاعز 

% من أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت قطعان من املاعز تزيد 3اي حوالي 

 رأس/ سنه. 31عن 

( امجالي عدد املاعز امللك والشراكة واملباعة  وحجم احليازة  لدى 93جدول)

 م1112أفراد عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان

 ماعز مباع ماعز  شراكة ماعز ملك
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ا
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 1955 7.37 ..2 84 65 19 1667 1049 618 رأس 3.   قل  من  أ 7

% 63.6 68.7 66.8 86.4 67.0 70.6 832. 88.4 87.2 

 193 116 22 28 26 2 488 290 198 رأس 31  - 3.من  .

% 20.4 19.0 19.5 9.1 26.8 23.5 927 8.3 8.6 

 93 46 2. 7 6 1 342 187 155 رأس 31  كرب من  أ 3

% 16.0 12.3 13.7 4.5 6.2 5.9 323 3.3 4.1 

 2241 1393 848 119 97 22 2497 1526 971 مجالياإل .

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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1..3 مجالي أعداد املاعزإ 3

9 
.1.2. 81887 313 .293 3738 71233 72812 3.1.1 

 7... 7393 8.8 779 92 .. 92.. 73.1 927 عدد  احلائزين 1

 7 7 7 7 . 7 7 7 7 دنى للحيازةاحلد األ 2

 811 11. 811 31. 31. 11 831 211 831 على للحيازةاحلد األ 8

 7323 7.28 7928 123. 828. 723 .3.2 3123 .332 حجم احليازةمتوسط  9

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.

 بقارثالثا: األ

لألبقار ن عدد احلائزين مبحافظة حضرموت أ( .9يبني اجلدول رقم )       

فراد أمجالي إ% من .يثل حوالي  ًاحائز 7.3)ملك، شراكة( بلغ حوالي 

 1.، منهم يف وادي حضرموت حوالي ًاحائز 3.21حوالي العينة البحثية البالغ 

فراد العينة البحثية يف الوادي البالغة أمجالي إ% من .يثل حوالي  ًاحائز

% من افراد العينة البحثية باحملافظة، 7، كما يثل حوالي ًاحائز1..7حوالي

من  %3يثل حوالي  ًاحائز 99ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

، كما يثل ًاحائز 7831فراد العينة البحثية يف الساحل البالغة حوالي أالي مجإ

 فراد العينة البحثية باحملافظة.أ% من 3حوالي 

العينة  من أفراد ائزين لألبقار يف الوادي والساحل( أعداد احل92جدول رقم )

 م1112البحثية مبحافظة حضرموت 
قم

لر
ا

 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت البيان

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 3.8 125 5.4 99 1.8 26 احلائزين لألبقار  )مللك،  شراكة( 7

 96.2 3145 94.6 1751 98.2 1394 الغري حائزين .

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 امجالي أفراد العينة 3

 البحثية.ارات االستبيان بالعينة املرجع: بيانات استم

 عينة البحث على مستوى يف حني بلغ عدد املالا احلائزين لألبقار يف      

، ساحل ًاحائز ..، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز771حوالي  احملافظة

% من أعداد احلائزين املالا بالعينة 28%، ..يثل حوالي  ًاحائز 81حضرموت 

مجالي عدد ر وس األبقار إالبحثية باحملافظة لكل منهما على الرتتيب.  وبلغ 
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% من 7يثل حوالي  ًارأس 32.اليت ميلكها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

عام ألف رأس  123.حوالي  بقار باحملافظة البالغةمجالي أعداد ر وس األإ

 .م، كما بلغ متوسط حجم احليازة لألبقار امللك بعينة البحث حوالي 173.

ر وس.  71رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد 

ي حوالي أ حائز .71ي حوالي أن معظم احلائزين أ( 93ويبني اجلدول رقم )

حني ميلك حوالي  ر وس، يف 3قل من أ% من أفراد العينة ميلكون حيازات 9.23

رأس، بينما ال ميلك  71-3% حيازات ترتاوح بني 323ي حوالي أحائزين  1

ر وس. ويف وادي  71فراد العينة البحثية باحملافظة حيازات من األبقار تزيد عن أ

% من  7.رأس يثل حوالي  92حضرموت بلغ عدد ر وس األبقار امللك حوالي 

راد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط مجالي ر وس األبقار اليت ميلكها أفإ

رأس وحد أقصى  7دنى بلغ حوالي أر وس ترتاوح بني حد  .حجم احليازة حوالي 

 79ي حوالي أن معظم احلائزين أر وس، ويظهر نفس اجلدول  71بلغ حوالي 

ر وس، يف حني  3قل من أ% من أفراد العينة ميلكون حيازات 29ي حوالي أ حائز

ر وس،  71-3% حيازات ترتاوح بني 7.ي حوالي أحائزين  3ميلك حوالي 

بينما ال ميتلك أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت حيازات من األبقار تزيد 

ر وس، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس األبقار امللك حوالي  71عن 

مجالي ر وس األبقار اليت ميلكها أفراد العينة إ% من 39راس يثل حوالي 7.1

دنى بلغ أر وس تراوح بني حد  .بحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة بلغ حوالي ال

ن معظم أر وس، ويبني نفس اجلدول  71رأس وحد أعلى بلغ حوالي  7حوالي 

% من أفراد العينة ميلكون حيازات 99ي حوالي أ حائز 83ي حوالي أاحلائزين 

% 7ي حوالي أ ر وس، يف حني ميلك حوالي حائز واحد 3قل من أمن األبقار 

ر وس، بينما ال ميتلك أفراد العينة  71-3حيازات من األبقار ترتاوح بني 

 ر وس. 71البحثية بساحل حضرموت حيازات من األبقار تزيد عن 

بينما بلغ عدد الشركاء احلائزين لألبقار يف عينة البحث على مستوى          

ئزين، ساحل حضرموت حا 3حائز، منهم يف وادي حضرموت 17احملافظة حوالي 

 % من أعداد احلائزين الشركاء بالعينة البحثية.8%، 78حائز يثل حوالي  .7

مجالي عدد ر وس األبقار اليت إلكل منهما على الرتتيب.  وبلغ  باحملافظة

رأس،  وبلغ متوسط حجم احليازة  37يشرتا فيها أفراد العينة باحملافظة حوالي
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 7دنى بلغ حوالي أر وس تراوح بني حد  .لألبقار الشراكة بعينة البحث حوالي 

ي أن معظم احلائزين أر وس. ويبني نفس اجلدول  .رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

ر وس.   3قل من أ% من أفراد العينة حيازاتهم  711حائز يثل حوالي  72حوالي 

ر وس يثل حوالي  8حوالي ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس األبقار الشراكة 

بقار اليت يشرتا فيها أفراد العينة البحثية باحملافظة، مجالي ر وس األإ% من 1.

 7دنى بلغ حوالي أر وس تراوح بني حد  3وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

ن معظم احلائزين أر وس، ويظهر نفس اجلدول  .رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

 3قل من أ% من أفراد العينة حيازاتهم 711 ي حواليأحائزين  3ي حوالي أ

رأس  3.ر وس، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس األبقار الشراكة حوالي 

مجالي ر وس األبقار اليت يشرتا فيها أفراد العينة إ% من .2يثل حوالي 

دنى بلغ أرأس تراوح بني حد  .البحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة بلغ حوالي 

ن معظم أر وس، ويبني نفس اجلدول  3أقصى بلغ حوالي  رأس وحد 7حوالي 

قل أ% من أفراد العينة حيازاتهم  711حائز يثل حوالي  .7ي حوالي أاحلائزين 

 ر وس.  3من 

كما بلغ عدد احلائزين البائعني لألبقار يف عينة البحث على مستوى       

حل حضرموت حائز، سا 73حائز، منهم يف وادي حضرموت  3.احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين البائعني بالعينة البحثية 27%، 9.حائز يثل حوالي  .3

مجالي عدد ر وس األبقار املباعة من إباحملافظة لكل منهما على الرتتيب. وبلغ 

رأس،  كما بلغ متوسط حجم قطعان األبقار  19أفراد العينة باحملافظة حوالي 

رأس وحد  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد ر وس  .املباع بعينة البحث حوالي 

ي حوالي أن معظم احلائزين أر وس. ويبني نفس اجلدول  2أقصى بلغ حوالي 

 3قل من أ% من أفراد العينة يبيعون قطعان من األبقار 98ي حوالي أحائز  .3

بقار % قطعان من األ.ي حوالي أر وس/ سنه، يف حني يبيع حوالي حائز واحد 

يبيع أفراد العينة البحثية باحملافظة   ر وس/ سنه، بينما ال 71-3وح بني ترتا

ر وس/ سنه. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس  71قطعان من األبقار تزيد عن 

مجالي ر وس األبقار املباعة إ% من 39رأس يثل حوالي  2.األبقار املباعة حوالي 

ن األبقار املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطعا

 2رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أر وس تراوح بني حد  .حوالي 
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ي حوالي أحائز  .7ي حوالي أن معظم احلائزين أر وس، ويبني نفس اجلدول 

ر وس/ سنه، يف حني  3قل من أ% من أفراد العينة يبيعون قطعان من األبقار .9

ر وس/  71-3% قطعان من األبقار ترتاوح بني 8ي حوالي أيبيع حائز واحد 

سنه، بينما ال يبيع أفراد العينة البحثية باحملافظة قطعان من األبقار تزيد عن 

 ..ر وس/ سنه، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس األبقار املباعة حوالي  71

نة البحثية مجالي ر وس األبقار املباعة من أفراد العيإ% من 17رأس يثل حوالي 

رأس تراوح بني حد  7باحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطيع األبقار املباع حوالي 

ن معظم أر وس، ويبني اجلدول  .رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7ادنى بلغ حوالي 

% من أفراد العينة يبيعون قطعان 711حائز يثل حوالي  .3ي حوالي أاحلائزين 

 ر وس/ سنه. 3قل من أمن األبقار 

بقار امللك والشراكة واملباعة  وحجم احليازة  لدى ( امجالي عدد األ95ل)جدو

 م1112أفراد عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان
 بقار مباعةأ بقار شراكةأ أبقار ملك

 االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي

 34 32 12 72 .7 3 104 85 19 رأس  3      قل من أ   7

% 79.2 98.8 94.5 711 711 711 92.3 100.0 97.8 

 1 0 1 1 1 1 6 1 5 رأس  71    – 3من  .

% 20.8 1.2 5.5 1 1 1 7.7 0.0 2.2 

 1 1 0 1 1 1 0 0 0 رأس  71   كرب منأ 3

% 0 0 0 1 1 1 0.0 0.0 0.0 

 33 32 12 72 .7 3 104 86 24 مجالياإل .

% 100 100 100 711 711 711 100 100 100 

 19 .. 2. 37 3. 8 32. 7.1 92 مجالي عدد  االبقارإ 3

 3. .3 73 72 .7 3 771 81 .. عدد  احلائزين 1

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 دنى للحيازةاحلد األ 2

 2 . 2 . 3 . 71 71 71 على للحيازةاحلد األ 8

 7233 723 218. 728 .721 22. 273. 721 . حجم حيازةمتوسط  9

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.
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 رابعا: الجمال (اإلبل)

)ملك، شراكة( للجمالن عدد احلائزين أ( 91يبني اجلدول رقم )          

فراد أمجالي إ% من 71يثل حوالي  ًاحائز ..3مبحافظة حضرموت بلغ حوالي 

، منهم يف وادي حضرموت حوالي ًاحائز 3.21العينة البحثية البالغ حوالي 

فراد العينة البحثية يف الوادي البالغة أمجالي إ% من 3.يثل حوالي  ًاحائز 3.9

فراد العينة البحثية أ% من 71، كما يثل حوالي ًاحائز 1..7حوالي 

يثل  ًاحائز 793باحملافظة، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

 7831فراد العينة البحثية يف الساحل البالغة حوالي أ مجاليإمن  %71حوالي 

 فراد العينة البحثية باحملافظة.أ% من 1، كما يثل حوالي ًاحائز

( أعداد احلائزين للجمال يف الوادي والساحل  من  افراد العينة 92جدول رقم )   

 م1112البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان

 وادي 

 حضرموت

ساحل 

 حضرموت

حمافظة 

 حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 16.0 522 10.4 193 23.2 329 احلائزين للجمال  )مللك،  شراكة( 7

 84.0 2748 89.6 1657 76.8 1091 الغري حائزين .

 100.0 3270 .100 1850 100.0 1420 امجالي أفراد العينة 3

 بالعينة البحثية.ارات االستبيان املرجع: بيانات استم

 عينة البحث على مستوى يف حني بلغ عدد املالا احلائزين للجمال يف        

، ساحل ًاحائز3.3، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز .31حوالي  احملافظة

الا بالعينة % من أعداد احلائزين امل31%، .1حوالي  يثل ًاحائز 787حضرموت 

مجالي عدد ر وس اجلمال إلكل منهما على الرتتيب.  وبلغ البحثية باحملافظة 

% من 3ألف رأس يثل حوالي  3اليت ميتلكها أفراد العينة باحملافظة حوالي 

ألف رأس عام  713مجالي أعداد ر وس اجلمال باحملافظة البالغة حوالي إ

 71م، وبلغ متوسط حجم احليازة للجمال امللك بعينة البحث حوالي 173.

رأس.  781رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أراوح بني حد ر وس ت

ي حوالي أحائز  379ي حوالي أن معظم احلائزين أ( 92ويبني اجلدول رقم )
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ر وس، يف حني ميتلك حوالي  3قل من أ % من أفراد العينة ميلكون حيازات13

 717 رأس، بينما ميتلك  71-3% حيازات ترتاوح بني 72ي حوالي أحائز  .8

% من أفراد العينة البحثية باحملافظة حيازات من األبقار 1.حائز يثل حوالي 

 .ر وس. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس اجلمال امللك حوالي  71تزيد عن 

مجالي ر وس اجلمال اليت ميلكها أفراد العينة إ% من .8ألف رأس يثل حوالي 

رأس ترتاوح بني حد  73حوالي البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة 

رأس، ويظهر نفس اجلدول  781رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أ

% من أفراد العينة 32ي حوالي ًا أحائز 783ي حوالي أن معظم احلائزين أ

ي حوالي أ أحائز 8.ر وس، يف حني ميتلك حوالي  3قل من أميلكون حيازات 

يثل حوالي  ًاحائز .9، بينما ميلك ر وس 71-3% حيازات ترتاوح بني 73

 71%من أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت حيازات من اجلمال تزيد عن 8.

س أر 873ر وس، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وس اجلمال امللك حوالي 

مجالي ر وس اجلمال اليت ميلكها أفراد العينة البحثية إ% من 71يثل حوالي 

 7دنى بلغ حوالي أر وس تراوح بني حد  3ة بلغ حوالي باحملافظة، مبتوسط حياز

ي حوالي أن معظم احلائزين أرأس، ويبني اجلدول  31رأس وحد أعلى بلغ حوالي 

قل من أ% من أفراد العينة ميلكون حيازات من اجلمال 23ي حوالي ًا أحائز 731

% حيازات من اجلمال 1.ي حوالي أحائز  31ر وس، يف حني ميلك حوالي  3

% من أفراد 3حائزين يثل حوالي  9ر وس، بينما ميلك  71-3اوح بني ترت

 ر وس. 71العينة البحثية بساحل حضرموت حيازات من اجلمال تزيد عن 

بينما بلغ عدد الشركاء احلائزين للجمال يف عينة البحث على مستوى            

، ساحل حضرموت ًاحائز 14، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 26 احملافظة حوالي

% من أعداد احلائزين الشركاء بالعينة البحثية 1.%، .3حائز يثل حوالي  .7

مجالي عدد ر وس اجلمال اليت يشرتا فيها إلكل منهما على الرتتيب. وبلغ 

رأس،  كما بلغ متوسط حجم احليازة  83أفراد العينة باحملافظة حوالي 

 7راوح بني حد ادنى بلغ حوالي ر وس ت 3للجمال الشراكة بعينة البحث حوالي 

ي أن معظم احلائزين أرأس. ويبني اجلدول  73رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

ر وس،  3قل من أ% من أفراد العينة حيازاتهم  .9حائز يثل حوالي  ..حوالي 

% يف حيازات من اجلمال ترتاوح بني .ي حوالي أحائز  7يف حني يشرتا حوالي 
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% من أفراد العينة البحثية .حائز يثل حوالي  7ر وس، بينما يشرتا  3-71

ويف وادي ر وس.  71زات من اجلمال تزيد عن بساحل حضرموت يف حيا

% 38رأس يثل حوالي  9.حضرموت بلغ عدد ر وس اجلمال الشراكة حوالي 

مجالي ر وس اجلمال اليت يشرتا فيها أفراد العينة البحثية باحملافظة، إمن 

 7دنى بلغ حوالي أر وس تراوحو بني حد  .زة حوالي وبلغ متوسط حجم احليا

 أين معظم احلائزين أرأس، ويظهر اجلدول  73رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

ر وس، يف  3قل من أ% من أفراد العينة حيازاتهم 93حوالي  أيحائز  73حوالي 

% من أفراد العينة البحثية بساحل 2حوالي  أيحائز  7حني يشرتا حوالي 

س. ويف ساحل حضرموت بلغ  ور 71حيازات من اجلمال تزيد عن حضرموت يف 

مجالي إ% من ..رأس يثل حوالي  31عدد ر وس اجلمال الشراكة حوالي 

ر وس اجلمال اليت يشرتا فيها أفراد العينة البحثية باحملافظة، مبتوسط حيازة 

لي رأس وحد أقصى بلغ حوا 7ر وس تراوح بني حد ادنى بلغ حوالي  3بلغ حوالي 

حائز يثل حوالي  77حوالي  أين معظم احلائزين أر وس، ويبني اجلدول  1

حائز  7ر وس،  يف حني يشرتا حوالي  3قل من أ% من أفراد العينة حيازاتهم  .9

% من أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت  يف حيازات من اجلمال 8حوالي  أي

ني للجمال يف عينة البحث كما بلغ عدد احلائزين البائع  س. ور 71تزيد عن 

، ًاحائز 31.، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز 331على مستوى احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين .3%، 11يثل حوالي  ًاحائز 7.1ساحل حضرموت 

مجالي عدد ر وس إالبائعني بالعينة البحثية لكل منهما على الرتتيب. وبلغ 

ألف رأس،  وبلغ متوسط  .72حملافظة حوالي اجلمال املباعة من أفراد العينة با

دنى بلغ أر وس تراوح بني حد  .حجم قطعان اجلمال املباع بعينة البحث حوالي 

ن معظم أ. ويبني اجلدول ًارأس 1.رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7حوالي 

% من أفراد العينة يبيعون قطعان 83حوالي  أيحائز  .9.حوالي  أياحلائزين 

% 2ي حوالي ًا أحائز ..ر وس/ سنه، يف حني يبيع حوالي  3من قل أمن اجلمال  

ي أ ًاحائز .3ر وس/ سنه، بينما يبيع  71-3قطعان من اجلمال ترتاوح بني 

 71قطعان من اجلمال تزيد عن أفراد العينة البحثية باحملافظة % من 71حوالي 

ألف  ..7ر وس/ سنه. ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس اجلمال املباعة حوالي 

مجالي ر وس اجلمال املباعة من أفراد العينة إ% من 8.23رأس يثل حوالي 
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ر وس  3البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطعان اجلمال املباعة حوالي 

رأس، ويبني  1.رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أتراوح بني حد 

% من أفراد 21حوالي  أي ًاحائز 723حوالي  أيمعظم احلائزين  أن نفس اجلدول

ر وس/ سنه، يف حني يبيع حوالي  3قل من أالعينة يبيعون قطعان من اجلمال 

ر وس/ سنه،  71-3% قطعان من اجلمال ترتاوح بني 71حوالي  أيًا حائز ..

% من أفراد العينة البحثية باحملافظة .7حوالي  أي ًاحائز 33بينما يبيع حوالي 

ر وس/ سنه، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد  71قطعان من اجلمال تزيد عن 

مجالي إ% من 7223ألف رأس يثل حوالي  12.3ر وس اجلمال املباعة حوالي 

ر وس اجلمال املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم 

رأس وحد  7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد  .قطيع اجلمال املباع حوالي 

 772حوالي  أين معظم احلائزين أرأس، ويبني اجلدول  73 أقصى بلغ حوالي

 3قل من أ% من أفراد العينة يبيعون قطعان اجلمال 98يثل حوالي  ًاحائز

% قطعان من اجلمال .حوالي  أيحائزين  .ر وس/ سنه، يف حني يبيع حوالي 

% من 7حوالي  أير وس/ سنه، بينما يبيع حوالي حائز واحد  71-3ترتاوح بني 

ر وس/  71من اجلمال تزيد عن راد العينة البحثية بساحل حضرموت قطعان أف

 سنه.

مجالي عدد اجلمال امللك والشراكة واملباعة  وحجم احليازة  لدى إ( 92جدول)

 م1112أفراد عينة البحث مبحافظة حضرموت 
قم

لر
ا

 

 

 البيان

 مجال مباعة مجال شراكة مجال ملك

 االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي

 292 117 175 24 11 13 319 136 183 رأس  3 قل من   أ 7

% 56.7 75.1 63.3 92.9 91.7 92.3 76.1 97.5 83.4 

 24 2 22 1 1 0 84 36 48 رأس 71  - 3من  .

% 14.9 19.9 16.7 0.0 8.3 3.8 9.6 1.7 6.9 

 34 1 33 1 0 1 101 9 92 رأس 71كرب من  أ 3

% 28.5 5.0 20.0 7.1 0.0 3.8 14.3 0.8 9.7 

 350 120 230 26 12 14 504 181 323 مجالياإل .

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 7.11 3.. 7733 83 31 9. 919. 873 .73. مجالي أعداد اجلمالإ 3

 331 7.1 31. 1. .7 .7 .31 787 3.3 عدد  احلائزين 1

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 دنىاحلد األ 2

 1. 73 1. 73 1 73 781 31 781 علىاحلد األ 8

 21. 21. 321 323 321 323 929 23. 7.29 متوسط حجم احليازة 9

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.

  خامسا: الدواجن

)ملك، شراكة( للدواجن ن عدد احلائزين أ( 98يشري اجلدول رقم )     

فراد أمجالي إ% من 9يثل حوالي  ًاحائز 91.مبحافظة حضرموت بلغ حوالي 

، منهم يف وادي حضرموت حوالي ًاحائز 3.21العينة البحثية البالغ حوالي 

فراد العينة البحثية يف الوادي البالغة أمجالي إ% من 9يثل حوالي  ًاحائز 7.3

فراد العينة البحثية باحملافظة، أ% من .حوالي ، كما يثل ًاحائز 1..7حوالي 

من  %9يثل حوالي  ًاحائز 727ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

حائز، كما يثل  7831فراد العينة البحثية يف الساحل البالغة حوالي أمجالي إ

 فراد العينة البحثية باحملافظة.أ% من 3حوالي 

للدواجن يف الوادي والساحل من  افراد العينة ( أعداد احلائزين 92جدول رقم )

 م1112البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 9.1 296 9.2 171 8.8 125 احلائزين للدواجن  )مللك،  شراكة( 7

 90.9 2974 90.8 1679 91.2 1295 الغري حائزين .

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 امجالي أفراد العينة 3

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.

يف حني بلغ عدد املالا احلائزين للدواجن يف عينة البحث على مستوى          

ساحل  حائز،..7ضرموت حائز، منهم يف وادي ح 93.احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين املالا بالعينة 38%، ..حائز يثل حوالي 727حضرموت 

مجالي عدد ر وس الدواجن اليت ميلكها إوبلغ البحثية لكل منهما على الرتتيب. 
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ألف رأس، وبلغ متوسط حجم احليازة  228 فراد العينة باحملافظة حواليأ

 7ادنى بلغ حوالي  رأس تراوح بني حد 2.للدواجن امللك بعينة البحث حوالي 

( ان معظم 99رأس. ويظهر اجلدول رقم ) 111.رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

% من أفراد العينة ميلكون حيازات 93حائز اي حوالي  28.احلائزين اي حوالي 

% حيازات ترتاوح .حائز اي حوالي  77رأس، يف حني ميلك حوالي  3.اقل من 

% من أفراد 7ين يثل حوالي حائز .رأس، بينما ميلك حوالي  31-3.بني 

رأس. ويف وادي  31العينة البحثية باحملافظة حيازات من الدواجن تزيد عن 

% .8ألف رأس يثل حوالي  123حضرموت بلغ عدد ر وس الدواجن امللك حوالي 

من امجالي ر وس الدواجن اليت ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ 

رأس  7رأس ترتاوح بني حد ادنى بلغ حوالي  .3 متوسط حجم احليازة حوالي

رأس، ويظهر اجلدول ان معظم احلائزين اي  111.وحد أقصى بلغ حوالي 

 3.% من أفراد العينة ميلكون حيازات اقل من 89حائزاي حوالي  718حوالي 

-3. % حيازات ترتاوح بني8حائزين اي حوالي  71رأس، يف حني ميلك حوالي 

%من أفراد العينة 3حائزين يثل حوالي  .حوالي  رأس، بينما ميلك 31

رأس، ويف ساحل  31البحثية بوادي حضرموت حيازات من الدواجن تزيد عن 

% 71ألف راس يثل حوالي .72حضرموت بلغ عدد ر وس الدواجن امللك حوالي 

من امجالي ر وس الدواجن اليت ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، 

رأس وحد  .ر وس تراوح بني حد ادنى بلغ حوالي  2لغ حوالي مبتوسط حيازة ب

 722رأس، ويظهر اجلدول ان معظم احلائزين اي حوالي  31أعلى بلغ حوالي 

 3.% من أفراد العينة ميلكون حيازات من الدواجن اقل من .992حائزاي حوالي 

وح % حيازات من الدواجن ترتا121ي حوالي أحائز  7رأس، يف حني ميلك حوالي 

رأس، بينما ال ميلك أفراد العينة البحثية بساحل حضرموت  31-3.بني 

 رأس. 31حيازات من الدواجن تزيد عن 

بينما بلغ عدد الشركاء احلائزين للدواجن يف عينة البحث على مستوى         

%، وبلغ 711حائزين، مجيعهم يف وادي حضرموت يثل حوالي 3احملافظة حوالي

 19دواجن اليت يشرتا فيها أفراد العينة باحملافظة حوالي امجالي عدد ر وس ال

رأس، كما بلغ متوسط حجم احليازة للدواجن الشراكة بعينة البحث حوالي 

رأس.  11رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد  3.
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% من 12حائزين يثل حوالي  .ي حوالي أن معظم احلائزين أويبني اجلدول 

ي حوالي أحائز 7رأس، يف حني يشرتا حوالي  3.من  قلأاد العينة حيازاتهم أفر

رأس، بينما ال يشرتا أفراد  31-3.% يف حيازات من الدواجن ترتاوح بني 33

رأس.  31العينة البحثية مبحافظة حضرموت يف حيازات من الدواجن تزيد عن 

رأس يثل  19ويف وادي حضرموت بلغ عدد ر وس الدواجن الشراكة حوالي 

مجالي ر وس الدواجن اليت يشرتا فيها أفراد العينة البحثية إ% من 711حوالي 

دنى بلغ أرأس تراوحو بني حد  3.باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

ن معظم أرأس، ويظهر اجلدول  11رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7حوالي 

قل من أراد العينة حيازاتهم % من أف12ي حوالي أحائزين  .ي حوالي أاحلائزين 

زات من الدواجن %  يف حيا33ي حوالي أ ًاحائز7حوالي  رأس، يف حني يشرتا 3.

البحثية بوادي  أفراد العينة رأس، بينما ال يشرتا 31-3.ترتاوح بني 

 رأس. 31حضرموت يف حيازات من الدواجن تزيد عن 

بحث على مستوى عينة الكما بلغ عدد احلائزين البائعني للدواجن يف         

، ساحل حضرموت ًاحائز.7، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز33احملافظة حوالي 

% من أعداد احلائزين البائعني بالعينة البحثية 11%، 1.يثل حوالي  ًاحائز 7.

مجالي عدد ر وس الدواجن املباعة من إباحملافظة لكل منهما على الرتتيب.  وبلغ 

ألف رأس،  وبلغ متوسط حجم قطعان  123ة حوالي أفراد العينة باحملافظ

 7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد  783الدواجن املباعة بعينة البحث حوالي 

ي أن معظم احلائزين أرأس. ويبني اجلدول  111.رأس وحد أقصى بلغ حوالي 

% من أفراد العينة يبيعون قطعان من الدواجن 97ي حوالي أ ًاحائز .3حوالي 

% من أفراد 9ي حوالي أحائزين  3رأس/ سنه، يف حني يبيع حوالي  3. قل منأ

رأس/ سنه. ويف وادي حضرموت بلغ عدد  31قطعان من الدواجن تزيد عنالعينة 

مجالي ر وس إ% من 99ألف رأس يثل حوالي  .12ر وس الدواجن املباعة حوالي 

طعان توسط حجم قالدواجن املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ م

رأس وحد  7دنى بلغ حوالي أرأس تراوح بني حد  39.الدواجن املباعة حوالي 

 77ي حوالي أن معظم احلائزين أ رأس، ويبني اجلدول 111.أقصى بلغ حوالي 

 3.قل من أ% من أفراد العينة يبيعون قطعان من الدواجن 29ي حوالي ًا أحائز

% من أفراد العينة قطعان 7.ي حوالي أ ًاحائز3رأس/ سنه، يف حني يبيع حوالي 
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 ه، ويف ساحل حضرموت بلغ عدد ر وسر وس/ سن 31من الدواجن تزيد عن 

مجالي ر وس الدواجن إ% من 7رأس يثل حوالي  8.الدواجن املباعة حوالي 

املباعة من أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم قطيع الدواجن 

رأس وحد أقصى بلغ حوالي  7وح بني حد ادنى بلغ حوالي رأس ترا .املباع حوالي 

حائز يثل حوالي  7.ر وس، ويبني اجلدول ان معظم احلائزين اي حوالي  3

 رأس/ سنه. 3.جن يف الفئة اقل من % من أفراد العينة يبيعون قطعان الدوا711

مجالي عدد الدواجن امللك والشراكة واملباعة  وحجم احليازة  إ  (99جدول)

 م1112لدى أفراد عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان
 دواجن مباعة دواجن شراكة دواجن ملك

 االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي

 32 21 11 2 0 2 278 170 108 رأس  3.قل من    أ 7

% 88.5 99.4 94.9 66.7 0.0 66.7 78.6 100 91.4 

 1 0 1 1 0 1 11 1 10 رأس  31    - 3.من  .

% 8.2 0.6 3.8 33.3 0.0 33.3 121 0.0 121 

 3 0 3 0 0 3 4 0 4 رأس  31كرب من   أ 3

% 3.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 21 0.0 9 

 35 21 14 3 0 3 293 171 122 مجالياإل .

% 100 711 100 711 711 711 711 711 711 

 1.21 8. ...1 19 1 19 2212 ...7 13.3 الدواجنمجالي أعداد إ 3

 33 7. .7 3 1 3 93. 727 ..7 عدد  احلائزين 1

 7 7 7 7 1 7 7 . 7 دنى للحيازةاحلد األ 2

 111. 3 111. 11 1 11 111. 31 111. على للحيازةاحلد األ 8

 78.29 23. 3822. 3. 1 3. 123. 2271 3321 متوسط حجم احليازة 9

 بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.املرجع: 

 سادسا: نحل العسل

سل مبحافظة ن عدد احلائزين لنحل العأ( 711يشري اجلدول رقم )         

فراد العينة أمجالي إ% من 2.يثل حوالي  ًاحائز .82حضرموت بلغ حوالي 

ًا حائز 317م يف وادي حضرموت حوالي ، منهًاحائز3.21البحثية البالغ حوالي 
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حوالي  لعينة البحثية يف الوادي البالغةفراد اأمن امجالي  %1.يثل حوالي 

فراد العينة البحثية باحملافظة، أ% من 72، كما يثل أيضا حوالي ًاحائز 1..7

من  %72حائز يثل حوالي  377ويف ساحل حضرموت بلغ عدد احلائزين حوالي 

، كما يثل ًاحائز7831البالغة حوالي ية يف الساحل فراد العينة البحثأمجالي إ

 .فراد العينة البحثية باحملافظةأ% من 71أيضا حوالي 

( أعداد احلائزين لنحل العسل بالوادي والساحل من  افراد 111جدول رقم )

 م1112العينة البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت البيان

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

 26.7 872 16.8 311 39.5 561 احلائزين لنحل  العسل  7

 73.3 2398 83.2 1539 60.5 859 الغري حائزين .

 100.0 3270 100.0 1850 100.0 1420 امجالي أفراد العينة 3

  املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.

مجالي خاليا حنل العسل )خاليا تقليدية، إن أ( 717ويشري اجلدول رقم )        

خاليا حديثة، خاليا حمورة( لدى أفراد العينة البحثية مبحافظة حضرموت بلغ 

مجالي أعداد خاليا حنل إمن  %7.22ألف خلية يثل حوالي  .372 حوالي

م، كما بلغ عدد 173.ألف خلية عام  3.2العسل باحملافظة البالغة حوالي 

 138حائزي اخلاليا التقليدية يف عينة البحث على مستوى احملافظة حوالي 

يثل  ًاحائز311حائز، ساحل حضرموت  338ضرموت حائز، منهم يف وادي ح

% من أفراد العينة البحثية احلائزين للخاليا التقليدية لكل 2.%، 33حوالي 

ألفراد العينة البحثية يا التقليدية مجالي عدد اخلالإمنهما على الرتتيب.  وبلغ 

حجم احليازة للخاليا  ألف خلية، وبلغ متوسط 3123حوالي  باحملافظة

خلية  7دنى بلغ حوالي أخلية ترتاوح بني حد  32التقليدية بعينة البحث حوالي 

ي أن معظم احلائزين أخلية، ويشري نفس اجلدول  811وحد أقصى بلغ حوالي 

قل أ % من أفراد العينة ميلكون خاليا تقليدية.3حوالي ي أ ًاحائز .33حوالي 

% خاليا تقليدية 1.ي حوالي ًا أحائز 7.3خلية، يف حني ميلك حوالي  3.من 

% خاليا 1ي حوالي ًا أحائز 39خلية، كما ميلك حوالي  31-3.ترتاوح بني 
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ي حوالي أ ًاحائز ..7خلية بينما ميلك حوالي 711 -37تقليدية ترتاوح بني 

من أفراد العينة البحثية باحملافظة خاليا تقليدية لنحل العسل تزيد عن  %..

خلية.  ويف وادي حضرموت بلغ عدد اخلاليا التقليدية لنحل العسل حوالي  711

مجالي عدد اخلاليا اليت ميتلكها أفراد إ% من 8.ألف خلية يثل حوالي  7223

خلية ترتاوح  37حوالي  العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة

خلية، ويشري نفس  311خلية وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أبني حد 

% من أفراد 32ي حوالي أحائز  .79ي حوالي أن معظم احلائزين أاجلدول 

ي ًا أحائز 33خلية، يف حني ميلك حوالي  3.قل من أالعينة ميلكون خاليا 

ي ًا أحائز ..خلية، كما ميلك حوالي  31-3.% خاليا ترتاوح بني 71حوالي 

ي أحائز  19خلية بينما ميتلك حوالي 711 -37% خاليا ترتاوح بني 2حوالي 

% من أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت خاليا تقليدية لنحل 1.حوالي 

ا التقليدية خلية. ويف ساحل حضرموت بلغ عدد اخلالي 711العسل تزيد عن 

مجالي عدد اخلاليا اليت إ% من 3والي ح لية يثلألف خ79لنحل العسل حوالي

 .1ميلكها أفراد العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

خلية،  811خلية وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أخلية ترتاوح بني حد 

% من 8.ي حوالي أحائز  7.1ي حوالي أن نصف احلائزين أويشري نفس اجلدول 

ي ًا أحائز .2خلية، يف حني ميلك حوالي  3.قل من أاد العينة ميلكون خاليا أفر

ي ًا أحائز 73خلية، كما ميلك حوالي  31-3.% خاليا ترتاوح بني ..حوالي 

 يًا أحائز23خلية بينما ميلك حوالي 711 -37% خاليا ترتاوح بني 3حوالي 

تقليدية لنحل البحثية بساحل حضرموت خاليا  %من أفراد العينة..حوالي 

 خلية. 711العسل تزيد عن 

بينما بلغ عدد حائزي اخلاليا احلديثة يف عينة البحث على مستوى       

، ساحل ًاحائز 333، منهم يف وادي حضرموت ًاحائز .31احملافظة حوالي 

% من أفراد العينة البحثية احلائزين 8%،  .9يثل حوالي  ًاحائز 9.حضرموت 

مجالي عدد اخلاليا إلكل منهما على الرتتيب. وبلغ  على اخلاليا احلديثة

ألف خلية وبلغ متوسط حجم  7323احلديثة ألفراد العينة باحملافظة حوالي 

دنى بلغ أخلية ترتاوح بني حد  32احليازة للخاليا احلديثة بعينة البحث حوالي 

ن معظم أخلية، ويشري نفس اجلدول  111خلية وحد أقصى بلغ حوالي 7حوالي 
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% من أفراد العينة ميلكون خاليا 39ي حوالي أحائز  .7.ي حوالي أائزين احل

% خاليا ..ي حوالي ًا أحائز 82خلية، يف حني ميلك حوالي 3.قل من أحديثة 

% خاليا .ي حوالي ًا أحائز 73خلية، كما ميلك حوالي  31-3.ترتاوح بني 

% من 73ي حوالي أ ًاحائز 8.خلية، بينما ميلك حوالي 711 -37ترتاوح بني 

خلية.  711أفراد العينة البحثية باحملافظة خاليا حديثة لنحل العسل تزيد عن 

ألف  7721ويف وادي حضرموت بلغ عدد اخلاليا احلديثة لنحل العسل حوالي 

مجالي عدد اخلاليا اليت ميلكها أفراد العينة إ% من 81خلية يثل حوالي 

خلية ترتاوح بني حد  33يازة حوالي البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احل

خلية، ويشري نفس اجلدول  11.خلية وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أ

% من أفراد العينة ميلكون 17ي حوالي أحائز .1.ي حوالي أن معظم احلائزين أ

% خاليا 3.ي حوالي ًا أحائز22خلية، يف حني ميلك حوالي  3.ن قل مأخاليا 

% خاليا .ي حوالي ًا أحائز.7خلية، كما ميلك حوالي  31-3. ترتاوح بني

% من 73ي حوالي ًا أحائز ..خلية، بينما ميلك حوالي 711 -37ترتاوح بني 

أفراد العينة البحثية بوادي حضرموت خاليا حديثة من حنل العسل تزيد عن 

خلية. ويف ساحل حضرموت بلغ عدد اخلاليا احلديثة لنحل العسل حوالي  711

مجالي عدد اخلاليا اليت ميلكها أفراد إ% من .7ف خلية يثل حوالي أل 729

خلية ترتاوح  .1العينة البحثية باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

خلية، ويشري نفس  111خلية وحد أقصى بلغ حوالي  7دنى بلغ حوالي أبني حد 

قل ألكون خاليا % من أفراد العينة مي33ي حوالي أحائزين 71ن حوالي أاجلدول 

% خاليا ترتاوح 33ي حوالي أحائزين  71خلية، يف حني ميلك حوالي  3.من 

% خاليا ترتاوح 71ي حوالي أحائزين 3خلية، كما ميلك حوالي  31-3.ني ب

% من أفراد 7.ي حوالي أحائزين  1خلية بينما ميلك حوالي 711-37بني 

 711عسل تزيد عن العينة البحثية بساحل حضرموت خاليا حديثة لنحل ال

 خلية.

بحث على مستوى كما بلغ عدد حائزي اخلاليا احملورة يف عينة ال         

%من 711مجيعهم يف وادي حضرموت يثل حوالي  ،ًاحائز.3احملافظة حوالي 

مجالي عدد اخلاليا إأعداد احلائزين للخاليا احملورة بالعينة البحثية. وبلغ 

ألف خلية وبلغ متوسط حجم  .72احملورة ألفراد العينة باحملافظة حوالي 
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دنى بلغ أخلية ترتاوح بني حد  3.احليازة للخاليا احملورة بعينة البحث حوالي 

ن معظم أخلية، ويشري نفس اجلدول 311خلية وحد أقصى بلغ حوالي  .ي حوال

قل أ% من أفراد العينة ميلكون خاليا 21ي ي حوالأحائز  ..ي حوالي أاحلائزين 

% خاليا ترتاوح بني 9ي حوالي أحائزين  3خلية، يف حني ميلك حوالي  3.من 

% خاليا ترتاوح بني .ي حوالي أ حائز 7خلية، كما ميلك حوالي  3-31.

% من أفراد 73ي حوالي أ ينحائز 2خلية، بينما ميتلك حوالي 37-711

 خلية. 711خاليا حمورة لنحل العسل تزيد عن العينة البحثية باحملافظة 

و احملورة وحجم يا النحل  التقليدية  واحلديثة (  إمجالي أعداد خال111جدول)

 م 1112احليازات  بالعينة البحثية  مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 البيان
 خاليا حمورة خاليا حديثة خاليا تقليدية

 االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي االمجالي الساحل الوادي

 7. 1 41 212 10 202 332 140 192 خلية     3.      قل من أ 7

% 56.8 46.7 52.0 60.7 34.5 58.6 75.9 121 2329 

 5 0 5 87 10 77 125 72 53 خلية    31  - 1.من  .

% 15.7 24.0 19.6 23.1 34.5 24.0 9.3 0.0 9.3 

 1 0 1 15 3 12 39 15 24 خلية   711 - 37من  3

% 7.1 5.0 6.1 3.6 10.3 4.1 1.9 0.0 1.9 

 7 0 7 48 6 42 142 73 69 خلية  711   كرب من أ .

% 20.4 24.3 22.3 12.6 20.7 13.3 13.0 0.0 7321 

 .5 1 54 362 29 333 638 300 338 مجالياإل 3

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 121 100.0 

 7327 1 7327 73.83 7839 ..771 .3137 791.1 72.87 مجالي أعداد اخلالياإ 1

 .3 1 .3 .31 9. 333 138 311 338 عدد احلائزين 2

 . 1 . 7 . 7 7 7 7 دنىاحلد األ 8

 311 1 311 111 111 11. 811 811 311 علىاحلد األ 9

 .32. 1 .32. 3223 1.27 3.29 3129 1323 3727 متوسط حجم احليازة 71

 املرجع: بيانات استمارات االستبيان بالعينة البحثية.
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ألف خلية  .72ويف وادي حضرموت بلغ عدد اخلاليا احملورة لنحل العسل حوالي  

مجالي عدد اخلاليا اليت ميلكها أفراد العينة البحثية إ% من 711يثل حوالي 

دنى بلغ ألية ترتاوح بني حد خ 3.باحملافظة، وبلغ متوسط حجم احليازة حوالي 

ن معظم أخلية، ويشري نفس اجلدول  311خلية وحد أقصى بلغ حوالي .حوالي 

% من أفراد العينة ميلكون خاليا 21حوالي  ًا أيحائز ..ي حوالي أاحلائزين 

% خاليا 9ي حوالي أحائزين  3خلية، يف حني ميلك حوالي  3.قل من أحمورة 

% خاليا .ي حوالي أ حائز 7ميلك حوالي  خلية، كما 31-3.ترتاوح بني 

% من 73ي حوالي أحائزين  2خلية، بينما ميلك حوالي 711-37ترتاوح بني 

 711من حنل العسل تزيد عن أفراد العينة البحثية باحملافظة خاليا حمورة 

 خلية. 

 

 الحيوانيةمشاكل ومعوقات اإلنتاج 

 :األغنامالمشاكل التي تواجه تربية أوالً: 

غنام املرتبة الثانية يف أنشطة الثروة احليوانية اليت يزاوهلا حتتل تربية األ         

حصائي أفراد العينة البحثية على مستوى احملافظة، وتشري نتائج التحليل اإل

غنام يف  معوقة تواجه تربية األنيوثالث ًان هناا أربعأ( .71الواردة باجلدول رقم )

الطاعون يف املرتبة مرا وىل، يف املرتبة األ سهالمرا اإلوادي حضرموت أهمها: 

صابة مبرا احلمى يف املرتبة الثانية، مرا اجلدري يف املرتبة الثالثة، اإل

بااللتهاب  اإلصابةصابة باألمراا واآلفات يف املرتبة اخلامسة، الرابعة، اإل

 اإلصابةبالنفار يف املرتبة السابعة،  اإلصابةالرئوي يف املرتبة السادسة، 

نا، بالتهاب الضرع يف املرتبة التاسعة، صابة اإلإبالصنافري يف املرتبة الثامنة، 

ضعف معارف مربي الثروة احليوانية بنظم الرتبية والصحة والرعاية والتغذية 

احليوانية يف املرتبة العاشرة، إصابة االغنام  بالطفيليات الداخلية واخلارجية يف 

مراا يف املرتبة جراء لقاحات وتطعيمات ضد األإم ، عدةاملرتبة احلادي عشر

غنام من املواليد وااللبان والصوف اللحم يف نتاجية األإ، ضعف ةالثانية عشر

%، 7.22%، 7922ه العوامل  همية النسبية هلذ، حيث بلغو األةاملرتبة الثالثة عشر
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%لكل %7.1، 23.%، 22.%، 29.%، %321، .%32، %323، %328، 29.%، 7127 %،7128

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.منهما على الرتتيب، ويليها يف األ

 ن هناا مثانيأحصائي الواردة بنفس اجلدول كما تشري نتائج التحليل اإل       

 مرا االسهالغنام يف ساحل حضرموت أهمها: وعشرون معوقة تواجه تربية األ

 اإلصابة، يف املرتبة الثانية الرئوي بااللتهاب اإلصابةيليها وىل، يف املرتبة األ

مبرا النفار يف املرتبة الرابعة،  اإلصابة يف املرتبة الثالثة،باألمراا واآلفات 

بالتهاب الضرع يف املرتبة  اإلصابةمبرا احلمى يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابة

 ابةاإلصبالطفيليات الداخلية واخلارجية يف املرتبة السابعة،  اإلصابةالسادسة، 

عدم القيام حبمالت التطعيم  واللقاحات ضد  مبرا اجلدري يف املرتبة الثامنة،

قلة أعداد الفنيني البيطريني يف املرتبة العاشرة،  مراا يف املرتبة التاسعة،األ

صابة املاعز بالصنافري إ، ةصابة القطيع بالرمد )العماء( يف املرتبة احلادية عشرإ

جات والعالئق عدم توفر سيولة نقدية لشراء العال خريًا، وأةيف املرتبة الثانية عشر

همية النسبية هلذه . حيث بلغو األةيف املرتبة الثالثة عشراملركزة واالعالف 

%، 28.%، 28.%، 28.%، 29.%، .32%، .32%، .12%، 121%، 7128%، 923.العوامل  

بقية املعوقات همية %  لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ.%72، 23.%، .2.

 الواردة باجلدول.

ثال، معوقات،  إىل غناموقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية األ       

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز إمعوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 

البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر 

عية يتطلب من املؤسسات دارية ومؤسسية وتشريإنتاج ومعوقات اإلمستلزمات 

 والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.الزراعية 

5 

حصائي للمشاكل الفنية إلنتائج التحليل ا إىل (713يشري اجلدول رقم )       

وىل، املرتبة األ مرا االسهالد احتل هميتها النسبية، فقأوترتيبها وفقا و

 بااللتهاب الرئوي يف املرتبة الثانية، مرا اجلدري يف املرتبة الثالثة،  اإلصابة
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غنام بعينة البحث هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية األأ( 111جدول رقم )

 م1112مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حضرموتحمافظة  ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 
ب

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

 16 1.3 39 25 0.0 0 10 2.9 39 ندرة التدريب ملربي الثروة احليوانية 7

 17 1.0 32 18 0.6 11 13 1.6 7. غنام من اللحمنتاجية األإضعف  .

 30 0.1 4 25 0.0 0 21 0.3 4 ارتفاع اسعار العالجات واللقاحات 3

 24 0.5 15 22 0.2 3 17 0.9 12 قلة أعداد الوحدات البيطرية .

 28 0.2 7 25 0.0 0 19 0.5 7 صعوبة احلصول على القروا 3

 10 3.7 112 9 4.8 81 12 2.3 31 عدم اجراء لقاحات ضد االمراا 1

 31 0.1 3 25 0.0 0 22 0.2 3 اجلربب اإلصابة 2

 29 0.2 5 25 0.0 0 20 0.4 5 صحة احليوانبعدم املعرفة  8

 6 5.8 178 3 6.6 112 5 4.9 66 باألمراا واآلفات اإلصابة 9

 25 0.4 13 24 0.1 1 17 0.9 12 نفوق املواليد 71

 30 0.1 4 25 0.0 0 21 0.3 4 ضعف بنية املواليد 77

 22 0.6 19 23 0.1 2 16 1.3 17 عدم معرفة اعراا بعض االمراا .7

 30 0.1 4 25 0.0 0 21 0.3 4 االغناماخنفاا اسعار بيع   73

عدم توفر عالجات ولقاحات عالية  .7

 اجلودة بالكمية والوقو املناسب

2 0.1 23 5 0.3 21 7 0.2 28 

 3 7.5 228 8 4.8 82 3 10.8 146 اجلدريب اإلصابة 73

 2 7.7 236 2 10.8 184 6 3.8 52 الرئوي بااللتهاب اإلصابة 71

 11 3.2 99 8 4.8 82 16 1.3 17 املعوي بااللتهاب اإلصابة 72

 5 7.1 216 15 1.0 17 2 14.7 199 الطاعونب اإلصابة 78

 8 4.2 128 6 5.2 88 9 3.0 40 الضرع باالتهاب اإلصابة 79

 1 25.2 767 1 29.5 501 1 19.7 266 االسهال 1.

 12 2.7 82 12 2.3 39 8 3.2 43 الصنافري 7.

 9 3.9 120 7 4.9 84 11 2.7 36 واخلارجيةالطفيليات الداخلية  ..

 4 7.4 227 5 5.4 91 4 10.1 136 احلمى 3.

 7 5.1 155 4 6.4 108 7 3.5 47 النفار ..

 15 1.7 53 11 2.4 41 17 0.9 12 الرمد 3.
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 21 0.7 20 20 0.5 8 17 0.9 12 تعسر الوالدات 1.

 13 2.2 66 10 2.8 47 14 1.4 19 قلة الفنيني البيطريني 2.

 25 0.4 13 19 0.5 9 21 0.3 4 الكساح 8.

 18 0.8 24 13 1.4 24 24 0.0 0 عدم توفر سيولة نقدية 9.

 24 0.5 15 16 0.9 15 24 0.0 0 ضعف احلجر البيطري 31

 24 0.5 15 16 0.9 15 24 0.0 0 الرعاف 37

 27 0.3 8 20 0.5 8 24 0.0 0 اورام .3

 14 2.0 61 14 1.1 18 8 3.2 43 عدم توفر مراعي كافية 33

 19 0.7 22 17 0.7 12 18 0.7 10 ارتفاع اسعار االعالف والعالئق .3

 26 0.3 10 25 0.0 0 18 0.7 10 نياعدم توفر ارشاد حيو 33

 20 0.7 21 19 0.5 9 17 0.9 12 ضعف دعم الدولة للثروة احليوانية 31

 23 0.6 18 25 0.0 0 15 1.3 18 سرقة االغنام 32

 31 11. 3 25 01. 0 22 21. 3 عدم مالئمة احلضائر احلالية للرتبية 38

  100 3049  100 1697  100 1352 مجالياإل 

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

مبرا احلمى يف املرتبة الرابعة، مرا الطاعون يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابة

 بالنفار يف املرتبة اإلصابةاملرتبة السادسة،  باألمراا واآلفات يف اإلصابة

بالطفيليات  اإلصابةبالتهاب الضرع يف املرتبة الثامنة،  اإلصابةالسابعة، 

لتهاب املعدي يف املرتبة باإل اإلصابةالداخلية واخلارجية يف املرتبة التاسعة، 

)العماء( يف بالرمد  اإلصابة، ةبالصنافري يف املرتبة احلادية عشر اإلصابةالعاشرة، 

غنام من املواليد واللنب واللحم والصوف نتاجية األإ، ضعف ةاملرتبة الثانية عشر

، عدم معرفة ة، تعسر الوالدات يف املرتبة الرابعة عشرةيف املرتبة الثالثة عشر

 اإلصابة، ةمراا يف املرتبة اخلامس عشرعراا بعض األأاملربيني ببعض 

ضا نفوق املواليد حديثي بالكساح وأي اإلصابة ،ةبالرعاف يف املرتبة السادس عشر

نتاجية إ، ضعف ةورام يف املرتبة الثامن عشر، األةيف املرتبة السابع عشرالوالدة 

يف املرتبة العشرون،  ة التاسع عشر، ضعف بنية املواليديف املرتب عالفحماصيل األ

 .نيري يف املرتبة احلادية والعشرمرا اجلد خريًاأو

غنام بعينة البحث ية اليت تواجه تربية األنأهم املشاكل الف( 113جدول )

 م 1112مبحافظة حضرموت
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قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 17 13 32 18 13 11 13 11 7. غنام من اللحم األضعف انتاجية  7

 31 21 3 25 19 0 22 15 3 اجلرب .

 6 6 178 3 3 112 5 5 66 صابة باألمراا  واآلفاتاإل 3

 25 17 13 24 18 1 17 13 12 نفوق املواليد .

 30 20 4 25 19 0 21 14 4 ضعف بنية املواليد 3

 22 15 19 23 17 2 16 12 17 عدم معرفة اعراا بعض االمراا 1

 28 19 7 21 16 5 23 16 2 ضعف انتاج حماصيل االعالف 2

 3 3 228 8 8 82 3 3 146 اجلدري  8

 2 2 236 2 2 184 6 6 52 تهاب الرئويلاال 9

 11 10 99 8 8 82 16 12 17 تهاب املعويلاال 71

 5 5 216 15 11 17 2 2 199 الطاعون 77

 8 8 128 6 6 88 9 9 40 التهاب الضرع .7

 1 1 767 1 1 501 1 1 266 االسهال 73

 12 11 82 12 10 39 8 8 43 الصنافري .7

 9 9 120 7 7 84 11 10 36 الطفيليات الداخلية واخلارجية 73

 4 4 227 5 5 91 4 4 136 احلمى 71

 7 7 155 4 4 108 7 7 47 النفار 72

 15 12 53 11 9 41 17 13 12 الرمد 78

 21 14 20 20 15 8 17 13 12 الوالداتتعسر  79

 25 17 13 19 14 9 21 14 4 الكساح 1.

 24 16 15 16 12 15 24 17 0 الرعاف 7.

 27 18 8 20 15 8 24 17 0 اورام ..

 (.71املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

0 

نتاج الزراعي اليت تواجه تربية مشاكل مستلزمات اإلمكن جتميع أهم أ        

هميتها النسبية، وقد تبني من أغنام مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا واأل
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ن نقص و قلة الفنيني البيطريني العاملني أ(  .71ائج الواردة باجلدول رقم )النت

راعي همية عدم توفر مولي، يليها يف األألبالوحدات البيطرية حتتل املرتبة ا

مطار من ناحية أخرى يف دارة املراعي من ناحية وشح األإكافية نتيجة سوء 

خرى والعالئق عالف األعالف الذرة والربسيم واألأاملرتبة الثانية، ارتفاع اسعار 

املركزة يف املرتبة الثالثة، قلة أعداد الوحدات البيطرية وعدم توفرها يف بعض 

حات عالية اجلودة بالكمية توفر عالجات ولقا املديريات يف املرتبة الرابعة، عدم

واللقاحات  العالجات اسعار عارتفا اخلامسة، يف املرتبة املناسب والوقو

والتطعيمات يف املرتبة السادسة، عدم مالئمة احلضائر احلالية التقليدية للرتبية 

 والتسمني يف املرتبة السابعة. 

غنام يف عينة اليت تواجه تربية األنتاج ( أهم مشاكل مستلزمات اإل112جدول )

 م 1112البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 30 1 4 25 0 0 21 3 4 واللقاحاتارتفاع اسعار العالجات  7

 24 . 15 22 3 3 17 3 12 قلة أعداد الوحدات البيطرية .

عدم توفر عالجات ولقاحات عالية  3

 اجلودة بالكمية والوقو املناسب 

2 2 23 5 . 21 7 3 28 

 13 7 66 10 7 47 14 . 19 قلة الفنيني البيطريني .

 14 . 61 14 . 18 8 1 43 عدم توفر مراعي كافية 3

 19 3 22 17 3 12 18 . 10 ارتفاع اسعار االعالف والعالئق 1

 31 2 3 25 1 0 22 1 3 عدم مالئمة احلضائر احلالية للرتبية 2

 (.71)املرجع: اجلدول السابق رقم   

 

2  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية اإلمكن جتميع أهم املشاكل أ       

هميتها النسبية، وقد تبني من أغنام مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا واأل

جراء لقاحات وتطعيمات ضد إن عدم أ( 713النتائج الواردة باجلدول رقم )
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دارة املراعي إسوء ، وىل، عدم توفر مراعي كافيةمراا تأتي يف املرتبة األاأل

و تدخل اجملتمع املدني يف االدارة والتنظيم يف أاحلالية من قبل الرعاة وعدم قدرة 

األغنام يف الرتبية والتغذية  بيّ ر و ضعف يف جمال تدريب ُمأاملرتبة الثانية، ندرة 

والصحة والرعاية احليوانية يف املرتبة الثالثة، عدم توفر سيولة نقدية لشراء 

نتاج يف املرتبة الرابعة، ضعف الدعم الذي تقدمه الدولة للثروة مستلزمات اإل

مين غنام نتيجة ضعف اجلانب األاحليوانية يف املرتبة اخلامسة، سرقة األ

ومداهمة احلظائر من حني آلخر يف املرتبة السادسة، ضعف احلجر البيطري وما 

الوحدات  يرتتب عليه من دخول أمراا جديدة غري مستوطنة، وأيضا قلة أعداد

البيطرية يف احملافظة وخاصة املديريات الصحراوية كثيفة الوحدات احليوانية 

رشاد حيواني يف املرتبة الثامنة،  صعوبة احلصول إيف املرتبة السابعة، عدم توفر 

يف املرتبة التاسعة، عدم معرفة  على قروا ميسرة من بنك التسليف الزراعي

نوا من مراجعة البيطريني يف حينه يف مراا ليتمكاملربني بأعراا بعض األ

غنام مقابل هبوي الريال اليمين اسعار بيع األ خنفااا خريًاأاملرتبة العاشرة، و

 .    ةمام الدوالر يف املرتبة احلادية عشرأ

 

 

 

 

 

 

( أهم املشاكل االدارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية 115جدول )

 م 1112مبحافظة حضرموت االغنام يف عينة البحث 

قم
لر

ا
 

 املشكلة
 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

لت
ا

رار
ك ت
ا

 

لت املشكلة ترتيب
ا

رار
ك ت
ا

 

لت املشكلة ترتيب
ا

رار
ك ت
ا

 

 املشكلة ترتيب
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 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 16 3 39 25 7 0 10 2 39 ندرة التدريب ملربي الثروة احليوانية 7

 24 7 15 22 6 3 17 5 12 أعداد الوحدات البيطريةقلة  .

 28 9 7 25 7 0 19 7 7 صعوبة احلصول على القروا 3

 10 1 112 9 1 81 12 3 31 عدم اجراء لقاحات وتطعيمات ضد االمراا .

 29 10 5 25 7 0 20 8 5 عدم معرفة املربني بصحة احليوان 3

 30 11 4 25 7 0 21 9 4 اخنفاا اسعار بيع  االغنام 1

 18 4 24 13 2 24 24 10 0 عدم توفر سيولة نقدية 2

 24 7 15 16 4 15 24 10 0 ضعف احلجر البيطري 8

 14 2 61 14 3 18 8 1 43 عدم توفر مراعي كافية 9

 26 8 10 25 7 0 18 6 10 عدم توفر ارشاد حيواني 71

 20 5 21 19 5 9 17 5 12 ضعف دعم الدولة للثروة احليوانية 77

 23 6 18 25 7 0 15 4 18 سرقة االغنام .7

 (.71املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 ً  :: المشاكل التي تواجه تربية الماعزثانيا

وىل من حيث العدد يف أنشـطة الثـروة احليوانيـة    حتتل تربية املاعز املرتبة األ         

نتـائج التحليـل    اليت يزاوهلا أفراد العينـة البحثيـة علـى مسـتوى احملافظـة، وتشـري      

معوقـة تواجـه تربيـة     ةن هناا تسعة عشرأ( 521حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

ــة األ ســهالمــرا اإلاملــاعز يف وادي حضــرموت أهمهــا:    يليهــا مــرا  وىل، يف املرتب

ــيال )االجهـــاا  ــة،     الربوسـ ــة الثالثـ ــرا الطـــاعون يف املرتبـ ــة، مـ ــة الثانيـ ( يف املرتبـ

بااللتهــاب الرئــوي يف املرتبــة  اإلصــابةبــة الرابعــة، االصــابة مبــرا اجلــدري يف املرت

بـــاحلمى يف املرتبـــة  اإلصـــابةبالصـــنافري يف املرتبـــة السادســـة،  اإلصـــابةاخلامســـة، 

بــاألمراا يف  اإلصــابة نــا، بالتهــاب الضــرع يف املرتبــة الثامنــة،صــابة اإلإالسـابعة،  

اإلصابة بفقد البصـر)العمى(  اإلصابة بالنفار يف املرتبة العاشرة،  املرتبة التاسعة،

ــة     ةيف املرتبــة احلــادي عشــر   ، اخنفــاا انتاجيــة املــاعز مــن اللــنب واللحــم  يف املرتب

إصابة القطيـع بالطفيليـات الداخليـة واخلارجيـة يف املرتبـة       ، وأخريًاةالثانية عشر

ــر  ــة عشـ ــث بلغـــو األ ةالثالثـ ــة النســـبية هلـــذه العوامـــل     . حيـ %، 5201%، 5101هميـ

5201 ،%5205،% 201 ،%201 ،%201 ،%200 ،%202 ،%001 ،%001 ،%002 ،%501 %

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف األ
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ــل اإل           ــائج التحليـ ــري نتـ ــا تشـ ــدول    كمـ ــنفس اجلـ ــواردة بـ ــاا أحصـــائي الـ ن هنـ

يف  لسـها اإلمـرا  ن معوقة تواجه تربية املـاعز يف سـاحل حضـرموت أهمهـا:     يعشر

نــا، صــابة اإلإ،  يف املرتبــة الثانيــة بااللتهــاب الرئــوي اإلصــابةيليهــا وىل، املرتبــة األ

بـاألمراا يف املرتبـة الرابعـة، اخنفـاا      اإلصابة يف املرتبة الثالثة،بالتهاب الضرع 

مبــرا النفــار يف  اإلصــابةانتاجيــة املــاعز مــن اللــنب واللحــم  يف املرتبــة اخلامســة، 

مبــرا اجلــدري يف املرتبــة الســابعة، مــرا الربوســيال     اإلصــابةاملرتبــة السادســة،  

إصـابة القطيـع بالطفيليـات الداخليـة واخلارجيـة       )االجهاا(  يف املرتبة الثامنة،

اإلصابة بفقد البصر)العمى( يف املرتبة العاشرة، نفـوق املواليـد    يف املرتبة التاسعة،

حظــائر مناســبة للرتبيــة يف  ، عــدم تــوفر  ةحــديثي الــوالدة يف املرتبــة احلاديــة عشــر  

عــدم تـــوفر مراعــي كافيــة طـــول الســنة يف املرتبـــة      ، وأخــرياً ةاملرتبــة الثانيــة عشـــر  

%، 102%، 5200%، 2002همية النسبية هلذه العوامل  . حيث بلغو األةالثالثة عشر

%  لكــــل منهمــــا %502، %501، %501، %200، %200، %201، %201، %201، %101، 101

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.ها يف األعلى الرتتيب، ويلي

وقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية املاعز اىل ثال، معوقات، 

معوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج اىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز 

البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر 

مستلزمات االنتاج ومعوقات ادارية ومؤسسية وتشريعية يتطلب من املؤسسات 

 الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

 

 

 

 

 

( اهم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية  املاعز بعينة البحث 116جدول رقم )

 م2117مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت حضرموتساحل  وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

 15 1.4 36 19 0.0 0 7 3.7 36 محى 7
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 8 5.1 135 5 6.9 116 12 2.0 19 اخنفاا انتاجية اللنب واملواليد .

 6 6.1 161 4 7.6 127 9 3.5 34 صابة باألمراا واآلفات اإل 3

 14 1.5 40 11 1.8 30 16 1.0 10 نفوق املواليد .

 5 6.2 164 7 3.8 63 4 10.5 101 اجلدري 3

 2 11.6 306 2 14.2 238 5 7.0 68 التهاب الرئوي 1

 7 5.8 153 14 1.3 21 3 13.7 132 الطاعون 2

 4 7.0 186 3 9.0 151 8 3.6 35 التهاب الضرع 8

 1 30.1 794 1 32.3 542 1 26.1 252 االسهال 9

 12 2.1 55 16 1.1 18 6 3.8 37 الصنافري 71

 11 2.7 71 9 3.2 54 13 1.8 17 الطفيليات الداخلية واخلارجية 77

 3 7.3 194 8 3.6 60 2 13.9 134 مرا الرب وسيال )االجهاا( .7

 9 3.5 93 6 3.9 65 10 2.9 28 النفار 73

 10 2.8 73 10 3.2 53 11 2.1 20 فقد البصر .7

 17 0.9 25 17 1.0 16 17 0.9 9 الوالدةتعسر  73

 13 1.6 42 12 1.7 29 15 1.3 13 عدم توفر حظائر مناسبة 71

 20 0.7 18 17 1.0 16 19 0.2 2 الكساح 72

 19 0.7 19 15 1.1 19 20 0.0 0 بيع انا، السالالت حملية 78

ارتفاع اسعار االعالف والعالئق  79

 املركزة

0 0.0 20 15 0.9 18 15 0.6 21 

 18 0.8 21 14 1.3 21 20 0.0 0 ضعف أداء احلجر البيطري 1.

 16 1.0 26 13 1.4 23 18 0.3 3 عدم توفر مراعي كافية ومناسبة 7.

 21 61. 15 19 01. 0 14 1.6 15 ارتفاع اسعار االدوية والتطعيمات ..

  711 2642   1677  711 965 االمجالي 

 .172.البحثية لعام املرجع: بيانات العينة 

 

7 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 712يشري اجلدول رقم )       

هميتها النسبية، فقد أاليت تعيق تربية وحتسني املاعز باحملافظة وترتيبها وفقا و
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صابة بااللتهاب الرئوي يف املرتبة اإل يليهوىل، املرتبة األ مرا االسهالاحتل 

 بالتهاب الضرع  اإلصابة( يف املرتبة الثالثة، مرا الرب وسيال )االجهااالثانية، 

ية اليت تواجه تربية املاعز بعينة البحث ن( أهم املشاكل الف112جدول رقم )

 م 1112مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 15 14 36 19 16 0 7 7 36 محى 7

 8 8 135 5 5 116 12 12 19 اخنفاا انتاجية اللنب واملواليد .

 6 6 161 4 4 127 9 9 34 واآلفاتباألمراا  اإلصابة 3

 14 13 40 11 11 30 16 14 10 نفوق املواليد .

 5 5 164 7 7 63 4 4 101 اجلدري 3

 2 2 306 2 2 238 5 5 68 الرئوي تهابلاال 1

 7 7 153 14 13 21 3 3 132 الطاعون 2

 4 4 186 3 3 151 8 8 35 التهاب الضرع 8

 1 1 794 1 1 542 1 1 252 االسهال 9

 12 12 55 16 14 18 6 6 37 الصنافري 71

 11 11 71 9 9 54 13 13 17 الداخلية واخلارجيةالطفيليات  77

 3 3 194 8 8 60 2 2 134 مرا الرب وسيال )االجهاا( .7

 9 9 93 6 6 65 10 10 28 النفار 73

 10 10 73 10 10 53 11 11 20 فقد البصر .7

 17 16 25 17 15 16 17 15 9 تعسر الوالدة 73

 20 17 18 17 15 16 19 17 2 الكساح 71

 16 15 26 13 12 23 18 16 3 عدم توفر مراعي كافية ومناسبة 72

 .(711املرجع: اجلدول السابق رقم )

 اإلصابةمبرا اجلدري يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابة املرتبة الرابعة، يف

را الطاعون يف املرتبة مب اإلصابةباألمراا واآلفات يف املرتبة السادسة، 

نتاجية املاعز من اللنب واللحم واملواليد يف املرتبة الثامنة، إالسابعة، اخنفاا 

مبرا النفار يف املرتبة التاسعة، اإلصابة بفقد البصر)العمى( يف املرتبة  اإلصابة
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العاشرة، إصابة القطيع بالطفيليات الداخلية واخلارجية يف املرتبة احلادية 

نفوق املواليد حديثي الوالدة   ،ةبالصنافري يف املرتبة الثانية عشر اإلصابة، ةعشر

عدم  صابة باحلمى يف املرتبة الرابعة عشر، اإلصابة اال ،ةيف املرتبة الثالثة عشر

دارة املرعى إتوفر مراعي كافية طول السنة نتيجة شح االمطار من ناحية وسوء 

، تعسر الوالدات يف املرتبة السادسة ةمن ناحية أخرى يف املرتبة اخلامسة عشر

 را الكساح يف املرتبة االخرية.مب اإلصابة، ةعشر

. 

مكن جتميع أهم مشاكل مستلزمات االنتاج الزراعي اليت تواجه تربية أ        

هميتها النسبية، وقد تبني من النتائج أاملاعز مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

ن ارتفاع اسعار االعالف )الربسيم، اعالف الذرة، أ(   718رقم ) الواردة باجلدول

االعالف االخرى( والعالئق املركزة اليت يعتمد عليها معظم املربني يف تغذية 

يضا ارتفاع اسعار االدوية والتطعيمات واللقاحات هما املشكلتان أاحليوانات و

 همية. الوحيدتان يف هذه اجلزئية وبدرجة واحدة من األ

( أهم مشاكل مستلزمات انتاج تربية املاعز يف عينة البحث 112جدول رقم )

 م 1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 21 7 15 18 7 15 20 0 0 ارتفاع اسعار االعالف والعالئق املركزة 7

 21 7 15 19 0 0 14 7 15 ارتفاع اسعار االدوية والتطعيمات .

 .(711املرجع: اجلدول السابق رقم )

 

3  

واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية دارية مكن جتميع أهم املشاكل اإلأ       

هميتها النسبية، وقد تبني من النتائج أاملاعز مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

دارة املراعي إن عدم توفر مراعي كافية  وسوء أ( 719الواردة باجلدول رقم )
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ي دارة وتنظيم املراعإاحلالية من قبل الرعاة وعدم قدرة تدخل اجملتمع املدني يف 

نقراا، عالف الربية من اإلواحلفاظ على االصول الوراثية للنباتات واأل

وىل، ضعف أداء احلجر البيطري يف واالشجار من القطع اجلائر يف املرتبة األ

من دخوهلا يف  احلدأو من دخول أمراا جديدة غري مستوطنةمني احملافظة أت

 املرتبة الثانية. 

ية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية ( أهم املشاكل االدار119جدول رقم )

 م 1112املاعز يف عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 18 . 21 14 1 21 20 0 0 أداء احلجر البيطريضعف  7

 14 7 61 14 2 18 8 1 43 عدم توفر مراعي كافية     .

 ).711املرجع: اجلدول السابق رقم )

 :ثالثا: المشاكل التي تواجه تربية الجمال (اإلبل)

 بل( املرتبة الثالثة يف أنشطة الثروة احليوانية اليتحتتل تربية اجلمال )اإل         

يزاوهلا أفراد العينة البحثية على مستوى احملافظة، وتشري نتائج التحليل 

معوقة تواجه تربية  ةهناا سبع عشر أن (771حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

وىل، باألمراا واآلفات يف املرتبة األ اإلصابةاجلمال يف وادي حضرموت أهمها: 

يف املرتبة الثانية، قلة يليها إصابة القطيع بالطفيليات الداخلية واخلارجية 

مبرا  اإلصابةالكادر البيطري املؤهل واملدرب تدريبا جيدا يف املرتبة الثالثة، 

نقراا الساللة احمللية يف املرتبة اخلامسة، ارتفاع إاحلمى يف املرتبة الرابعة، 

باإلسهال يف  اإلصابةحات يف املرتبة السادسة، اسعار العالجات والتطعيمات واللقا

املرتبة السابعة، صعوبة احلصول على قروا ميسرة من بنك التسليف الزراعي 

عالف ضعف كثافة األ بالصنافري يف املرتبة التاسعة، اإلصابة يف املرتبة الثامنة،

 دارتها من ناحية أخرى يفإمطار من ناحية وسوء والنباتات باملراعي لشح األ

، تدهور بعض صفات ةاملرتبة العاشرة، اإلصابة باجلرب يف املرتبة احلادي عشر

الساللة احمللية  نتيجة التزاوج مع بعض السالالت املستوردة يف املرتبة الثانية 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

221 
 

. حيث بلغو ةمبرا الطاعون يف املرتبة الثالثة عشر اإلصابة ، وأخريًاةعشر

%، 221%، .82%، 828%، 921%، 7.21%، .7.2همية النسبية هلذه العوامل  األ

% لكل منهما على الرتتيب، ويليها .%72، %721، 21.%، 28.%، .%32، %321، 128

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.يف األ

 ن هناا اربعأكما تشري نتائج التحليل االحصائي الواردة بنفس اجلدول        

باألمراا  اإلصابةمعوقة تواجه تربية اجلمال يف ساحل حضرموت أهمها: ة عشر

 قلة الكادر البيطري املؤهل واملدرب تدريبا جيدا يفوىل، يليها واآلفات يف املرتبة األ

ارتفاع اسعار العالجات والتطعيمات واللقاحات يف املرتبة يليها املرتبة الثانية، 

عالف والنباتات ضعف كثافة األ رتبة الرابعة،يف املبالصنافري  اإلصابة، الثالثة

مطار من ناحية وسوء ادارتها من ناحية أخرى يف املرتبة باملراعي لشح األ

مبرا االسهال  اإلصابةاخلامسة، انقراا الساللة احمللية يف املرتبة السادسة، 

هتمام بتدريب مربي اجلمال يف املرتبة الثامنة، يف املرتبة السابعة، عدم اإل

إصابة القطيع بااللتهاب  يف املرتبة التاسعة، حبشرة القراد )القمل( إلصابةا

اإلصابة بااللتهاب املعوي يف املرتبة احلادية  وأخريًا الرئوي يف املرتبة العاشرة،

%، 7129%، 7.29%، 929.همية النسبية هلذه العوامل  ، حيث بلغو األةعشر

 %  لكل منهما على الرتتيب.%122، .%72، 22.%، 27.%، .%32، %127، %223، .712

ىل ثال، معوقات، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية اجلمال      

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز إمعوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 

البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر 

دارية ومؤسسية وتشريعية يتطلب من املؤسسات إنتاج ومعوقات اإل مستلزمات

 الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية  اجلمال بعينة أ( 111جدول رقم )

 م1112البحث مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حضرموتحمافظة  ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

ب %
تي

تر
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 14 1.0 8 12 0.0 0 12 1.6 8 تدهور بعض صفات السالالت احمللية  1

صعوبة احلصول على  قروا من بنك  .

 التسليف

28 5.6 8 0 0.0 12 28 3.5 11 

 13 1.3 10 12 0.0 0 11 2.0 10 اجلرب )مرا فريوس( 3

 3 9.8 78 7 5.4 16 1 12.4 62 باألمراا  واآلفات اإلصابة .

 5 8.6 68 9 2.7 8 2 12.0 60 اجلدري)مرا فريوسي( 3

 13 1.3 10 10 1.4 4 13 1.2 6 تهاب الرئويلاال 1

 16 0.5 4 11 0.7 2 15 0.4 2 تهاب املعويلاال 2

 15 0.8 6 12 0.0 0 13 1.2 6 ()مرا فريوسالطاعون 8

 8 6.3 50 7 5.4 16 7 6.8 34 االسهال 9

 7 7.0 56 4 10.2 30 9 5.2 26 الصنافري 71

 1 18.6 148 1 29.9 88 2 12.0 60 الطفيليات الداخلية واخلارجية 77

 10 5.5 44 12 0.0 0 4 8.8 44 احلمى .7

عدم االهتمام  بتدريب مربي الثروة  .7

 احليوانية

4 0.8 14 12 4.1 8 16 2.0 12 

 4 8.8 70 3 10.9 32 6 7.6 38 اسعار العالجات واللقاحاتارتفاع  73

 6 7.5 60 6 6.1 18 5 8.4 42 انقراا السالالت احمللية  71

 9 5.8 46 5 7.5 22 10 4.8 24 ضعف املراعي لقلة االمطار 72

 14 1.0 8 9 2.7 8 16 01. 0 حشرة القراد)القمل( 78

  711 291  711 .9.  711 .31 مجالياإل 

 .172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

7 

حصــائي للمشــاكل الفنيــة ىل نتــائج التحليــل اإلإ( 555يشــري اجلــدول رقــم )       

هميتهــا النســبية، أالــيت تعيــق تربيــة وحتســني اجلمــال باحملافظــة وترتيبهــا وفقــا و 

وىل، تليهـا  ألاملرتبـة ا  الداخليـة واخلارجيـة   إصـابة القطيـع بالطفيليـات   فقد احتل 

يف املرتبـة الثالثـة،   مبـرا اجلـدري    اإلصـابة باألمراا يف املرتبـة الثانيـة،    صابةاإل

بالصــــنافري يف املرتبــــة   اإلصــــابة انقــــراا الســــاللة احملليــــة يف املرتبــــة الرابعــــة،     
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را احلمـى يف  مبـ  اإلصابةمبرا االسهال يف املرتبة السادسة،  اإلصابةاخلامسة، 

مبـرا الكسـاح يف املرتبـة     اإلصابةاملرتبة السابعة، تعسر الوالدة يف املرتبة الثامنة، 

باجلرب يف املرتبة العاشرة، تدهور بعض صفات السـاللة احملليـة    اإلصابةالتاسعة، 

حبشرة القراد )القمل( يف املرتبـة الثانيـة    اإلصابة ، وأخريًاةيف املرتبة احلادية عشر

 .ةعشر

ية اليت تواجه تربية اجلمال بعينة البحث ن( أهم املشاكل الف111جدول )

 م 2117مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 14 8 8 12 9 0 12 8 8 تدهور بعض صفات السالالت احمللية  7

 13 8 10 12 9 0 11 7 10 اجلرب .

 3 4 78 7 5 16 1 1 62 باألمراا  واآلفات اإلصابة 3

 5 5 68 9 6 8 2 2 60 اجلدري .

 13 6 10 10 7 4 13 9 6 االلتهاب الرئوي 3

 16 7 4 11 8 2 15 10 2 االلتهاب املعوي 1

 15 8 6 12 9 0 13 9 6 الطاعون 2

 8 4 50 7 5 16 7 5 34 االسهال 8

 7 2 56 4 2 30 9 6 26 الصنافري 9

 1 1 148 1 1 88 2 2 60 الطفيليات الداخلية واخلارجية 71

 10 8 44 12 9 0 4 3 44 احلمى 77

 6 3 60 6 4 18 5 4 42 انقراا السالالت احمللية  .7

 14 5 8 9 6 8 16 11 0 حشرة القراد)القمل( 73

 .(552املرجع: اجلدول السابق رقم )

. 

نتاج الزراعي اليت تواجه تربية مكن جتميع أهم مشاكل مستلزمات اإلأ       

هميتها النسبية، وقد تبني من أاجلمال مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

عداد الفنيني البيطريني املؤهلني أن قلة أ( .77ائج الواردة باجلدول رقم )النت

والتطعيمات  دويةيليها ارتفاع اسعار األوىل، تأهيال جيدا حتتل املرتبة األ

 واللقاحات يف املرتبة الثانية.
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( أهم مشاكل مستلزمات انتاج اليت تواجه تربية اجلمال يف عينة 111جدول )

 م 1112موت البحث مبحافظة حضر

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة
ت

را
را

تك
ال

 
 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 . 7 81 . 7 38 3 7 8. قلة الكادر البيطري املدرب 1

 4 2 70 3 . 32 6 . 38 واللقاحاتارتفاع اسعار العالجات  3

 (771املرجع: اجلدول السابق  رقم )

3  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية مكن جتميع أهم املشاكل اإلأ       

النسبية، وقد تبني من هميتها أاجلمال مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

دارة أوسوء كافية الراعي املن عدم توفر أ( 773النتائج الواردة باجلدول رقم )

دارة وتنظيم إاملراعي احلالية من قبل الرعاة وعدم قدرة تدخل اجملتمع املدني يف 

 نقراااالعالف الربية من صول الوراثية للنباتات واألاملراعي واحلفاظ على األ

وىل، يليها صعوبة احلصول على قروا لقطع اجلائر يف املرتبة األواالشجار من ا

من بنك التسليف الزراعي يف املرتبة  جراءاتاإلميسرة وبطرق سهلة غري معقدة 

 جمال الصحة ا عدم االهتمام بتدريب مربي الثروة احليوانية يفخريمأ الثانية، 

املربني يف املرتبة  لرفع مستوى املعرفة ودرجة التبين لدى والتغذية والرعاية

 الثالثة.

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية ( أهم املشاكل اإل113جدول )

 م 1112اجلمال بالعينة البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

صعوبة احلصول على  قروا من  7

 بنك التسليف

28 7 8 0 0 12 28 . 11 
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عدم االهتمام  بتدريب مربي  .

 الثروة احليوانية

4 3 14 12 7 8 16 3 12 

 9 7 46 5 . 22 10 . 24 ضعف املراعي لشح  االمطار .

 .(771رقم )املرجع: اجلدول السابق  

 

 رابعا: المشاكل التي تواجه تربية االبقار 

ــة األ          ــل تربيـ ــة يف  حتتـ ــة اخلامسـ ــار املرتبـ ــة الـــيت    بقـ ــروة احليوانيـ ــطة الثـ أنشـ

ــل     ــة، وتشـــري نتـــائج التحليـ ــة علـــى مســـتوى احملافظـ ــا أفـــراد العينـــة البحثيـ يزاوهلـ

معوقة تواجه تربيـة   ةحدى عشرإن هناا أ( 552حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

بــاألمراا واآلفــات يف املرتبــة االوىل،   اإلصــابةبقــار يف وادي حضــرموت أهمهــا:  األ

االســـهال يف اإلصـــابة مبـــرا يف املرتبـــة الثانيـــة، مبـــرا اجلـــدري  اإلصـــابةيليهـــا 

ــة الثالثـــة، ارتفـــاع اســـعار العالئـــق املركـــزة واحلبـــوب واالعـــالف يف املرتبـــة          املرتبـ

بااللتهـاب الرئـوي    اإلصـابة اجيـة االبقـار مـن احلليـب وأيضـا      الرابعة، اخنفاا انت

ــة،   ــة اخلامسـ ــا، األإصـــابة إيف املرتبـ ــة،     نـ ــة السادسـ ــرع يف املرتبـ بقـــار بالتهـــاب الضـ

اللقاحــات والتطعيمــات املتــوفرة يف االســواق غــري فعالــة يف املرتبــة الســابعة، ارتفــاع  

معظــم عــدم معرفــة  نــة،اســعار العالجــات والتطعيمــات واللقاحــات يف املرتبــة الثام 

بالطــاعون  اإلصــابة مــراا يف املرتبــة التاســعة، وأخــرياً  املــربني بــأعراا بعــض األ 

%، 5100همية النسبية هلـذه العوامـل    الفريوسي يف املرتبة العاشرة. حيث بلغو األ

%  لكل منهما على %501، %201،  %101، %102، %101، %105، %100، %5105، 5101

 الرتتيب.

حـدى  إن هنـاا  أحصائي الواردة بنفس اجلـدول  تشري نتائج التحليل اإل كما       

 اإلصـــابةبقـــار يف ســاحل حضـــرموت أهمهـــا:  معوقـــة أيضـــا تواجــه تربيـــة األ  ةعشــر 

نـا،  صـابة اإل إوىل، يليها ألباألمراا والطفيليات الداخلية واخلارجية يف املرتبة ا

ــرع يف ب ــاب الضـ ــة،   التهـ ــة الثانيـ ــا املرتبـ ــابةيليهـ ــة   اإلصـ ــوي يف املرتبـ ــاب املعـ بااللتهـ

ــة ــة الرابعـــة، بالصـــنافري الفريوســـي   اإلصـــابة، الثالثـ العالجـــات وخاصـــة   يف املرتبـ

 اإلصابةاللقاحات والتطعيمات املتوفرة يف االسواق غري فعالة يف املرتبة اخلامسة، 

سهال يف املرتبة السادسة، اخنفاا انتاجيـة األبقـار مـن احلليـب وأيضـا      مبرا اإل

ــوب واأل   ارتفــاع   اإلصــابةعــالف يف املرتبــة الســابعة،   اســعار العالئــق املركــزة واحلب

ــأعراا بعــض          ــة، عــدم معرفــة  معظــم املــربني ب ــة الثامن مبــرا اجلــدري يف املرتب
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إصابة القطيع بااللتهاب الرئـوي يف املرتبـة العاشـرة.      االمراا يف املرتبة التاسعة،

ــل   حيـــث بلغـــو األ ــبية هلـــذه العوامـ %، 5502%، 5201%، 5102%، 0002هميـــة النسـ

 منهما على الرتتيب. % لكل%5.0، %202، %200، %201، %101، 101

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية  االبقار بعينة أ( 114جدول رقم )

 م2117البحث مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

رت
ال

 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

رت
ال

 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

رت
ال

 1 19.0 67 1 22.0 32 1 16.2 30 باألمراا والطفيليات اإلصابة 7 

 9 4.0 14 9 3.0 3 9 4.9 9 عدم املعرفة بأعراا بعض االمراا .

 4 10.2 36 8 4.2 2 2 15.7 29 اجلدري 3

 8 4.8 17 10 1.2 . 5 8.1 15 تهاب الرئويلاال .

 6 6.5 23 3 13.7 3. 11 0.0 0 املعوي تهابلاال 3

 10 0.8 3 11 0.0 1 10 1.6 3 الطاعون 1

 2 13.0 46 2 19.0 .3 6 7.6 14 لتهاب الضرعا 2

 3 11.0 39 6 6.5 77 3 15.1 28 سهالاإل 8

 6 6.5 23 7 4.8 8 5 8.1 15 اخنفاا انتاجية احلليب 9

ارتفاع اسعار العالئق املركزة واحلبوب  71

 واالعالف

17 9.2 4 79 11.3 4 36 10.2 4 

 7 5.7 20 7 4.8 8 8 6.5 12 ارتفاع اسعار العالجات واللقاحات 77

 5 8.2 29 5 9.5 71 7 7.0 13 اللقاحات والتطعيمات غري فعالة .7

  711 333  711 718  100 783 مجالياإل 

 .172. املرجع: بيانات العينة البحثية لعام

ىل ثال، معوقات، إبقار وقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية األ     

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز إمعوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 

البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر 

شريعية يتطلب من املؤسسات دارية ومؤسسية وتإنتاج ومعوقات مستلزمات اإل

 الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

7 
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حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 773يشري اجلدول رقم )       

هميتها النسبية، فقد أبقار باحملافظة وترتيبها وفقا واليت تعيق تربية وحتسني األ

وىل، املرتبة األ إصابة القطيع باألمراا والطفيليات الداخلية واخلارجيةاحتل 

مبرا  اإلصابةبقار بالتهاب الضرع يف املرتبة الثانية، نا، األإصابة إيليها 

مبرا اجلدري يف املرتبة الرابعة، اخنفاا  اإلصابةيف املرتبة الثالثة، االسهال 

من احلليب وأيضا االصابة بااللتهاب املعوي يف املرتبة اخلامسة، انتاجية االبقار 

را الطاعون مب اإلصابة بااللتهاب الرئوي يف املرتبة السادسة، وأخريًا اإلصابة

 الفريوسي يف املرتبة السابعة.

بقار بعينة البحث ية اليت تواجه تربية األن( أهم املشاكل الف115جدول )

 م 2117مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت
ت

را
را

تك
ال

 

 ترتيب  املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 1 7 67 1 1 32 1 1 30 االصابة باألمراا والطفيليات 7

 4 4 36 8 6 2 2 2 29 اجلدري .

 8 6 17 10 7 . 5 4 15 الرئويالتهاب  3

 6 5 23 3 3 3. 11 0 0 التهاب املعوي .

 10 7 3 11 0 1 10 6 3 الطاعون 3

 2 2 46 2 2 .3 6 5 14 التهاب الضرع 1

 3 3 39 6 4 77 3 3 28 االسهال 2

 6 5 23 7 5 8 5 4 15 اخنفاا انتاجية احلليب 8

 (.77املرجع: اجلدول السابق رقم )

. 

الزراعي اليت تواجه تربية  نتاجاإلمكن جتميع أهم مشاكل مستلزمات أ        

هميتها النسبية، وقد تبني من أبقار مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا واأل

واحلبوب  ن ارتفاع اسعار العالئق املركزةأ(   771النتائج الواردة باجلدول رقم )

وىل،  يليها اللقاحات والتطعيمات اليت يف السوق غري واالعالف حتتل املرتبة األ

يف ن طرق تداوهلا وخزنها غري سليمة أ وأفرتة صالحيتها  نتهاءالما إفعالة 

 سعار العالجات واللقاحات يف املرتبة الثالثة.أارتفاع  املرتبة الثانية، وأخريًا
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بقار يف عينة البحث نتاج تربية األإ( أهم مشاكل مستلزمات 112جدول )

 م 1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلةترتيب 

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 
 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

ارتفاع اسعار العالئق املركزة  7

 واحلبوب واالعالف

17 7 4 79 7 4 36 1 4 

 7 3 20 7 3 8 8 3 12 ارتفاع اسعار العالجات واللقاحات .

 5 2 29 5 . 71 7 . 13 اللقاحات والتطعيمات غري فعالة 3

 (.77املرجع: اجلدول السابق  رقم )

3  

مكن جتميع أهم املشاكل االدارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية أ       

هميتها النسبية، وقد تبني من أاالبقار مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

ن هناا مشكلة واحدة قد وردت تتلخص أ ( 772النتائج الواردة باجلدول رقم )

مراا مما قد يتساهل املربي باملشكلة بأعراا بعض األبعدم معرفة املربيني 

بتدريب مربي  هتمامااللعدم املعرفة باملسبب الرئيسي ونفوق احليوان مما يتطلب 

الثروة احليوانية يف جمال الصحة والتغذية والرعاية لرفع مستوى املعرفة 

 ومستوى التبين هلا.

والتشريعية اليت تواجه تربية دارية واملؤسسية ( أهم املشاكل اإل112جدول )

 م 1112بقار بالعينة البحثية مبحافظة حضرموت األ

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 9 4.0 14 9 3.0 3 9 4.9 9 مراابأعراا بعض األعدم املعرفة  7

 (.77املرجع: اجلدول السابق  رقم )

  :خامسا: المشاكل التي تواجه تربية الدواجن
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صناعة الدواجن يف حضرموت أحد أهم املصادر االقتصادية الرئيسية  ُتع دُّ      

اليت تسهم يف توفري احتياجات السكان من الربوتني احليواني و فيف العبء 

على امليزان التجاري اليمين بل والدفع بهذا القطاع احليوي لتحقيق االكتفاء 

وتني يف حلوم الدجاج الذاتي من اللحوم البيضاء. هذا ومن املعروف أن نسبة الرب

%. كما .712% بينما تبلغ نسبة الربوتني يف اللحوم البقرية حنو 7928يبلغ حنو 

تتميز الدواجن بارتفاع معامل التحويل الغذائي إلنتاج الكيلو جرام من الوزن 

 8:7كيلو جرام يف الدجاج بينما يرتاوح ما بني  7:.احلى والذى يرتاوح ما بني 

إلنتاج اللحوم البقرية، كما تتميز صناعة الدواجن عن كيلو جرام بالنسبة 

 فضال عن% من الوزن احلى، هذا .2غريها بارتفاع نسبة التصاقي واليت تصل إىل 

أنها تتميز بسهولة اهلضم والقبول لدى املستهلك مع رخص مثنها باملقارنة 

رأسيا هلا. هذا مع إمكانية التوسع  ًاجيد باللحوم احلمراء واليت تعد بدياًل

للمزارع القائمة بدون التعدي على الرقعة الزراعية بالبالد. هذا وتشري البيانات 

%، فقد بلغ 22إىل أن إنتاج البالد حيقق درجة من االكتفاء ذاتي تقدر حبوالي 

%، 92ألف طن يثل حوالي  1.21.نتاج من اللحوم احلمراء حوالي مجالي اإلإ

% من .1ألف طن يثل حوالي  72128 يف حني تساهم اللحوم البيضاء حبوالي

، مما ساهم يف  فيف العبء على امليزان (7)م173.إمجالي إنتاج اللحوم عام 

 التجاري اليمين.

الدراسة بهذه الصناعة يف حماوله للكشف عن أهم  هتماماومن هنا كان  

املشاكل اإلنتاجية والتسويقية اليت واجهو قطاع إنتاج التسمني خالل الفرتة 

السابقة بالرغم من اهتمام الدولة بالقطاع الداجين منذ السبعينيات 

والثمانينات عندما أنشس فرع املؤسسة العامة للدواجن يف حضرموت إال أن 

ا لكثري من املشاكل اإلنتاجية والتسويقية والتقلبات الشديدة يف القطاع تعر

مستلزمات اإلنتاج مما أنعكس  األسعار من وقو ألخر مع النقص الكبري يف

يف االقتصاد القومي وحتقيق األمن  ودوره بالسالب على مكانة هذا القطاع

 الغذائي لغالبية السكان.

أنشطة الثروة احليوانية اليت  يفالسادسة حتتل تربية الدواجن املرتبة          

يزاوهلا أفراد العينة البحثية على مستوى احملافظة، وتشري نتائج التحليل 
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معوقة تواجه تربية  ةعشر عن هناا اربأ( 778حصائي الواردة باجلدول رقم )اإل

وىل، مبرا احلمى يف املرتبة األ اإلصابةالدواجن يف وادي حضرموت أهمها: 

ارتفاع اسعار العالجات يف املرتبة الثانية، صابة مبرا االسهال يليها اإل

يف املرتبة الثالثة، ارتفاع اسعار العالئق املركزة واحلبوب والتطعيمات واللقاحات 

عدم توفر توعية وتدريب للمربيني على طرق الرتبية الصحيحة  وأيضا  عالفواأل

سبه لرتبية الدواجن وأيضا عدم واحلديثة يف املرتبة الرابعة، عدم توفر حظائر منا

مبرا الزقاق الدواجن  صابةإتوفر عالئق لتغذية الكتاكيو يف املرتبة اخلامسة، 

مبرا الصنافري الفريوسي يف املرتبة السابعة،  اإلصابةيف املرتبة السادسة، 

يضا أو مبرا الطاعون اإلصابةبالطفيليات الداخلية واخلارجية وأيضا  اإلصابة

تهدد  ةمراا جديدأظهور  وأخريًا ق يف الكتاكيو يف املرتبة الثامنة،ارتفاع النفو

حيث بلغو ذه الصناعة يف املرتبة التاسعة. مستقبل الدواجن واالستثمار يف ه

%، 327%، 122%، .82%، 7127%، 7728%، 729.همية النسبية هلذه العوامل  األ

 %  لكل منهما على الرتتيب.28.%، .%32، 23.

 

 

( اهم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية  الدواجن بعينة 112)جدول رقم 

 م1112البحث مبحافظة حضرموت عام 
قم

لر
ا

 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
رت

ال
 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
رت

ال
 10 1.3 6 9 0.0 0 8 3.4 6 الطاعون 7 

 3 8.8 39 6 6.7 18 2 11.8 21 االسهال .

 9 1.8 8 9 0.0 0 7 4.5 8 الصنافري 3

 5 6.1 27 5 7.9 21 8 3.4 6 الطفيليات الداخلية واخلارجية .

 3 8.8 39 9 0.0 0 1 21.9 39 محى 3

 1 15.5 69 1 20.2 54 4 8.4 15 عدم توفر توعية وتدريب للمربيني 1

 8 2.7 12 9 0.0 0 5 6.7 12 عدم توفر حظائر مناسبة 2

 3 8.8 39 3 14.6 39 10 0.0 0 ارتفاع أجور العمالة 8
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 6 5.4 24 4 9.0 24 10 0.0 0 القملة القفزة 9

 2 13.5 60 2 19.1 51 6 5.1 9 الزقاق  71

 7 4.0 18 7 4.5 12 8 3.4 6 ارتفاع نفوق الكتاكيو 77

 4 8.1 36 6 6.7 18 3 10.1 18 ارتفاع اسعار العالجات والقاحات .7

عدم توفر عالئق مركزة لتغذية  73

 الكتاكيو  

12 6.7 5 0 0.0 9 12 2.7 8 

 3 8.8 39 4 9.0 24 4 8.4 15 ارتفاع اسعار العالئق واحلبوب .7

ظهور امراا جديده تهدد  73

 مستقبل الدواجن

5 2.8 9 0 0.0 9 5 1.1 11 

 8 2.7 12 8 2.2 6 8 3.4 6 قلة الكادر البيطري يف املنطقة 71

  711 445   267  711 728 مجالياإل 

 .172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام  

       

 

 

هناا  أن حصائي الواردة بنفس اجلدولكما تشري نتائج التحليل اإل

معوقات تواجه تربية الدواجن يف ساحل حضرموت أهمها: عدم توفر توعية  ةعشر

يليها وىل، وتدريب للمربيني على طرق الرتبية الصحيحة  واحلديثة يف املرتبة األ

يف املرتبة الثانية،  ارتفاع أجور العمالة يف تربية الدواجن اإلصابة مبرا الزقاق 

 اإلصابةعالف وأيضا كزة واحلبوب واألاسعار العالئق املريف املرتبة الثالثة، 

الداخلية  بالطفيليات اإلصابة الرابعة، املرتبة يفمبرا القملة )القفزة(

مبرا االسهال وأيضا ارتفاع اسعار  اإلصابةواخلارجية يف املرتبة اخلامسة، 

العالجات واللقاحات يف املرتبة السادسة، ارتفاع نفوق الكتاكيو يف املرتبة 

الكادر البيطري املتخصص يف هذا اجملال يف املرتبة الثامنة،  حيث  السابعة، قلة

%، 229%، 921%، 7.21%، 7927%، .12.همية النسبية هلذه العوامل  بلغو األ

 % لكل منهما على الرتتيب.    .2.%، 23.%، 122

ىل ثال، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية الدواجن 

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات إمعوقات، معوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 
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، ومعوقات تتعلق مبدى جودة واملراكز البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة

دارية ومؤسسية وتشريعية يتطلب من إنتاج ومعوقات مستلزمات اإل وتوفر

 التدخل يف حلها. املؤسسات الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية

5 

ىل نتائج التحليل االحصائي للمشاكل الفنية إ( 779يشري اجلدول رقم )

هميتها النسبية، أاليت تعيق تربية وحتسني الدواجن باحملافظة وترتيبها وفقا و

مبرا  بةاإلصاوىل، يليها املرتبة األإصابة القطيع مبرا الزقاق فقد احتل 

بالطفيليات الداخلية  اإلصابةاحلمى وايضا مرا االسهال يف املرتبة الثانية، 

القملة )القفزة( يف املرتبة الرابعة،  مبرا اإلصابةيف املرتبة الثالثة، واخلارجية 

الفريوسي  مبرا الصنافري اإلصابةارتفاع نفوق الكتاكيو يف املرتبة اخلامسة، 

 را الطاعون الفريوسي يف املرتبة السابعة.مب اإلصابة يف املرتبة السادسة، وأخريًا

 

ية اليت تواجه تربية الدواجن بعينة البحث ن( أهم املشاكل الف119جدول )

  2117مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 10 7 6 9 0 0 8 3 6 الطاعون 7

 3 2 39 6 4 18 2 . 21 االسهال .

 9 6 8 9 0 0 7 . 8 الصنافري 3

 5 3 27 5 3 21 8 3 6 الطفيليات الداخلية واخلارجية .

 3 2 39 9 0 0 1 7 39 محى 3

 6 4 24 4 2 24 10 0 0 القملة القفزة 1

 2 1 60 2 1 51 6 3 9 الزقاق  2

 7 5 18 7 5 12 8 3 6 ارتفاع نفوق الكتاكيو 8

 (778املرجع: اجلدول السابق رقم )

0 
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نتاج الزراعي اليت تواجه تربية مكن جتميع أهم مشاكل مستلزمات اإلأ        

هميتها النسبية، وقد تبني من أمبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و الدواجن

ن ارتفاع اسعار العالئق املركزة واحلبوب أ ( 7.1تائج الواردة باجلدول رقم )الن

ارتفاع اسعار وىل، يليها واالعالف وأيضا ارتفاع أجور العمالة حتتل املرتبة األ

عدم توفر عالئق مركزة لتغذية  واللقاحات يف املرتبة الثانية، وأخريًاالعالجات 

الكتاكيو وأيضا عدم توفر حظائر مناسبة لرتبية وتنمية صناعة الدواجن يف 

 املرتبة الثالثة.

 

 

 

نتاج اليت تواجه تربية الدواجن يف عينة إ( أهم مشاكل مستلزمات 121جدول )

 م 2117البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 8 3 .7 9 1 1 3 3 .7 عدم توفر حظائر مناسبة 1

 3 7 39 3 7 39 71 1 1 ارتفاع أجور العمالة .

 4 . 36 6 3 18 3 7 18 ارتفاع اسعار العالجات والقاحات 3

عدم توفر عالئق مركزة لتغذية  .

 الكتاكيو  
12 3 5 0 0 9 12 3 8 

 3 7 39 4 2 24 4 . 15 ارتفاع اسعار العالئق واحلبوب 3

 (778املرجع: اجلدول السابق  رقم )

2  

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية مكن جتميع أهم املشاكل اإلأ       

هميتها النسبية، وقد تبني من أالدواجن مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

مربيني على ن عدم توفر توعية وتدريب للأ ( 7.7النتائج الواردة باجلدول رقم )

قلة الكادر البيطري  وىل، يليهاحتتل املرتبة األواحلديثة  طرق الرتبية الصحيحة

  ةمراا جديدأظهور  خريًاأاملتخصص يف هذا اجملال يف املرتبة الثانية، و
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 عدام مزارع  بكاملهاإكإنفلونزا الطيور وما ترتب عليها يف بعض البلدان من 

وكذا االستثمارات احمللية يف هذا الصناعة تهدد مستقبل الدواجن يف حضرموت 

ل تتوفر ضمانات حكومية بتشديد احلجر البيطري وتقديم الدعم احلكومي  ام

 واملساعدات يف مثل هذه احلاالت يف املرتبة الثالثة.

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية ( أهم املشاكل اإل121جدول )

 م 2117الدواجن بالعينة البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت حضرموتوادي 

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 11 3 5 9 1 0 9 3 5 ظهور امراا جديده تهدد مستقبل الدواجن 7

 8 . 12 8 . 6 8 4. 6  قلة الكادر البيطري يف املنطقة .

 7 1 19 7 3 .3 . 7 73 عدم توفر توعية وتدريب للمربيني 3

 (778املرجع: اجلدول السابق  رقم )

    :سادسا: المشاكل التي تواجه تربية نحل العسل

تلعب صناعة تربية النحل دورا حموريا يف القطاع الزراعي حيث ال تنحصر         

ىل إأهميته يف منتجاته من عسل وحبوب لقاح وغذاء ملكات فحسب، بل تتعداه 

همية ن األأنتاج امللكات وطرود النحل، إال إخرى كسم النحل وأمنتجات 

نتاج الزراعي وحتسني نوعيته، ساسية لرتبية النحل تكمن يف دوره يف زيادة اإلاأل

 فضال عنحنل العسل امللقح الرئيس للعديد من احملاصيل الزراعية  ُيع دُّحيث 

خنفاا إدوره يف احملافظة على التنوع احليوي للنباتات الربية، وذلك يف ظل 

تعداد احلشرات الربية امللقحة، كالنحل الربي مثل النحل الطنان، ويف ظل 

واملمارسات الزراعية املكثفة من استخدام املبيدات الزراعية االمتداد العمراني 

مر الذي جعل انتشار احلشرات الربية امللقحة حمدودا واحلراثات والتعشيب، األ

مر الذي وينحصر على اطراف املزارع ويف املناطق اهلامشية غري املزروعة، األ جدًا

فة يف عملية التلقيح جيعل هذه احلشرات بعيدة عن احملاصيل الزراعية املستهد

اخللطي. وقد بينو نتائج دراسة حديثة أن قيمة اإلنتاج اإلمجالي الثين عشر 

، 113.مليون دوالر عام  .7722حمصوال تلقح بواسطة حنل العسل، قد بلغو 

 3122اإلنتاج بسبب التلقيح املباشر للنباتات بواسطة النحل ما قيمته  وزاد
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ة أكثر من قيمة اإلنتاج احمللي السنوي من مليون دوالر سنويا، وهذه الزياد

 (7) مليون دوالر. 327مرةه والذي يبلغ  71العسل مبقدار 

نشاي تربية حنل العسل أحد اجملاالت اليت ميكن أن تساهم بشكل  ُيع دُّكما      

كبري يف حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل ما تساهم به 

هذا النشاي من  ُيع دُّوما تساهم به من خلق فر  عمل. و من منتجات،

الصناعات املالئمة لظروف الشباب املتطلع للعمل نظرا ملا يتسم به من حمدودية 

االستثمارات، كما أنه ال حيتاج إىل أساليب تكنولوجية متقدمة ومن ثم ال 

وحضرموت  يتطلب مهارات أو خربات فنية عالية،  و يعترب منار اليمن بشكل عام

على وجه اخلصو  وتعدد مواسم الزراعة بها من أفضل املناطق لرتبية النحل، 

وتقدر القيمة النقدية إلمجالي الناتج من عسل النحل يف اجلمهورية اليمنية 

مليون ريال تشكل حوالي  ..3( حوالي 113.-111.كمتوسط للفرتة )

ألمر الذي يشري إىل % من إمجالي القيمة النقدية لتنتاج الزراعي، ا ..12

امكانية تطوير مساهمة هذا النشاي يف الدخل الزراعي مما يستلزم العمل على 

ن العسل املنتج يف حضرموت )عسل السدر( أخاصة و ،(.) تنميته أفقيا ورأسيا

 حيظى بسمعة ورواج عاملي من املهم االستفادة منها يف هذا اجملال.

ومن هنا كان اهتمام الدراسة بهذا املنتج يف حماوله للكشف عن أهم          

املشاكل اإلنتاجية والفنية اليت واجهو تربية حنل العسل خالل الفرتة السابقة، 

ن هناا تسع أ( ..7حصائي الواردة باجلدول رقم )وتشري نتائج التحليل اإل

صابة حضرموت أهمها: اإلن معوقة تواجه تربية حنل العسل يف وادي يوعشر

يف املرتبة طائر الورواربيليها اإلصابة وىل، بدودة الشمع )العثة( يف املرتبة األ

يف املرتبة الثالثة، باألمراا والطفيليات الداخلية واخلارجية  اإلصابةالثانية، 

 اإلصابةسواق يف املرتبة الرابعة، عدم توفر مواد تغذوية صناعية متنوعة يف األ

                                                           
     ، المنظم  العربي  للتنمي  الزراعي ، السودانالوطن العربيتحديات تربي  النح  في نزار حداد،  (5)

 للبحددددوث اليمنيدددد  المجلدددد  الكفدددداءة االنتاجيدددد  والتقنيدددد  إلنتددددا  عسدددد  النحدددد ،عبددددده سددددال  علددددوان،  (0)
 ذمار.  الزراعي، واالرشاد للبحوث العام  الهيئ  ،0221 يونيو عشر، التاسع العدد والدراسات،
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محر يف املرتبة شرة دبور البلح األحب اإلصابةنحل يف املرتبة اخلامسة، بذئب ال

مبرا االسهال يف املرتبة السابعة، صعوبة احلصول على  اإلصابةالسادسة، 

قروا ميسرة وبدون تعقيدات يف االجراءات من بنك التسليف الزراعي يف 

صابة إالتاسعة،  عدم توفر عالجات ذات جودة عالية يف املرتبة املرتبة الثامنة،

سباب يف املرتبة العاشرة، ارتفاع خاليا حنل العسل بالضعف العام دون معرفة األ

، ارتفاع تكاليف  نقل النحل يف املرتبة ةاجور العمالة يف املرتبة احلادية عشر

عدم وجود جهة حمددة لتسويق العسل يف املرتبة الثالثة  ، وأخريًاةالثانية عشر

%، 127%، 823%، .7.2%، 723.همية النسبية هلذه العوامل  حيث بلغو األ ة،عشر

% لكل منهما على 27.%، 23.%، .2.%، 23.%، 22.%، %328، .2.%، %323، 329

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.الرتتيب، ويليها يف األ

ن هناا ثال، أحصائي الواردة بنفس اجلدول كما تشري نتائج التحليل اإل      

 اإلصابةمعوقات تواجه تربية حنل العسل يف ساحل حضرموت أهمها: ن يوعشر

يف املرتبة باألمراا والطفيليات  اإلصابةيليها وىل، بطائر الوروار يف املرتبة األ

حبشرة دبور  اإلصابةبدودة الشمع )العثة( يف املرتبة الثالثة،  اإلصابةالثانية، 

يف املرتبة الرابعة، ارتفاع أجور سهال مبرا اإل اإلصابةالبلح االمحر وأيضا 

مبرا الفاروا يف املرتبة السادسة، اخنفاا  اإلصابةالعمالة يف املرتبة اخلامسة، 

كميات االمطار واختالف مواعيد سقوطها نتيجة التغريات املناخية وتأثرياتها 

على املراعي يف املرتبة السابعة، استخدام مبيدات سامه قاتلة للنحل من قبل 

عني دون مراعاة ما قد يرتتب عليه من موت للنحل وخسائر للنحالني يف املزار

حبشرة النمل االبيض، وايضا ضعف خاليا حنل العسل،   اإلصابةاملرتبة الثامنة، 

صعوبة احلصول على قروا ميسرة من بنك التسليف الزراعي، املوت املفاجس 

واحدة من العسل يف نتاجية اخللية الإللنحل )سقط( يف املرتبة التاسعة، ضعف 

حبشرة فراشة السمسم يف  اإلصابةاملرتبة العاشرة، ارتفاع اسعار السكر وايضا 

حبشرة ذئب النحل وأيضا ارتفاع اسعار العالجات،  اإلصابة،  ةاملرتبة احلادية عشر

مبواعيد رش املبيدات يف  النحال شعارإعدم التنسيق بني املزارع والنحال وخاصة 

عدم معرفة بعض النحالني  فضال عن، سرقة خاليا النحل ةعشر الثانية املرتبة

همية ، حيث بلغو األةمراا يف املرتبة الثالثة عشرعراا الظواهر واألأببعض 

%، 21.%، 323%، 329%، .22%، .772%، .772%، .72.النسبية هلذه العوامل  
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 % لكل منهما على الرتتيب، ويليها يف%129، %727،%723، %728، 28.%، 329

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.األ

 

 

 

 

 

هم املشاكل واملعيقات اليت تواجه تربية  حنل العسل بعينة أ( 122جدول رقم )

 م2117البحث مبحافظة حضرموت عام 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

ت
را

را
تك

ال
 

%
ب 

تي
تر

 

 21 0.7 8 0 0.0 0 18 1.1 8 نتاج العسلالدولة ال ضعف دعم 7

 17 1.6 19 8 3.9 18 22 0.1 1 استخدام مبيدات سامه من قبل املزارعني .

 3 9.5 110 2 11.4 52 3 823 38 باألمراا والطفيليات اإلصابة 3

 22 0.4 4 0 0.0 0 20 0.5 4 عدم توفر موارد مالية ال قامة مناحل ثابته .

 22 0.3 4 13 0.9 4 0 0.0 0 عدم معرفة اعراا بعض االمراا 3

 4 6.2 72 4 7.2 33 6 5.5 39 حشرة دبور البلح االمحر 1

 6 4.0 47 12 1.1 5 5 5.9 42 ذئب النحل 2

 1 17.4 203 3 11.2 51 1 21.5 152 دودة الشمع) العثة( 8

 13 2.1 24 11 1.3 6 10 2.5 18 فراشة السمسم 9

 14 2.0 23 9 2.8 13 16 1.4 10 النمل االبيض 71

 2 16.0 186 1 21.4 98 2 12.4 88 طائر الوروار 77

 11 2.7 31 6 5.3 24 19 1.0 7 الفاروا .7

 19 1.5 17 11 1.3 6 15 1.6 11 ارتفاع سعر السكر ومواد التغذية الصناعية االخرى 73

 5 5.5 64 4 7.2 33 7 4.4 31 اسهال .7

 11 2.7 31 9 2.8 13 10 2.5 18 عامضعف  73

 8 3.7 43 0 0.0 0 4 6.1 43 عدم توفر مواد تغذوية صناعية 71

 17 1.6 19 14 0.7 3 12 2.3 16 ارتفاع تكاليف نقل النحل 72

 19 1.5 17 12 1.1 5 14 1.7 12 ارتفاع اسعار العالجات 78

 15 1.9 22 12 1.1 5 11 2.4 17 عدم التنسيق بني النحالني واملزارعني 79



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

212 
 

 9 3.4 40 9 2.8 13 8 3.8 27 صعوبة احلصول على قروا من البنك  1.

 7 3.8 44 5 5.9 27 11 2.4 72 ارتفاع أجور العمالة 7.

 17 1.6 19 16 0.0 0 9 2.7 19 عدم توفر عالجات  ذات جودة ..

 19 1.5 17 15 0.4 2 13 2.1 15 عدم وجود جهة حمددة لتسويق العسل 3.

 16 1.8 21 9 2.8 13 18 1.1 8 املوت املفاجس للنحل)سقط( ..

 20 1.4 16 13 0.9 . 14 1.7 .7 سرقة  خاليا النحل 3.

 24 0.2 2 0 0.0 0 21 0.3 2 اكل بعض احليوانات للعسل 1.

 10 3.3 39 7 4.6 21 10 2.5 18 اخنفاا كميات االمطار  واختالف مواعيد سقوطها 2.

 18 1.5 18 10 1.8 8 16 1.4 10 اخلليةضعف انتاجية  8.

 23 0.3 3 0 0.0 0 20 0.4 3 قطع االشجار 9.

 24 21. 2 0 01. 0 21 31. 2 عدم كفاية املرعي ال نتاج اعسال جيدة 31

  711 1165  100 457  100 708 االمجالي 

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

ىل ثال، معوقات، إوقد مت تقسيم املعوقات السابقة اليت تواجه تربية النحل        

ىل دراسة وحبث من قبل احملطات واملراكز إمعوقات فنية وهي تلك اليت حتتاج 

البحثية والوحدات البيطرية باحملافظة، ومعوقات تتعلق مبدى جودة وتوفر 

يتطلب من املؤسسات  دارية ومؤسسية وتشريعيةإنتاج ومعوقات مستلزمات اإل

 الزراعية  والسلطات احمللية واملركزية التدخل يف حلها.

5 

حصائي للمشاكل الفنية ىل نتائج التحليل اإلإ( 7.3يشري اجلدول رقم )       

ا هميتهأنتاج عسل النحل باحملافظة وترتيبها وفقا وإاليت تعيق تربية وحتسني 

 اإلصابةوىل، يليها املرتبة األاإلصابة بدودة الشمع )العثة( النسبية، فقد احتلو 

باألمراا والطفيليات الداخلية  اإلصابةيف املرتبة الثانية،  بطائر الوروار

حبشرة دبور البلح االمحر يف املرتبة الرابعة،  اإلصابةيف املرتبة الثالثة، واخلارجية 

بذئب النحل يف املرتبة  اإلصابةمبرا االسهال يف املرتبة اخلامسة،  اإلصابة

مبرا  اإلصابةيف املرتبة السابعة، السادسة، ضعف عام خباليا حنل العسل 

 اإلصابةبفراشة السمسم يف املرتبة التاسعة،   اإلصابةالفاروا يف املرتبة الثامنة، 

فاجس للنحل )سقط( يف املرتبة بيض يف املرتبة العاشرة، املوت املحبشرة النمل األ

 الثانيةاخنفاا انتاجية اخللية من عسل النحل يف املرتبة  ، وأخريًاةاحلادي عشر

 .ةعشر
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ية اليت تواجه تربية حنل العسل بعينة البحث ن( أهم املشاكل الف113جدول )

  1112مبحافظة حضرموت

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 3 3 110 2 2 52 3 3 38 باألمراا والطفيليات اإلصابة 7

 4 4 72 4 4 33 6 5 39 حشرة دبور البلح االمحر .

 6 6 47 12 10 5 5 4 42 ذئب النحل 3

 1 1 203 3 3 51 1 1 152 الشمع) العثة(دودة  .

 13 9 24 11 9 6 10 7 18 فراشة السمسم 3

 14 10 23 9 6 13 16 8 10 النمل االبيض 1

 2 2 186 1 1 98 2 2 88 طائر الوروار 2

 11 8 31 6 5 24 19 10 7 الفاروا 8

 5 5 64 4 4 33 7 6 31 اسهال 9

 11 7 31 9 7 13 10 7 18 ضعف عام 71

 16 11 21 9 7 13 18 9 8 املوت املفاجس للنحل)سقط( 77

 18 12 18 10 8 8 16 8 10 اخنفاا انتاجية اخللية .7

 (..7املرجع: اجلدول السابق رقم )

0 

تربية نتاج الزراعي اليت تواجه مكن جتميع أهم مشاكل مستلزمات اإلأ        

هميتها النسبية، وقد تبني من أحنل العسل مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و
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وىل، أجور العمالة حتتل املرتبة األ رتفاعان أ( ..7النتائج الواردة باجلدول رقم )

يليها عدم توفر مواد تغذوية صناعية جاهزة لتغذية النحل يف املواسم املغلقة 

ة، استخدام مبيدات سامه وغري آمنة للنحل ومواسم اجلفاف يف املرتبة الثاني

لرش آفات احملاصيل من قبل املزارعني وأيضا ارتفاع تكاليف نقل النحل من فرتة 

عدم توفر عالجات ذات جودة  ىل أخرى ومن موقع آلخر حبثا عن املراعي اجليدة،إ

ة ارتفاع سعر السكر ومواد التغذية الصناعي الثالثة، وأخريًا يف املرتبة عالية

 سعار العالجات يف املرتبة الرابعة.أرتفاع إخرى وأيضا األ

( أهم مشاكل مستلزمات انتاج اليت تواجه  تربية حنل العسل يف 112جدول )

 م 1112عينة البحث مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 17 3 19 8 2 18 22 7 1 استخدام مبيدات سامه من قبل املزارعني 7

 8 . 3. 71 1 1 . 7 3. عدم توفر مواد تغذوية صناعية 2

ارتفاع سعر السكر ومواد التغذية الصناعية  3

 االخرى

11 6 15 6 3 11 17 4 19 

 19 4 17 12 4 5 14 5 12 ارتفاع اسعار العالجات .

 17 3 19 14 5 3 12 4 16 ارتفاع تكاليف نقل النحل 3

 7 1 44 5 1 27 11 3 72 ارتفاع أجور العمالة 1

 17 3 19 16 0 0 9 2 19 عدم توفر عالجات ذات جودة 2

 (..7املرجع: اجلدول السابق  رقم )

2 

 

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية مكن جتميع أهم املشاكل اإلأ       

هميتها النسبية، وقد تبني من أحنل العسل مبحافظة حضرموت وترتيبها وفقا و

ن صعوبة احلصول على قروا ميسرة أ( 7.3النتائج الواردة باجلدول رقم )

وىل، وبإجراءات سهلة غري معقدة من بنك التسليف الزراعي حتتل املرتبة األ

اخنفاا كميات االمطار واختالف مواعيد سقوطها مما ينعكس أثره  يليها
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على مساحة وجودة املرعي يف املرتبة الثانية، عدم التنسيق بني النحالني 

ما كان ذلك واملزارعني يف حتديد مواعيد الرش واستخدام مبيدات آمنة كل

ممكنا يف املرتبة الثالثة، عدم وجود جهة حمددة الستالم واعادة تعبئة وتغليف 

وتسويق العسل بطرق حديثة لالستفادة من القيمة املضافة ومضاعفة ارباح 

املربيني وانشاء مجعيات  صصية يف املرتبة الرابعة، عدم توفر موارد مالية لدى 

حجم التكاليف من ناحية وضمان توفر  خلفضقامة مناحل ثابته املربني إل

مراا عراا بعض األأعدم معرفة  مراعي دائمة من ناحية أخرى وأيضا

والظواهر خلفض حجم املخاطر وسرعة تقديم العالج، تعرا املناحل املتنقلة 

للسرقة وعبث بعض احليوانات يف املرتبة اخلامسة، ضعف دعم الدولة لصناعة 

ا للمربيني وتدعم االقتصاد الوطين بالعمالت اليت تدر عائدا وفري ،العسل

الصعبة كونها سلعة تصديرية وأيضا قطع اشجار السدر والسمر واالشجار 

لألعداد دسة، عدم كفاية املراعي احلالية احلراجية االخرى يف املرتبة السا

املهولة من اخلاليا يف الوقو احلاضر مما يزيد من احلمولة الرعوية واخنفاا 

 اليا من العسل كما ونوعا يف املرتبة السابعة.نتاج اخلإ

دارية واملؤسسية والتشريعية اليت تواجه تربية ( أهم املشاكل اإل115جدول )

 م 1112انتاج العسل بالعينة البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 

 ترتيب املشكلة

 عامة خاصة عامة خاصة عامة خاصة

 21 6 8 16 0 0 18 6 8 نتاج العسلضعف دعم الدولة إل 7

 22 5 4 16 0 0 20 7 4 قامة مناحل ثابتهعدم توفر موارد مالية إل .

 22 5 4 13 4 4 23 0 0 عراا بعض االمرااأعدم معرفة  3

 15 3 22 12 3 5 11 3 17 التنسيق بني النحالني واملزارعنيعدم  .

 9 1 40 9 2 13 8 1 27 صعوبة احلصول على قروا من البنك  3

 19 4 17 15 5 2 13 4 15 عدم وجود جهة حمددة لتسويق العسل 1

 20 5 16 13 4 . 14 5 .7 سرقة خاليا النحل 2

 24  2 16 0 0 21  2 كل بعض احليوانات للعسلأ 8

اخنفاا كميات االمطار واختالف  9

 مواعيد سقوطها

18 2 10 21 1 7 39 2 10 
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 23 6 3 16 0 0 20 8 3 شجارقطع األ 71

 24 2 2 16 1 0 21 9 2 عسال جيدةأنتاج عدم كفاية املرعي إل 77

 (122املرجع: اجلدول السابق  رقم )

 

 

 

  بمحافظة حضرموت  فقي للرقعة الزراعيةالتوسع األتطور 

مـن أهـم مقومـات     ُتع ـدُّ األراضي الزراعية هـي أحـد صـور املـوارد األرضـية الـيت               

 ُتع ـدُّ التنمية الزراعية يف حضرموت، وعلى الـرغم مـن أهميتهـا يف التنميـة إال أنهـا      

، ويتضح ذلك جليًا من ض لة ما يثله إمجالي (7)من أكثر املوارد الطبيعية ندرة

ــة  ــالي   72131البالغـــة حـــواىل   املســـاحة الصـــاحلة للزراعـ ــار مـــن إمجـ ــون هكتـ مليـ

عــام  (.)مليــون هكتــار  321.املســاحة الكليــة للجمهوريــة اليمنيــة والبالغــة حــواىل     

% فقط من مساحة الـيمن، يف حـني ال تتجـاوز    29.، يثل هذه املساحة حنو 173.

ألــف هكتــار، يثــل حــوالي    3722املســاحة الصــاحلة للزراعــة يف حضــرموت حــوالي  

 7122% مـــن امجـــالي املســـاحة الكليـــة حملـــافظ حضـــرموت البالغـــة حـــوالي   1237

مليون هكتار، ويتبني حمدودية املوارد األرضية الزراعية اليت ُتعد من أهم العقبات 

الـــيت تواجـــه التنميـــة الزراعيـــة يف الـــيمن عمومـــا ويف حضـــرموت خصوصـــا، وتعـــد 

انيـة اسـتغالهلا بصـورة    األراضي الزراعيـة مـن أهـم مقومـات التنميـة الزراعيـة وإمك      

مناسبة يكون متوقفًا على العديد من املوارد األخرى اليت من أهمها املـوارد املائيـة،   

مـن أهـم املـوارد االقتصـادية      بوصفهااليت ترتبط بالتنمية الزراعية ارتباطا وثيقًا، 

 حمـورًا اسـرتاتيجيا هامـاً    ُتع ـدُّ وأحد العوامل احملـددة لتنتـاج الزراعـي، كمـا أنهـا      

نتيجة الثبات النسو الـذى يتسـم بـه املعـروا املتـاح منهـا يف الـيمن بصـفة عامـة          

                                                           
 اليمنيد ، بالجمهوري  الزراعي الناتج على المناخي  التغيرات ثرأ دراس عبده سال  علوان،  (5)

   ، صنعاء.0221 ،(الفاو) والزراع  االغذي  منظم 
)0(
 ، الجهاز المركزي لإلحصاء، مرجع سبق ذكرةوزارة التخطيط والتعاون الدولي 
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وحضـــرموت بصـــفة خاصـــة، يف الوقـــو الـــذى يتزايـــد فيـــه الطلـــب عليهـــا ملواجهـــة   

االحتياجات السكانية املتزايدة باإلضافة للحاجـة الشـديدة الستصـالح املزيـد مـن      

ــة الزراعيــة األفقيــة،      ــة املــوارد املائيــة     ثــمومــن األراضــي لتحقيــق التنمي فــإن تنمي

ووجود حتديات ومعوقات حتول دون ذلك هي بالضـرورة تعنـى حتـديات ومعوقـات     

 للتنمية الزراعية املستدامة.

وألهميـــة األراضـــي الزراعيـــة يف تنميـــة القطـــاع الزراعـــي باحملافظـــة واملقتصـــد       

القــومي بصــورةا عامــة فإنــه مــن األهميــة دراســة الوضــع الــراهن لألراضــي الزراعيــة  

أحد مقومات التنمية، وذلك مـن خـالل دراسـة كـاًل مـن الوضـع الـراهن         بوصفها

ــاحة الصـــاحلة لل   ــة، واملسـ ــاحة املزروعـ ــة، وذلـــك خـــالل الفـــرتة  إلمجـــالي املسـ زراعـ

(7991- .173 .) 

7

حباصــالت زراعيــة   املزروعــةإمجــالي املســاحة املزروعــة هــي مســاحة األراضــي           

مستدمية بـدون تكـرار أصـناف احلاصـالت الـيت تـزرع بهـا أكثـر مـن مـرة           مؤقتة، أو

، وفيمـا يلـى دراسـة الوضـع الـراهن إلمجـالي املسـاحة املزروعــة        (7)علـى مـدار السـنة   

 -7993منهـــا خـــالل الفـــرتة ) مـــن خـــالل تطـــور تلـــك املســـاحة وتطـــور نصـــيب 

.173.) 

 :تطور إمجالي املساحة املزروعة فى حضرموت ( أ)

إمجـالي  (، وبدراسة تطور 7.1باالستعانة بالبيانات الواردة باجلدول رقم )     

خالل فرتة الدراسة تبني أنها تراوحو بني حـد  املساحة املزروعة يف  حضرموت 

 ي، وحـــد أقصــى بلـــغ حـــوال 7993ألـــف هكتـــار عــام   7.298أدنــى بلـــغ حــواىل   

ألف  31233، وقد بلغ املتوسط السنوي حوالي 171.ألف هكتار عام  92.8.

 :ةاآلتيهكتار، وبدراسة معادلة النمو اليت يثلها املعادلة 

lnŶi = 9.791 +  0.067 Ti 
*** (7.190  )      (96.603)

 *** 

R
2
 = 0. 21                          F = (372281)

 ***
 

                                                           
 إلحصاء، مرجع سبق ذكرة.ل لجهاز المركزي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ا(5)
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 لفاألبــ) املسـاحة املزروعـة فـى حضـرموت     = القيمـة املقـدرة إلمجـالي    Ŷi: حيـث أن 

 هكتار(.

% مبا يعـادل  122تزيد بنحو املساحة املزروعة يف حضرموت  إمجاليتبني أن            

ألــف هكتــار ســنويًا خــالل فــرتة الدراســة، وهــى زيــادة معنويــة إحصــائيًا   .2.حــواىل 

 (.1217عند مستوى معنوية  )

 :حضرموتاملساحة املزروعة يف إمجالي )ب( تطور نصيب الفرد من 

ــات الــواردة باجلــدول رقــم )    ســتعانةباال        (، وبدراســة تطــور نصــيب   7.1بالبيان

املســاحة املزروعــة يف حضــرموت خــالل فــرتة الدراســة تــبني أنــه     إمجــاليالفــرد مــن 

وهـو العـام الـذى     1995هكتار/ فرد يف عام  0.020تراوح بني حد أدنى بلغ حواىل 

 121.7دنــــى مســــتوى، وحــــد أقصــــى بلــــغ حــــواىل أبلغــــو فيــــه املســــاحة املزروعــــة 

قصى مسـتوى ،  أوهو العام الذى بلغو فيه املساحة املزروعة  112.هكتار/فرد عام 

هكتــار/ فــرد، وبدراســة معادلــة النمــو   121373وقــد بلــغ املتوســط الســنوي حــواىل   

 :اآلتيةاليت يثلها املعادلة 

lnŶi =  -3.711    -   0.024 Ti 
*** (2.757  )         (-40.058)

 *** 

R
2
 = 0.32                                      F = (7.600)

 ***
 

املســـاحة املزروعـــة يف  إمجـــالينصـــيب الفـــرد مـــن = القيمـــة املقـــدرة ل Ŷi: حيـــث أن

 (.باهلكتارحضرموت )

 1211123 حواىل يعادل مبا% .2. بنحو يزداد الفرد نصيب أن تبني             

  معنوية مستوى عند إحصائيًا معنوي تزايد وهو الدراسة، فرتة خالل سنويًا هكتار

(1217.) 

 

.
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ــاحلة للزراعـــة    ــالي املســـاحة الصـ ــن      إمجـ ــة بكـــلو مـ ــي املنزرعـ ــاحة األراضـ ــي مسـ هـ

، (7)احلاصــالت احلقليــة واخلضــر بــالعروات الــثال، باإلضــافة حلــدائق الفاكهــة      

واالراضي البـور الـيت ل تـزرع بعـد وحيتـاج جـزء منهـا الستصـالح واسـتزراع وفيمـا           

 يلى دراسة الوضع الراهن إلمجالي املساحة الصاحلة للزراعة يف حضرموت من 

 إمجالي املساحة املزروعة والصاحلة للزراعة مبحافظة حضرموت ( 112جدول رقم )

 (1115 -1991ونصيب الفرد من كلو منهما خالل الفرتة )

 

 السنة

 إجمالي المساحة المزروعة

 )ألف هكتار(

 إجمالي المساحة الصالحة للزراعة

 )ألف هكتار(
 السكان

 مليون

 المساحة نسمة

معدل 

التغير 

السنوي 

%
 

نصيب الفرد 

من المساحة 

 المزروعة

 )هكتار/فرد(

 المساحة
معدل التغير 

السنوي
 

)%
 

نصيب الفرد 

من المساحة 

 المزروعة

 )هكتار/فرد(

7991 15120.00 0.0 .023 372273 1 .078 0.659 

7993 14980.00 -0.93 .020 372273 1 .069 0.747 

.111 21903.00 46.21 .025 372273 1 .058 0.885 

.117 23996.00 9.56 .026 372273 1 .056 0.919 

.11. 22898.00 -4.58 .024 372273 1 .054 0.954 

.113 22773.00 -0.55 .023 372273 1 .052 0.991 

.11. 37609.00 65.15 .037 372273 1 .050 1.029 

.113 38016.00 1.08 .036 372273 1 .048 1.067 

.111 41169.00 8.29 .037 372273 1 .047 1.106 

.112 46771.00 13.61 .041 372273 1 .045 1.147 

.118 44370.00 -5.13 .037 372273 1 .043 1.189 

.119 45369.00 2.25 .037 372273 1 .042 1.233 

.171 49284.00 8.63 .039 372273 1 .040 1.279 

.177 45158.00 -8.37 .034 372273 1 .039 1.326 

.17. 47827.00 5.91 .035 372273 1 .038 1.375 

.173 48454.00 1.31 .034 372273 1 .036 1.426 

                                                           
سلسل  وزارة الزراع  والري، االدارة العام  لإلحصاء، الكتاب السنوي لإلحصاء ، صنعاء،  (5)

 .0251-5112من كتب االحصاء 

. 
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.17. 46805.00 -3.40 .031 372273 1 .034 1.534 

.173 41700.00 10.91 .026 372273 1 .033 1.591 

 .711×  القيمة فى السنة السابقة( –القيمة فى السنة احلالية ( معدل التغري السنوى= )*) 

 القيمة فى السنة السابقة        

 عدد السكان÷ نصيب الفرد من املساحة = املساحة ( **)

 مجعو وحسبو من:  -املصدر

 وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي اجلهــاز املركــزي  لتحصــاء ، سلســلة مــن كتــاب االحصــاء     

 ،  صنعاء.173.-7991السنوي 

 

 -7991خــالل تطــور تلــك املســاحة وتطــور نصــيب الفــرد منهــا خــالل الفــرتة )      

.173 .) 

 )أ( تطور إمجالي املساحة الصاحلة للزراعة فى حضرموت:

ــم )                 ــدول رقــ ــواردة باجلــ ــات الــ ــتعانة بالبيانــ ــور  7.1باالســ ــة تطــ ( وبدراســ

( 173. -7991خالل الفـرتة ) الصاحلة للزراعة يف حضرموت  املساحة إمجالي

ــدة لتلــك املســاحة           ــة ول يــتم اضــافة اراضــي جدي ــبني أنهــا ثابت حمــل الدراســة ت

امجــالي مســاحة  % مــن 1237ألــف هكتــار يثــل حــوالي     372273البالغــة حــوالي  

 مليون هكتار. 71223لبالغة حوالي حضرموت ا

 :حضرموتاملساحة الصاحلة للزراعة فى إمجالي )ب( تطور نصيب الفرد من 

وبدراسـة تطـور نصـيب    ( 7.1باالستعانة بالبيانات الـواردة باجلـدول رقـم )               

ــن   ــرد مــ ــاليالفــ ــالل الفــــرتة      إمجــ ــرموت خــ ــة يف حضــ ــاحلة للزراعــ ــاحة الصــ املســ

هكتـار/ فـرد    12133( تبني أنه تـراوح بـني حـد أدنـى بلـغ حـواىل       173. -7991)

، وقـــد بلـــغ 7991هكتـــار/فرد عـــام  12128، وحـــد أقصـــى بلـــغ حـــواىل  173.عـــام 

هكتـار/فرد، وبدراسـة معادلـة النمـو الـيت يثلـها        121.8املتوسط السـنوي حـواىل   

 :اآلتيةاملعادلة 

lnŶi  = -2.648   -   0.044 Ti 
*** (-18.960)         (-105.940)

*** 

R
2
 = 0.96                                             F = (359.476)

 ***
 



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

212 
 

املســاحة الصــاحلة يف   إمجــالينصــيب الفــرد مــن  = القيمــة املقــدرة ل  Ŷi :حيــث أن

 (.باهلكتارحضرموت )

%  مبـا   4.4يتنـاقص بنحـو   نصيب الفرد من املساحة الصـاحلة  تبني أن وقد           

هكتـــار ســـنويًا خـــالل فـــرتة الدراســـة، وهـــو تنـــاقص معنـــوي  .1211يعـــادل حـــواىل 

 (.1217إحصائيًا عند مستوى معنوية )

مما سبق تبني أن نصيب الفرد من إمجالي املساحة املزروعـة يتزايـد مبعـدل             

ع ذلــك  إىل أن إمجــالي املســاحة املزروعــة تزيــد %، ويرجــ.2.مــو ســنوي بلــغ حنــو 

مبعدل سنوي، يف حني يتناقص مبعدل سنوي نصيب الفـرد مـن امجـالي املسـاحة     

الصــاحلة ، ويفســر ذلــك اىل ان أمجــالي املســاحة الصــاحلة للزراعــة ثابتــة يامــا    

% 122مقارنــًة مبعــدل النمــو الســنوي يف عــدد الســكان، حيــث تزيــد املســاحة بنحــو    

ــنويًا ب ــو  ســ ــكان يزيــــد بنحــ ــدد الســ ــا عــ ــرتة    321ينمــ ــنويًا، وذلــــك خــــالل الفــ % ســ

(7991- .173.) 

 فقي في محافظة حضرموتمعوقات التوسع األمشاكل و

ــع األ         ــه التوسـ ــذ  فقـــي يف األيواجـ ــة منـ ــا  أرا الزراعيـ ــر مـــن ثالثـــني عامـ كثـ

ــا احلاجـــــة   نتـــــاج الزراعـــــي لـــــيلو  ىل زيـــــادة اإلإحتـــــديات عديـــــدة يـــــأتي يف أوهلـــ

االحتياجات املتزايدة للسكان نتيجة النمـو السـكاني العـالي حملافظـة حضـرموت،      

ــاج الزراعــي،       ويعــد التوســع األ  ــادة االنت ــا مهمــا لزي ــة جانب فقــي يف الرقعــة الزراعي

( ضـعف التطـورات يف الرقعـة الزراعيـة خـالل      7.1وتبني البيانـات باجلـدول رقـم )   

ى ضــــعف االســــاليب ( وبــــذلك فهــــي تقــــدم دلــــيال علــــ 173.-7991الفــــرتة )

واالجراءات املتبعة لزيادتها بسـبب وجـود العديـد مـن املعوقـات، األمـر الـذي يـدعو         

ىل الكشــف عــن جمــاالت ونــواحي القصــور والضــعف لتحديــد وســائل      إبالضــرورة 

را زالتها وتعزيز فعالية وكفاءة النظم والتشـريعات اخلاصـة حبمايـة مـورد األ    إ

اج، وقد أمكن جتميع أهم املشاكل واملعيقـات  نتمن الرتاجع والعمل على زيادة اإل

ــبية،    ــا النسـ ــا وأهميتهـ ــا وفقـ ــواردة    وترتيبهـ ــائي الـ ــل االحصـ ــائج التحليـ ــري نتـ وتشـ

فقــــي يف  معوقــــة تواجــــه التوســــع األنيربعــــأىل ان هنــــاا إ( 7.2باجلـــدول رقــــم ) 

 حمافظة حضرموت أهمها:
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 أثرتا على ساعات نيقة احملركة )كهرباء، ديزل( واللتسعار الطاأارتفاع  .7

ــخات    ــات واملضـ ــغيل احملركـ ــة،   خنفـــاااوتشـ ــة املزروعـ ىل إضـــافة إالرقعـ

ارتفاع تكاليف الري لتشكل نسبة عالية من التكاليف الكليـة للمحاصـيل   

نتاجية ملعظم احملاصيل، وتأتي هذه املعوقة املنزرعة واخنفاا العوائد اإل

موت ويثــل حــوالي وىل علــى مســتوى احملافظــة ووادي حضــريف املرتبــة األ

% لكـــل منهمـــا علـــى الرتتيـــب، ويف املرتبـــة اخلامســـة لســـاحل       .%92، 823

 %.129حضرموت ويثل حوالي 

معظم األراضـي اجلديـدة إمـا صـحاري أو رمـال متحركـة فقـرية يف املـادة          ..

إلضـــافتها للرقعـــة الزراعيـــة  ســـتزراعاو ستصـــالحاالعضـــوية وحباجـــة اىل 

ــة    ــدخل الدولـ ــب تـ ــذا يتطلـ ــة، وهـ ــانون  احلاليـ ــداد قـ يف استصـــالحها أو اعـ

لتمليــك االرا الزراعيــة حتــو احلديــة ملــن يستصــلحها، وحتتــل املرتبــة   

%، واملرتبـة الرابعـة علـى     827الثانية على مستوى احملافظة ويثل حوالي 

وىل على مسـتوى  %، واملرتبة األ123مستوى وادي حضرموت ويثل حوالي 

 %.7127ساحل حضرموت ويثل حوالي

ــة  .3 ــيت      حمدوديـ ــة الـ ــيولة النقديـ ــة السـ ــزارع وقلـ ــه املـ ــذي ميلكـ ــال الـ رأس املـ

نتـاج وتـأجري اآلليــات   يـديرها خـالل املوسـم الزراعـي لشـراء مسـتلزمات اإل      

الزراعية وتشغيل العمالة، واليت أصـبحو سـببا رئيسـيا يف خفـض الرقعـة      

 223الزراعية، حتتل املرتبة الثالثة على مسـتوى احملافظـة ويثـل حـوالي     

ــوالي   %، وامل %، 223رتبـــة الثانيـــة علـــى مســـتوى وادي حضـــرموت ويثـــل حـ

 % أيضا.223واملرتبة الرابعة على مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي 

عـــدادها وحتضـــريها إرا وعـــدم تـــوفر اليـــات زراعيـــة كافيـــة لتجهيـــز األ  ..

يفـاء مبتطلبـات   للزراعة لقلة عدد احلراثات يف احملافظة وعدم قدرتها اإل

املناسـب و الزراعـة بعـد فـوات املوعـد املثـالي ومبسـاحات         اخلدمة يف الوقو

زراعيـــة حمـــدودة، حتتـــل املرتبـــة الرابعـــة علـــى مســـتوى احملافظـــة ويثـــل   

%، واملرتبـــة التاســـعة علــــى مســـتوى وادي حضـــرموت ويثــــل     322حـــوالي  

ــوالي  ــل    .2.حـ ــرموت ويثـ ــاحل حضـ ــتوى سـ ــى مسـ ــة علـ ــة الثالثـ %، واملرتبـ

 %.222حوالي 
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ــادا .3 راضــي الزراعيــة يف بعــض املنــاطق  نتيجــة االرواء    األ ظــاهرة يلــح  زدي

مبيــاه ماحلــة لــنقص امليــاه يف االبــار نتيجــة الضــخ اجلــائر للميــاه، حتتــل    

%، واملرتبـــة 323املرتبـــة اخلامســـة علـــى مســـتوى احملافظـــة ويثـــل حـــوالي  

%، واملرتبــــة 23.الثامنــــة علــــى مســــتوى وادي حضــــرموت ويثــــل حــــوالي   

 %. 122ضرموت ويثل حوالي السادسة على مستوى ساحل ح

عـدم وجــود مؤسســات تســويقية تقــدم خــدمات تســويقية متكاملــة، تضــمن   .1

للمزارع اسعار معقولـة وهـوامش تسـويقية )الفـرق بـني سـعر املنـتج وسـعر         

ــات        املســتهلك( مناســبه، حيــث يــتحكم جتــار املنتجــات الزراعيــة يف عملي

ي للمنــتج يف ســعار الــيت ال تتناســب مــع الســعر احلقيقــ الشــراء وفــرا األ

ن عــــــدم وجــــــود تــــــوازن ســــــلعي بــــــني املنــــــتج الزراعــــــي   أالســــــوق، كمــــــا 

غـراق السـلعي للمنـتج الزراعـي     واالستهالكي التسويقي ونشؤ ظـاهرة اإل 

وما ينتج عنه من اخنفاا شديد يف االسعار، حتتل املرتبة السادسة علـى  

 %، واملرتبة الثالثة علـى مسـتوى وادي  321مستوى احملافظة ويثل حوالي 

على مستوى ساحل  ة%، واملرتبة الثالثة عشر129حضرموت ويثل حوالي 

 %.23.حضرموت ويثل حوالي 

ــارا .2 ــات واأل  نتشـ ــن     بعـــض اآلفـ ــدد مـ ــة عـ ــدد زراعـ ــيت تهـ ــة الـ ــراا الزراعيـ مـ

ــا ملبيـــــدات    ــا،  أو احتياجهـــ احملاصـــــيل يف احملافظـــــة وأضـــــعفو انتاجيتهـــ

ا واخنفــاا كيميائيــة وبــرامج وقائيــة طــوال املوســم، يزيــد مــن كلفتهــ    

عائـــدها، حتتـــل املرتبـــة الســـابعة علـــى مســـتوى احملافظـــة ويثـــل حـــوالي   

ــوالي    21. ــل حـ ــرموت ويثـ ــتوى وادي حضـ ــى مسـ ــة علـ ــة اخلامسـ %، واملرتبـ

ــر .12 ــة عشـ ــة احلاديـ ــل    ة%، واملرتبـ ــرموت ويثـ ــاحل حضـ ــتوى سـ ــى مسـ علـ

 %.21.حوالي 

العشـوائي  ارتفاع ملوحة ميـاه الـري نتيجـة الضـخ اجلـائر للميـاه واحلفـر         .8

لآلبار، والتناقص املسـتمر يف كميـات ميـاه الـري العذبـة املتاحـة للزراعـة        

واســتمرار تــردي نوعيتهــا، حتتــل املرتبــة الثامنــة علــى مســتوى احملافظــة      

علـى مسـتوى وادي حضـرموت     ة%، واملرتبة الثانيـة عشـر  329ويثل حوالي 

ت %، واملرتبـــة التاســـعة علــى مســـتوى ســـاحل حضـــرمو 29.ويثــل حـــوالي  

 %. .32ويثل حوالي 
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راضي الزراعية جيدة اخلصوبة، والرتاجع املستمر يف رقعتها حمدودية األ .9

راضـي الزراعيـة يف   بسبب التوسـع العمرانـي غـري املخطـط علـى حسـاب األ      

راضــــي ملختلــــف االغــــراا أدى اىل غيــــاب قــــانون تنظــــيم اســــتعماالت األ

ــة يف حضــرموت، حتتــل املرت   تراجــع وت كــل األ  ــة التاســعة  راضــي الزراعي ب

ن علـــى  ي%، واملرتبـــة العشـــر 323يثـــل حـــوالي  علـــى مســـتوى احملافظـــة و  

%، واملرتبــــة الســــابعة علــــى 728مســـتوى وادي حضــــرموت ويثــــل حــــوالي  

 %.322مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي 

ارتفــاع اجــور العمالــة الزراعيــة املــاهرة والغــري مــاهرة هلجرتهــا مــن العمــل    .71

أقـــل، حتتـــل املرتبـــة  دمنـــه وجهـــ ائـــدًاكثـــر عأالزراعـــي لقطاعـــات أخـــرى 

%، واملرتبة العاشرة على 323العاشرة على مستوى احملافظة ويثل حوالي 

علـى   ة%، واملرتبـة الثانيـة عشـر   328مستوى وادي حضرموت ويثل حـوالي  

 %. 21.مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي 

ــا  إعــدم تــوفر عمالــة زراعيــة كافيــة وبالتــالي عــدم       .77 ت جــراء بعــض العملي

ــة     ــة احلاديـ ــل املرتبـ ــالرتقيع واخلـــف والتعشـــيب، حتتـ ــة كـ الزراعيـــة املهمـ

%، واملرتبـة السادسـة علـى    327على مستوى احملافظة ويثل حـوالي   ةعشر

ن ي%، واملرتبــة الثــاني والعشــر21.ي مســتوى وادي حضــرموت ويثــل حــوال

 %. 727على مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي 

ــر اآل  ..7 ــاليف حفـ ــاع تكـ ــار الارتفـ ــو   بـ ــة وحتـ ــة عاليـ ــفات فنيـ ــة  ومبواصـ عميقـ

كتفــاء بــاحلفر العشــوائي ىل تراجــع حفرهــا واإلإشــراف تتصــي امليــاه إ

ــا، حتتـــل املرتبـــة     ــاه وتـــردي نوعيتهـ الـــذي كـــان ســـببا يف رفـــع ملوحـــة امليـ

%، واملرتبــــة 321علــــى مســــتوى احملافظــــة ويثــــل حــــوالي   ةالثانيــــة عشــــر

%، واملرتبــــة .2. يالســـابعة علــــى مســــتوى وادي حضــــرموت ويثــــل حــــوال 

 %. 723ن على مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي يالواحد والعشر

نتاجية احملاصيل الزراعية ألسباب فنيـة تتعلـق بضـعف اسـتخدام     إضعف  .73

دارة وضــعف و املرتبطــة مبســتوى اإل أمــدخالت االنتــاج الرتفــاع أســعارها،    

ــة،    ــة احلديثـ ــا للمســـتحدثات التقنيـ ــوادر أمســـتوى تبنيهـ ــوفر كـ  و عـــدم تـ

ــاليب اإل   ــى أسـ ــة علـ ــرية مدربـ ــة    بشـ ــق بنوعيـ ــرى تتعلـ ــة، وأخـ ــاج احلديثـ نتـ

 ةراضي وخصوبتها ونوعية املياه وكمياتها، حتتـل املرتبـة الثالثـة عشـر    األ
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ن ي%، واملرتبــة التاســع والعشــر 28.ثــل حــوالي علــى مســتوى احملافظــة وي 

%، واملرتبـة الثامنـة علـى    128على مسـتوى وادي حضـرموت ويثـل حـوالي     

 %.323ساحل حضرموت ويثل حوالي مستوى 

ارتفــاع اســعار املــدخالت الزراعيــة، وعــدم توفرهــا بالنوعيــة اجليــدة ومــن          ..7

ــدة،   ــة ومعتمـ ــادر موثوقـ ــالي  إدى أمصـ ــع عـــن اســـتخدامها وبالتـ ىل الرتاجـ

علـــى مســـتوى  ةعشـــر ةة الزراعيـــة، حتتـــل املرتبـــة الرابعـــ اخنفـــاا الرقعـــ

علـى مسـتوى وادي    ة%، واملرتبـة الرابعـة عشـر   23.احملافظة ويثـل حـوالي   

على مستوى ساحل  ة%، واملرتبة الثانية عشر23.حضرموت ويثل حوالي 

 %. 21.حضرموت ويثل حوالي

ســعارها مــن حــني آلخــر نتيجــة     أ رتفــاع اوعــدم تــوفر احملروقــات الكافيــة،     .73

تــوفر ســيولة نقديــة مــع املــزارعني    اخنفــاا قيمــة الريــال الــيمين، وعــدم    

علــى  ةانعكــس ســلبا علــى الرقعــة الزراعيــة،  حتتــل املرتبــة اخلامســة عشــر  

ــتوى احملافظـــة ويثـــل حـــوالي     ــر  .2.مسـ ــة احلاديـــة عشـ علـــى  ة%، واملرتبـ

ــرموت و  ــتوى وادي حضـ ــوالي  مسـ ــل حـ ــر .32يثـ ــة العشـ ــى ي%، واملرتبـ ن علـ

 %..72مستوى ساحل حضرموت ويثل حوالي 

 همية بقية املعوقات الواردة باجلدول.يف األالسابقة  يلي العوامل .71
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( معوقات التوسع االفقي اليت تواجه أفراد العينة البحثية 112جدول رقم )

 1112مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 االفقي التوسع معوقات 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

عدم وجود مؤسسات تسويق تقدم خدمات  7

 تسويق متكاملة 

149 6.9 3 43 2.5 13 192 5.0 6 

 14 2.5 97 12 2.6 44 14 2.5 53 ةارتفاع اسعار املدخالت الزراعي .

 22 1.2 48 27 0.2 4 18 2.0 44 ارتفاع اجور احلراثات والدراسات واحلاصدات 3

 34 0.6 24 29 0.1 1 25 1.1 23 التلف بعد احلصادارتفاع كميات  .

 25 1.0 37 26 0.5 9 23 1.3 28 ارتفاع تكاليف الري 3

 24 1.0 39 18 1.8 30 32 0.4 9 وأنظمة ري مدعومةعدم توفر شبكات  1

 19 1.6 60 15 2.2 37 25 1.1 23 عدم استيعاب السوق حلجم االنتاج 2

 5 5.3 206 2 9.4 160 16 2.1 46 عدم توفر مياه ري كافية 8

 27 0.8 32 16 1.9 32 34 0.0 0 عدم توفر حصادات القمح 9

عدم توفر االت غرس اخلضار ملواجهة ندرة  71

 العمالة و ارتفاع الكلفة

1 0.0 33 31 1.8 17 32 0.8 27 

 13 2.8 107 8 5.3 90 29 0.8 17 ضعف انتاجية احملاصيل الزراعية  77

 35 0.3 10 30 0. 0 31 5. 10 احملاصيل املتحملة للملوحةقلة  .7

األراضي اجلديدة رملية فقرية املادة العضوية  73

 حباجة اىل استصالح 

141 6.5 4 171 10.1 1 312 8.1 2 

 8 3.9 149 9 5.1 86 12 2.9 63 ارتفاع ملوحة مياه الري   .7

 12 3.0 117 21 1.3 22 7 4.4 95 ارتفاع تكاليف حفر االبار العميقة 73

 9 3.5 135 7 5.7 96 20 1.8 39 راضي الزراعية جيدة اخلصوبةحمدودية اال 71

 23 1.1 41 30 0.0 0 19 1.9 41 اجنراف الرتبة الزراعية بفعل السيول 72
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حتويل االراضي الزراعية لالستخدام  78

 احلضري

31 1.4 21 0 0.0 30 31 0.8 28 

 5 5.3 206 6 6.7 114 8 4.3 92 يلح االراضي الزراعية 79

 20 1.5 56 29 0.1 1 13 2.5 55 اعتالء االراضي باحلشائش واالشجار 1.

 

 

قم
لر

ا
 

 االفقي التوسع معوقات 

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

% 

ب
تي

تر
 

 26 0.9 35 23 0.9 15 26 0.9 20 عادلةنتاج احلالية غري عالقات اإل 7.

 4 5.7 221 3 7.7 130 9 4.2 91 ليات زراعية كافية لتجهيز االراآعدم توفر  ..

 31 0.7 28 30 0.0 0 23 1.3 28 الزراعة جتارة غري مرحبة وعالية املخاطرة 3.

 7 4.6 178 11 2.6 45 5 6.2 133 مرااانتشار اآلفات واأل ..

 1 8.3 320 5 6.9 118 1 9.4 202 الطاقة احملركة )كهرباء، ديزل( ارتفاع اسعار 3.

 15 2.4 94 20 1.4 24 11 3.2 70 عدم توفر احملروقات الكافية 1.

 35 0.3 10 29 0.1 1 32 0.4 9 نتاج واملعداتظاهرة سرقة اإل 2.

 32 0.7 27 28 0.1 2 24 1.2 25 عدم صرف قروا كافية من بنك  التسليف 8.

 30 0.8 29 25 0.6 11 28 0.8 18 القروا البيضاء غري متوفرة 9.

 33 0.6 25 24 0.7 12 30 0.6 13 صعوبة احلصول على قروا 31

 10 3.3 126 12 2.6 44 10 3.8 82 ارتفاع اجور العمالة الزراعية 37

 11 3.1 118 22 1.1 19 6 4.6 99 عدم توفر عمالة زراعية كافية .3

 3 7.5 289 4 7.5 127 2 7.5 162 الذي ميلكه املزارعس املال أقلة ر 33

 17 2.2 86 14 2.4 41 17 2.1 45 رشاد الزراعيو حمدودية نزوالت اإلأتوقف  .3

اخنفاا كميات االمطار  واختالف مواعيد  33

 سقوطها

51 2.4 15 32 1.9 16 83 2.2 18 

 21 1.3 50 19 1.6 27 25 1.1 23 التغريات املناخية 31

 16 2.3 90 10 4.2 71 27 0.9 19 ارتفاع تكاليف اقتناء الطاقة الشمسية 32

 22 1.2 48 26 0.5 9 20 1.8 39 ندرة التدريب الذي يتلقاه املزارعني 38

 24 1.0 39 30 0.0 0 20 1.8 39 النزاع على ملكية االرا 39
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 29 81. 30 30 01. 0 22 1.4 30 صعوبة ادخال امليكنة الزراعية لصغر احليازات 1.

215 مجاليإلا 

8 

100  169

9 

100  3857 100  

 172.املرجع: بيانات العينة البحثية لعام 

 

 اجات للتغلب على مشاكل القطاع الزراعي:يمقترحات الحلول واالحت

على الرغم من التحديات واملعوقات اليت تواجه قطاع الزراعة يف حمافظة      

ن قطاع الزراعة ما زال يتمتع أال إوردها أفراد العينة البحثية، أحضرموت اليت 

عليها من أجل تطويره  رتكازاالبعدد ال بأس به من املقومات والفر  اليت ميكن 

 اجيحتاو مقرتحا نيربعأن هناا سبع وأ( 7.8وتنميته، ويظهر اجلدول رقم )

وهلما أأمكن توزيعها على جمالني عظم املشاكل واملعوقات السابقة، ملعاجلة م

دارة خر جمال اإلنتاج الزراعي كما ونوعا، واآلنتاج ويهتم بتحسني اإلجمال اإل

 والسياسات والتشريعات.

اجات املقدمة من أفراد العينة ي( مقرتحات احللول واالحت112جدول رقم )

 1112البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 مقرتحات احللول

 حمافظة حضرموت ل حضرموتساح وادي حضرموت

را
را

تك
ال

ت
 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

 

ب %
تي

تر
 

 37 0.5 29 29 5. 16 34 0.4 13 دعم الدولة ملربي حنل العسل والثروة احليوانية 1

 16 2.4 147 11 3.5 113 22 1.1 34 تشجيع ودعم الدولة لزراعة اشجار السدر والسمر  2

قوانني عدم قطع االشجار واحملافظة تفعيل  3

 على الغطاء النباتي

5 0.2 38 46 1.4 18 51 0.8 27 

تكثيف التدريب للنحالني وملربي الثروة  4

 احليوانية و املزارعني

57 1.9 17 189 5.8 7 246 3.9 10 

ادخال سالالت نباتية وحيوانية ذات انتاجية  5

 جهادات البيئيةعالية وتتحمل اإل

10 0.3 36 32 1.0 23 42 0.7 30 

دخال ذكور أغنام  ذو مواصفات انتاجية إ 6

 إلنتاج هجن عالية االنتاج

21 0.7 28 35 1.1 21 56 0.9 25 
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دخال اصناف من االعالف عالية االنتاج إ 2

 تتحمل امللوحة واجلفاف  

18 0.6 30 17 0.5 28 35 0.6 33 

انشاء وحدات بيطرية  يف القرى والنواحي   8

 الكثيفة الوحدات احليوانية

221 7.4 3 235 7.3 3 456 7.3 4 

 2 7.6 471 2 7.4 239 2 7.7 232 دعم االدوية واللقاحات   9

 

قم
لر

ا
 

 مقرتحات احللول

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

را
را

تك
ال

ت
 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

 

ب %
تي

تر
 

 21 1.5 92 22 1.0 33 16 2.0 59 تفعيل القوانني الزراعية 11

 14 2.6 161 27 0.6 20 5 4.7 141 توفري احملروقات  بكميات كافية  ويف كل االوقات 12

 13 2.6 163 13 3.2 102 15 2.0 61 اجياد اليات مبسطة للحصول على القروا 13

مليكننة العمليات الزراعية   الزراعية ادخال امليكنة 14

 بهدف خفض الكلفة ومواجهة ندرة العمالة

28 0.9 25 14 0.4 30 42 0.7 30 

منع احلفر العشوائي لآلبار للمحافظة على  15

 نوعية املياه

14 0.5 33 0 0.0 36 14 0.2 41 

 31 0.6 39 35 0.0 1 20 1.3 38 منع حتويل االراضي الزراعية  لالستخدام احلضري 16

توفري االمن واالمان من قبل الدولة للمحافظة  17

 على املمتلكات

28 0.9 25 2 0.1 34 30 0.5 36 

تطبيق مبداء الثواب والعقاب يف املؤسسات  18

 الزراعية

11 0.4 35 0 0.0 36 11 0.2 42 

 5 6.2 385 5 6.5 209 4 5.9 176 دعم مستلزمات االنتاج الزراعي 19

 35 0.5 31 35 0.0 1 24 1.0 30 انتاج القمح بأسعار حتقق عائد للمزارعشراء  20

 11 2.7 166 14 2.6 85 11 2.7 81 تفعيل جهاز االرشاد الزراعي 21

دعم البحو، الزراعية لتقديم  تقنيات عالية  22

 االنتاج ومنخفضة التكاليف

71 2.4 14 38 1.2 19 109 1.7 19 

 32 0.6 36 33 0.1 3 23 1.1 33 دعم الزراعة احملمية 23

 18 2.2 135 24 1.0 31 10 3.5 104 تكثيف االعالم الزراعي اهلادف 24

 38 0.4 25 36 0.0 0 26 0.8 25 اجياد نظام تسويقي يستوعب  االنتاج احمللي 25

رفع  الرسوم اجلمركية على استرياد االليات  26

 الزراعية وانظمة الري احلديث

44 1.5 19 17 0.5 28 61 1.0 24 

 8 4.5 280 9 5.2 167 9 3.8 113 استصالح  االراضي واستزراعها من قبل الدولة 27
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 6 5.6 347 8 5.3 171 4 5.9 176 دعم الدولة حلفر االبار العميقة 28

تفعيل وصرف قروا ميسرة من بنك  29

 التسليف الزراعي

239 8.0 1 223 6.9 4 462 7.4 3 

 39 0.4 23 35 0.0 1 27 0.7 22 للمياه واالراضي الزراعيةمعاجلة امللوحة  30

 

قم
لر

ا
 

 مقرتحات احللول

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

را
را

تك
ال

ت
 

 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 
 

ب %
تي

تر
 

ت
را

را
تك

ال
 

 

 

ب %
تي

تر
 

 40 0.3 18 35 0.0 1 31 0.6 17 ادخال حماصيل تتحمل امللوحة 31

 17 2.2 140 12 3.2 105 21 1.2 35 الري لتقليل اجنراف الرتباصالح منش ه  32

 7 5.0 310 6 6.0 193 8 3.9 117 مكافحة اآلفات واالمراا 33

 35 0.5 31 32 0.2 6 26 0.8 25 اجياد عالقة عادلة بني املالك واملزارع 34

تنظيم محالت من قبل وزارة الزراعة لتطعيم  35

 اآلفاتاحليوانات ومكافحة 

130 4.3 7 382 11.8 1 512 8.2 1 

 9 4.5 278 10 4.5 146 6 4.4 132 توفري مستلزمات انتاج جيدة ومناسبة 36

 12 2.6 165 17 1.9 61 10 3.5 104 انشاء كرنافانات يف املراعي  اليت التتوفر فيها مياه 37

 26 0.8 52 20 1.1 37 32 0.5 15 بناء سدود وحواجز مائية 38

تفعيل املراكز والوحدات البيطرية ومدها  39

 بالكودار واملعدات والعالجات

51 1.7 18 27 .8 25 78 1.3 23 

توفري شبكات وانظمة ري حديث مدعومة  40

 لرتشيد املياه

10 0.3 36 79 2.4 15 89 1.4 22 

 43 0.2 10 34 0.1 2 37 0.3 8 دعم شراء الطاقة الشمسية 41

السالالت واالصناف احمللية من احملافظة على  42

 االنقراا

19 0.6 29 24 0.7 26 43 0.7 29 

 28 0.7 45 28 0.5 17 25 0.9 28 توفري أغذية بديلة للنحل يف مواسم اجلفاف 43

زيادة وتقوية العالقة بني املؤسسات الزراعية مبا  44

ينعكس اجيابيا على تنفيذ برامج القطاع 

 الزراعي باحملافظة

21 0.7 28 11 0.3 31 32 0.5 34 

طحن مثار شجرة السيسبان  للحد من انتشار  45

 الشجرة

14 0.5 33 0 0.0 36 14 0.2 41 

 20 1.7 108 23 1.0 32 13 2.5 76 عدم رش احملاصيل اثناء تواجد مناحل قريبة 46
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  100 6235  100 3238  100 2997 مجالياإل 

 

 

 

 نتاج الزراعي:في مجال تحسين اإلاجات يوال: مقترحات الحلول واالحتأ

حصائي ملقرتحات ىل نتائج التحليل اإلإ (7.9يشري اجلدول رقم )  

نتاج الزراعي املقدمة من أفراد العينة اجات يف جمال حتسني اإلياحللول واالحت

اآلفات  مكافحة وهميتها النسبية، فقد احتلأباحملافظة وترتيبها وفقا و

وىل يف احملافظة وعلى مستوى الوادي ات املرتبة األمراا للنباتات واحليوانواأل

را واملاء والساحل، يليها احملافظة على املوارد الطبيعية وخاصة موردي األ

يف املرتبة الثانية على مستوى احملافظة وعلى مستوى وترشيد استخداماتهما 

ذكور ذو  دخالإوادي حضرموت ويف املرتبة الرابعة على مستوى الساحل، 

نتاج يف املرتبة الثالثة على مستوى  نتاجية إلنتاج هجن عالية اإلإمواصفات 

احملافظة واملرتبة السابعة على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الثانية على 

النباتية  صنافنتاجية الزراعية للسالالت واألمستوى الساحل، حتسني اإل

احملافظة واملرتبة الرابعة على مستوى   واحليوانية يف املرتبة الرابعة على مستوى

وادي حضرموت ويف املرتبة السادسة على مستوى الساحل، احملافظة على 

على مستوى  صناف احمللية من االنقراا يف املرتبة اخلامسةالسالالت واأل

احملافظة واملرتبة الثامنة على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة اخلامسة على 

خال سالالت نباتية وحيوانية ذات انتاجية عالية وتتحمل دإمستوى الساحل، 

جهادات البيئية يف املرتبة السادسة على مستوى احملافظة واملرتبة الثانية عشر اإل

دخال إعلى مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الثالثة على مستوى الساحل، 

اجهة ندرة بهدف خفض الكلفة وموراعية ملكننة العمليات الزراعية امليكنة الز

العمالة يف املرتبة السابعة على مستوى احملافظة واملرتبة الرابعة على مستوى 

دخال ودعم الزراعة إوادي حضرموت ويف املرتبة السابعة على مستوى الساحل، 

احملمية يف املرتبة الثامنة على مستوى احملافظة واملرتبة الثالثة على مستوى 

صناف من أدخال إعلى مستوى الساحل،  وادي حضرموت ويف املرتبة العاشرة
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نتاج تتحمل امللوحة واجلفاف يف املرتبة التاسعة على مستوى عالف عالية اإلاأل

احملافظة واملرتبة التاسعة على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة السادسة على 

جيابيا إمستوى الساحل، زيادة وتقوية العالقة بني املؤسسات الزراعية مبا ينعكس 

ى تنفيذ برامج القطاع الزراعي باحملافظة يف املرتبة العاشرة على مستوى عل

رتبة التاسعة على احملافظة واملرتبة اخلامسة على مستوى وادي حضرموت ويف امل

نتاج احمللي جياد نظام تسويقي عالي الكفاءة يستوعب اإلإمستوى الساحل، 

حملافظة واملرتبة على مستوى ا ةعشر لتصدير يف املرتبة احلاديةا ويشجع

على مستوى  ةاخلامسة على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الثانية عشر

على ة راضي الزراعية يف املرتبة الثانية عشرالساحل، معاجلة امللوحة للمياه واأل

مستوى احملافظة واملرتبة السادسة على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة 

دخال حماصيل جديدة ذات قدرة  تنافسية إعلى مستوى الساحل،  ةاحلادية عشر

ة العاشرة على مستوى وادي على مستوى احملافظة واملرتب ةيف املرتبة الثالثة عشر

دراسة التغريات  ، وأخريًاعلى مستوى الساحل ةعشر ويف املرتبة احلادية حضرموت

نتاج أغذية بديلة إو أدخال إثرها على القطاع الزراعي والتكيف وأاملناخية و

على مستوى احملافظة واملرتبة  ةللنحل يف مواسم اجلفاف يف املرتبة الرابعة عشر

على مستوى  ةعلى مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الثانية عشر ةاحلادية عشر

 الساحل.
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نتاج املقدمة من اجات لتحسني اإلي( مقرتحات احللول واالحت112جدول رقم )

 1112ة حضرموت أفراد العينة البحثية مبحافظ

قم
لر

ا
 

 املشكلة

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

ادخال سالالت نباتية وحيوانية ذات انتاجية عالية  7

 وتتحمل االجهادات البيئية

10 12 36 32 3 23 42 6 30 

ادخال ذكور أغنام  ذو مواصفات انتاجية إلنتاج هجن  .

 عالية االنتاج

21 7 28 35 2 21 56 3 25 

ادخال اصناف من االعالف عالية االنتاج تتحمل امللوحة  3

 واجلفاف  

18 9 30 17 6 28 35 8 33 

 30 6 42 30 7 14 25 4 28 ملكننة العمليات الزراعية   ادخال امليكنة الزراعية .

 32 7 36 33 10 3 23 3 33 ادخال و دعم الزراعة احملمية 3

اجياد نظام تسويقي عالي الكفاءة  يستوعب االنتاج  1

 احمللي ويشجع للتصدير

25 5 26 0 12 36 25 11 38 

 39 12 23 35 11 1 27 6 22 معاجلة امللوحة للمياه واالراضي الزراعية 2

 40 13 18 35 11 1 31 10 17 ادخال حماصيل جديدة ذات قدرة  تنافسية  8

 7 1 310 6 1 193 8 1 117 مكافحة اآلفات واالمراا للنبات واحليوان 9

 35 10 31 32 9 6 26 5 25 اجياد عالقة عادلة بني املالك واملزارع 71

احملافظة على السالالت واالصناف احمللية من  77

 االنقراا

19 8 29 24 5 26 43 5 29 

حتسني االنتاجية للسالالت واالصناف النباتية  .7

 واحليواني 

28 4 25 17 6 28 45 4 28 

زيادة وتقوية العالقة بني املؤسسات الزراعية مبا ينعكس  73

 اجيابيا على تنفيذ برامج القطاع الزراعي باحملافظة

21 7 28 11 8 31 32 9 34 

دراسة التغريات املناخية واثرها عل القطاع الزراعي   .7

 ومواحهتها.

11 11 35 0 12 36 11 14 42 

 18 2 135 24 4 31 10 2 104 احملافظة على املوارد الطبيعية واستدامتها 73



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

211 
 

 42 14 11 36 12 0 35 11 11 ادخال او انتاج أغذية بديلة للنحل يف مواسم اجلفافة 71

 (7.2السابق رقم )املرجع: اجلدول 

اجات في مجال السياسات والتشريعات يثانيا: مقترحات الحلول واالحت
 واالدارة:

حصائي ملقرتحات احللول ىل نتائج التحليل اإلإ( 7.9يشري اجلدول رقم )      

دارة املقدمة من أفراد العينة اجات يف جمال السياسات والتشريعات واإليواالحت

هميتها النسبية، فقد احتل تنظيم محالت ملكافحة أو باحملافظة وترتيبها وفقا

وىل على مستوى اآلفات وتطعيم احليوانات من قبل وزارة الزراعة والري املرتبة األ

دوية على مستوى الوادي، يليها دعم األ افظة والساحل واملرتبة السابعةاحمل

و الساحل، واللقاحات يف املرتبة الثانية على مستوى احملافظة و وادي حضرموت 

تفعيل وصرف قروا ميسرة من بنك التسليف الزراعي يف املرتبة الثالثة على 

وىل على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الرابعة مستوى  احملافظة واملرتبة األ

الكثيفة  يف القرى والنواحي توى الساحل، انشاء وحدات بيطريةعلى مس

مستوى  احملافظة واملرتبة الثالثة على الوحدات احليوانية يف املرتبة الرابعة على 

نتاج الزراعي يف املرتبة مستوى وادي حضرموت والساحل، دعم مستلزمات اإل

على مستوى احملافظة واملرتبة الرابعة على مستوى وادي حضرموت ويف  اخلامسة

املرتبة اخلامسة على مستوى الساحل،  دعم الدولة حلفر آبار عميقة يف املرتبة 

لى مستوى احملافظة واملرتبة الرابعة على مستوى وادي حضرموت ويف السادسة ع

راضي واستزراعها من قبل املرتبة السابعة على مستوى الساحل، استصالح  األ

الثامنة على مستوى الدولة يف املرتبة السابعة على مستوى احملافظة واملرتبة 

ومناسبة يف نتاج جيدة إتوفري مستلزمات و وادي حضرموت والساحل، ادخال

الثامنة على مستوى احملافظة واملرتبة السادسة على مستوى وادي  املرتبة

حضرموت ويف املرتبة التاسعة على مستوى الساحل، تكثيف التدريب للنحالني 

وملربي الثروة احليوانية و املزارعني يف املرتبة التاسعة على مستوى احملافظة 

حضرموت ويف املرتبة السادسة على  على مستوى وادي ةواملرتبة السادسة عشر

رشاد الزراعي يف املرتبة العاشرة على مستوى مستوى الساحل، تفعيل  ودعم اإل

احملافظة و على مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة الثالثة عشر على مستوى 
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الساحل،  انشاء كرنافانات يف املراعي اليت ال تتوفر فيها مياه يف املرتبة احلادية 

ى مستوى احملافظة واملرتبة التاسعة على مستوى وادي حضرموت ويف عل ةعشر

على مستوى الساحل، وضع تشريع يلزم املالا  بالتعاقد  ةاملرتبة السادسة عشر

عام  تسجل يف الشهر العقاري يف املرتبة  31مع املزارعني  لفرتة زمنية ال تقل عن 

على مستوى وادي  ةعشر على مستوى احملافظة واملرتبة الرابعة ةالثانية عشر

على مستوى الساحل، توفري احملروقات   ةحضرموت ويف املرتبة الثانية عشر

على مستوى احملافظة  ةوقات يف املرتبة الثالثة عشربكميات كافية  ويف كل األ

ن على يوالعشر ةوادي حضرموت ويف املرتبة الثالث واملرتبة اخلامسة على مستوى

جراءات احلجر الزراعي ملنع دخول إبيق وتفعيل تط ، وأخريًامستوى الساحل

على مستوى احملافظة واملرتبة احلادية  ةمراا جديدة يف املرتبة الرابعة عشرأ

على مستوى  ةعلى مستوى وادي حضرموت ويف املرتبة السادسة عشر ةعشر

اجات يهمية بقية احللول واالحتويلي مقرتحات احللول السابقة يف األالساحل، 

 .باجلدولالواردة 

اجات يف السياسات والتشريعات ي( مقرتحات احللول واالحت119جدول رقم )

 1112واالدارة املقدمة من أفراد العينة البحثية مبحافظة حضرموت 

قم
لر

ا
 

 مقرتحات احللول و االحتجاجات

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 37 28 29 29 25 16 34 26 13 دعم الدولة ملربي حنل العسل والثروة احليوانية 7

 16 15 147 11 10 113 22 21 34 تشجيع ودعم الدولة لزراعة اشجار السدر والسمر  .

واحملافظة على الغطاء تفعيل قوانني عدم قطع االشجار  3

 النباتي

5 29 38 46 17 18 51 24 27 

تكثيف التدريب للنحالني وملربي الثروة احليوانية و  .

 املزارعني

57 16 17 189 6 7 246 9 10 

انشاء وحدات بيطرية  يف القرى والنواحي الكثيفة   3

 الوحدات احليوانية

221 3 3 235 3 3 456 4 4 

 2 2 471 2 2 239 2 2 232 دعم االدوية واللقاحات   1

تطبيق وتفعيل اجراءات احلجر الزراعي ملنع دخول  2

 امراا جديدة

79 11 12 75 15 16 154 14 15 

 21 19 92 22 20 33 16 15 59 تفعيل القوانني الزراعية  8
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 14 13 161 27 23 20 5 5 141 توفري احملروقات  بكميات كافية  ويف كل االوقات 9

وضع تشريع يلزم املالا  بالتعاقد مع املزارعني  لفرتة  71

 عام  تسجل يف الشهر العقاري  31زمنية ال تقل عن 

61 14 15 102 12 13 163 12 13 
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 مقرتحات احللول و االحتجاجات

 حمافظة حضرموت ساحل حضرموت وادي حضرموت

ت
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ت
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ال

 
 املشكلة ترتيب

ت
را

را
تك

ال
 

 ترتيب املشكلة

 عامة فنية عامة فنية عامة فنية

 41 29 14 36 28 0 33 25 14 منع احلفر العشوائي لآلبار للمحافظة على نوعية املياه 77

 31 25 39 35 27 1 20 19 38 منع حتويل االراضي الزراعية  لالستخدام احلضري .7

من قبل الدولة للمحافظة على توفري االمن واالمان  73

 املمتلكات

28 23 25 2 26 34 30 27 36 

 5 5 385 5 5 209 4 4 176 دعم مستلزمات االنتاج الزراعي .7

 35 26 31 35 27 1 24 22 30 شراء انتاج القمح بأسعار حتقق عائد للمزارع 73

 11 10 166 14 13 85 11 10 81 تفعيل  ودعم االرشاد الزراعي 71

دعم البحو، الزراعية لتقديم  تقنيات عالية االنتاج  72

 ومنخفضة التكاليف

71 13 14 38 18 19 109 17 19 

رفع  الرسوم اجلمركية على استرياد االليات الزراعية  78

 وانظمة الري احلديث

44 18 19 17 24 28 61 22 24 

 8 7 280 9 8 167 9 8 113 استصالح  االراضي واستزراعها من قبل الدولة 79

 6 6 347 8 7 171 4 4 176 دعم الدولة حلفر االبار العميقة 1.

 3 3 462 4 4 223 1 1 239 تفعيل وصرف قروا ميسرة من بنك التسليف الزراعي  7.

 17 16 140 12 11 105 21 20 35 اصالح منش ه الري لتقليل اجنراف الرتب ..

اآلفات تنظيم محالت من قبل وزارة الزراعة ملكافحة  3.

 وتطعيم احليوانات

130 7 7 382 1 1 512 1 1 

 9 8 278 10 9 146 6 6 132 توفري مستلزمات انتاج جيدة ومناسبة ..

 12 11 165 17 16 61 10 9 104 انشاء كرنافانات يف املراعي  اليت ال تتوفر فيها مياه  3.

 26 23 52 20 19 37 32 24 15 بناء سدود وحواجز مائية 1.

تفعيل املراكز والوحدات البيطرية ومدها بالكوادر   2.

 واملعدات والعالجات 

51 17 18 27 22 25 78 21 23 

 22 20 89 15 14 79 36 27 10 توفري شبكات وانظمة ري حديث مدعومة لرتشيد املياه 8.

 43 30 10 34 26 2 37 28 8 دعم شراء الطاقة الشمسية 9.

 41 29 14 36 28 0 33 25 14 للحد من انتشار الشجرة  طحن مثار شجرة السيسبان 31

 20 18 108 23 21 32 13 12 76 عدم رش احملاصيل اثناء تواجد مناحل قريبة 37

 (7.2املرجع: اجلدول السابق رقم )
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 ع :ــراجـالم
 يف املؤسســي واإلصــالح احلوكمــة وقضــايا التنميــة عاشــور، صــقر أمحــد 

 (.71)   ،118. أكتوبر  مصر،

 طريــــق يف الزراعــــي االنتــــاج االستشــــاري، اجمللــــس اليمنيــــة، اجلمهوريــــة 

 أقامهــا  الــيت  الغــذائي االمــن  نــدوة وثــائق  الغــذائي،  االمــن حنــو  التحــول

ــاري اجمللـــــس -79 الفـــــرتة خـــــالل والـــــري الزراعـــــة وزارة مـــــع االستشـــ

.7/7998. 

 املركـزي  اجلهـاز  الـدولي،  والتعـاون  التخطـيط  وزارة اليمنيـة،  اجلمهورية 

 .صنعاء حضرموت، حمافظة ،.11. الزراعي التعداد نتائج لتحصاء،

 احملليــة الســلطة الــدولي، والتعــاون التخطــيط وزارة اليمنيــة، اجلمهوريــة 

 حملافظــة الفقــر مــن والتخفيــف النمــو اســرتاتيجية حضــرموت، حمافظــة

 .112. حضرموت،

 املركـزي  اجلهـاز  الـدولي،  والتعـاون  التخطـيط  وزارة اليمنيـة،  اجلمهورية 

ــاء، . 173.-7993 مـــن سلســـلة  الســـنوي، اإلحصـــائي الكتـــاب لتحصـ

 .صنعاء

 اخلمســية اخلطــة الــدولي، واتعــاون التخطــيط وزارة اليمنيــة، اجلمهوريــة 

 (.م111.-م7991) واالجتماعية االقتصادية للتنمية األوىل

  لقطــاع الوطنيـة  االســرتاتيجية والـري،  الزراعــة وزارة اليمنيـة،  اجلمهوريـة 

 .صنعاء ،.17. مارس ،( م171.-م.17.) الزراعة

 واالرشـاد  للبحـو،  العامـة  اهليئة والري، الزراعة وزارة اليمنية، اجلمهورية 

 .ذمار ،7991 الزراعية، للبحو، الوطنية االسرتاتيجية الزراعي،

 ــة ــة، اجلمهوريـــ ــة وزارة اليمنيـــ ــري، الزراعـــ ــة االدارة والـــ ــاء العامـــ  لتحصـــ

. 173.-7993 مـــن سلســـلة -الســـنوي اإلحصـــائي الكتـــاب الزراعـــي،

 .صنعاء
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 واالرشـاد  للبحـو،  العامـة  اهليئة والري، الزراعة وزارة اليمنية، اجلمهورية 

 القطـاع  يف االدارة دعـم  مشـروع  حضـرموت،  وادي الزراعي الدليل الزراعي،

 .ذمار م،7998 االرشاد، مكون الزراعي،

 ــة ــة، اجلمهوريــ ــة وزارة اليمنيــ ــري، الزراعــ ــدةا والــ ــدن، جنــ ــار عــ  عمــــل اطــ

 االفــــاق. م111. ابريــــل الزراعــــة، قطــــاع  الصــــالح اهليكليــــة للتعــــديالت

 .والنشر للطباعة

  بـــوادي والـــري الزراعـــة مكتــب  والـــري، الزراعـــة وزارة اليمنيـــة، اجلمهوريــة 

ــاج مــن املســوقة الكميــات عــن بيانــات حضــرموت،  ســوق يف واالســعار االنت

 . 172. سيئون، اجلملة

 ــة ــدول جامعـ ــة، الـ ــة العربيـ ــة االمانـ ــرون، العامـ ــر وآخـ  االقتصـــادي التقريـ

 .371   ،112. العامة، االمانة القاهرة، ،112. املوحد العربي

  البيانـــات، وملفــات  الدوليــة،  املاليــة  اإلحصــاءات  الــدولي،  النقــد  صــندوق 

 . العاملية التنمية مؤشرات

 تعزيـز  ملشـروع  االجتماعية الدراسة حمرم، امساعيل علوان، سال عبداهلل 

ــة ــة االنتاجيــ ــغار الزراعيــ ــزارعني لصــ ــوادي( SAPEP) املــ ــرموت، لــ  حضــ

 ..17. صنعاء، الدولي، البنك

 ــوان، ســال عبــداهلل  اجلــامعي، الطالــب كتــاب حضــرموت، يف الزراعــة عل

 ..17. املكال،

 الزراعـي  االنتـاج  حتسـني  يف الريفيـة  املـرأة  دور دراسـة  علوان، سال عبداهلل 

 البحثـــي التقريـــر ســـيئون، الزراعيـــة البحـــو، حمطـــة حضـــرموت، بـــوادي

 .7998 سيئون ،7.2-739   ،7992/7998

 النحــل، عســل إلنتــاج والتقنيــة االنتاجيــة الكفــاءة علــوان، ســال عبــداهلل 

 ،119. يونيــو عشــر، التاســع العــدد والدراســات، للبحــو، اليمنيــة اجمللــة

 .الزراعي واإلرشاد للبحو، العامة اهليئة
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 احلاصـالت  أهـم  لتسـويق  حتليليـة  اقتصـادية  دراسـة  علـوان،  سـال  عبداهلل 

 اهليئــة والدراســات، للبحــو، اليمنيــة اجمللــة حضــرموت، بــوادي اخلضــرية

 .173.فرباير ذمار، الزراعي، واالرشاد للبحو، العامة

 الزراعــي النــاتج علــى املناخيــة الــتغريات أثــر دراســة علــوان، ســال عبــداهلل 

 .صنعاء ،119. ،(الفاو) والزراعة االغذية منظمة اليمنية، باجلمهورية

 الــيمن يف للميــاه الــراهن الوضــع حمــرم، وامساعيــل علــوان ســال عبــداهلل 

ــيم الـــري يف اســـتخدمها وترشـــيد ــرقية اهلضـــبة إقلـ ــا، الشـ ــة أموذجـ  جملـ

 .173. صنعاء، الثوابو،

  مصــر يف العمـل  لســوق قياسـية  دراسـة  ،(وآخــرون) خليفـة  العــال عبـد  علـى 

ــوذج باســــتخدام ــوازن مــ ــام، التــ ــؤير العــ ــدى املــ ــر احــ ــاديني عشــ  لالقتصــ

 (.79)   ،113. سبتمرب الزراعيني،

 باســتخدام واالســتداللي الوصــفي االحصــاء يف مقدمــة الفتــاح، عبــد عــز 

SPSS،  332. 

 االنفاقيــة لألمــاي اقتصــادية دراســة مصــطفى، البهنســى فــوزى المــيس 

 كليــة الزراعـي،  االقتصــاد قسـم  دكتـوراه،  رســالة املصـرية،  االسـتهالكية 

 . .17. اإلسكندرية، جامعة الزراعة،

 ــرون، مصـــطفى مـــدحو حممـــد ــاد وآخـ ــي، مـــدخل. الكلـــى االقتصـ  حتليلـ

 (. ...)   ،117. األوىل، الطبعة

 القـــاهرة، والتطبيـــق، النظريـــة القياســـي، االقتصـــاد الشـــورجبى، جمـــدى 

799.. 

 الــدولي، للبنــك القوميــة احلســابات بيانــات الــدولي، البنــك جمموعــة 

 امليـــــدان  يف والتنميـــــة التعـــــاون ملنظمـــــة القوميـــــة احلســـــابات وبيانـــــات

 .العاملية التنمية مؤشرات االقتصادي،

 البيانـات،  وملفـات  الدوليـة،  املاليـة  اإلحصـاءات  الـدولي،  البنك جمموعة 

 .العاملية التنمية مؤشرات
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 فـى  البحثيـة  املناهج يف احلديثة االجتاهات املاحي، حافظ حممد حممد 

 الدائمـة  العلميـة  اللجنـة  إىل مقـدم  حبـث  الزراعيـة،  التنميـة  دراسة جمال

 ..11. يوليو الريفي، واجملتمع والتعاون الزراعي لالقتصاد

 سـعر  يف الـتغريات  ألثر اقتصادية دراسة املطلب، عبد احلافظ عبد حممد 

 املصـرية  اجمللـة  الزراعيـة،  اخلارجيـة  التجارة حاصالت بعض على الصرف

 ،118. ســبتمرب الثالــث، العــدد عشــر، الثــامن اجمللــد الزراعــي، لالقتصــاد

  (997.) 

 اإلدارة لــدى االســرتاتيجي التوجــه بــني العالقــة الدهــدار، محــودة مــروان 

 علـى  ميدانيـة  دراسـة  التنافسية وميزتها الفلسطينية اجلامعات يف العليا

 .111. ،718  ماجستري، رسالة غزة، قطاع جامعات

  ــزار ــة حتــديات حــداد، ن ــي، الــوطن يف النحــل تربي  العربيــة املنظمــة العرب

 .    السودان الزراعية، للتنمية
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  الموجز و التوصيات

ــدُّ قطــاع الزراعــة مــن أكثــر القطاعــات النشــطة يف االقتصــاد الــيمين         ُيع 

الكـبري يف   نظرًا ملا يلعبه من دورًا حيويًا وفعااًل يف الدولة. وعلى الرغم من اإلرتفاع

مليـار ريـال مقابـل     5222,1م ليصـل إىل حـوالي   0251قيمة اإلنتاج الزراعي عـام  

%. إال أن هذه 010201م. أي ارتفاعا وصل إىل حوالي 5112مليار ريال عام  21,2

ــي       ــاج احمللــ ــق اإلنتــ ــة يف حتقيــ ــاع الزراعــ ــاهمة قطــ ــى مســ ــنعكس علــ ــادة ل تــ الزيــ

ضــو هــذه النســبة مــن حــوالي     اإلمجــالي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد اخنف     

م. وحقــق النــاتج الزراعــي   0251% عــام 52021م إىل حــوالي 5112% عــام 05012

 21,1مليـار ريـال مقابـل     5225,0ارتفاعا ملحوظًا ليصل إىل حوالي  0251عام 

%، إال أن هـذه الزيـادة   011202. أي ارتفـاع وصـل إىل حـوالي    5112مليار ريال عام 

لزراعــة يف حتقيــق النــاتج احمللــي اإلمجــالي، بــل   ل تــنعكس علــى مســاهمة قطــاع ا 

، إىل 5112% عــام 0001علــى العكــس مــن ذلــك فقــد اخنفضــو هــذه النســبة مــن    

 .0251% عام 5201حوالي 

وعلى الرغم من مدور القطاع الزراعـي يف إحـدا، تنميـة اقتصـادية هلـا             

عــانى مــن ســوء األثــر يف تنميــة املقتصــد ككــل، إال أن القطــاع الزراعــي يف الــيمن ي  

توجيه موارده التمويلية املتاحة، وهو ما يشـكل عقبـة رئيسـية يف حتقيـق الرتاكـم      

الرأمســالي الــذى يســتفيد منــه املقتصــد، ممــا يــؤثر علــى مــدى وإمكانيــة اســتمرار    

عمليات التنمية، كما أن تباطؤ عجلة االسـتثمارات الزراعيـة أدى لظهـور تنـاقض     

قطــاع الزراعــي مقارنــًة مبــا حتتاجــه خطــط      واضــح بــني االســتثمارات املوجهــة لل   

التنميــة الزراعيــة، ممــا أثــر بالســلب علــى دور القطــاع الزراعــي فيمــا يســتوعبه مــن  

عمالــة، بــل وهجــرة العمالــة خاصــًة املــاهرة منهــا مــن القطــاع الزراعــي لغــريه مــن        
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القطاعــات األخــرى مــع صــعوبة اســرتجاع هــذه العمالــة نتيجــة مــا يعانيــه القطــاع   

إهمـــال خـــالل خطـــط التنميـــة، وهـــو مـــا يســـاهم بصـــورة أكـــرب فـــى   الزراعـــي مـــن

ــوافر       ــدم تـ ــيمن، وعـ ــي يف الـ ــاع الزراعـ ــادية بالقطـ ــوال االقتصـ ــردى األحـ ــتمرار تـ اسـ

 مقومات التنمية االقتصادية.

( دراسة أهم املالمح 5ولذلك يثلو أهداف الدراسة فيما يلى: )  

الوضـع الـراهن للتنميـة    ( دراسـة  0العامة للقطاع الزراعي مبحافظة حضـرموت. ) 

ــيمن. )    ــادية يف الـ ــراتها االقتصـ ــة ومؤشـ ــادية والزراعيـ ــددات  2االقتصـ ــة حمـ ( دراسـ

( دراسـة اهـم حمـددات    2العمل املؤسسي بالقطاع الزراعـي مبحافظـة حضـرموت. )   

ومعوقات تطور االنتـاج الزراعـي بشـقيه النبـاتي واحليـواني مبحافظـة حضـرموت.        

ميكن القيام بها إلصـالح القطـاع الزراعـي يف     ( استعراا أهم االصالحات اليت1)

 حضرموت.

وقــد اعتمــدت الدراســة لتحقيــق أهــدافها علــى بعــض األســاليب البحثيــة    

اليت منها دوال النمو، وبعض املؤشرات اإلحصـائية البسـيطة كاملتوسـط السـنوي     

ومعــدل الــتغري بــني فرتتــني، والنســب املئويــة، ومــاذج االحنــدار البســيط واملتعــدد،     

 واتسن. -، و ديربنFاستخدمو بعض االختبارات اإلحصائية، مثل اختبار  كما

كما إعتمدت الدراسة بصورة أساسية على البيانات األولية حيث مت        

مجع البيانات االساسية للدراسة من خالل استمارتي استبيان ُعـدَّة هلـذا الغـرا،    

يانات لعينـة عشـوائية بلـغ    االستمارة األوىل للحائزين الزراعيني حيث مت مجع الب

حـائز زراعـي مـن تتلـف قـرى وأريـاف مـديريات احملافظـة،          2012قوامها حـوالي  

% من إمجـالي احلـائزين لـألرا الزراعيـة والثـروة احليوانيـة معـا        52يثل حوالي 

حـائزًا، واالسـتمارة الثانيـة اسـتهدفو املـوظفني       22515باحملافظة البالغة حـوالي 
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رة واملؤسســــات الزراعيــــة العامــــة واخلاصــــة مبحافظــــة     والفنــــيني مبكاتــــب الــــوزا  

ــربط والتنســيق والعمــل         ــات عــن الوضــع الــراهن آلليــات ال حضــرموت، جلمــع بيان

املؤسســي بــني املؤسســات الزراعيــة مبحافظــة حضــرموت. كمــا اعتمــدت الدراســة      

علــى البيانــات اإلحصــائية الثانويــة املنشــورة والــيت تصــدرها العديــد مــن اجلهــات      

ــا:  ــيت منهــ ــاز      الــ ــدولي، اجلهــ ــاون الــ ــيط والتعــ ــري، وزارة التخطــ ــة والــ وزارة الزراعــ

املركـــزي لتحصـــاء، اإلدارة العامـــة لتحصـــاء الزراعـــي، اهليئـــة العامـــة للبحـــو،   

ــات      ــى البيانـ ــة علـ ــدت الدراسـ ــا اعتمـ ــة، كمـ ــا باحملافظـ ــي وفروعهـ ــاد الزراعـ واالرشـ

مكاتـــب الـــوزارات املنشـــورة يف اجملـــالت العلميـــة، والتقـــارير الســـنوية الصـــادرة عـــن   

 واملؤسسات باحملافظة. 

تتكون الدراسة من مخسة أبواب: الباب األول: تناول اإلطار النظري العام 

للدراسة، الباب الثاني: املالمح العامة للقطاع الزراعي مبحافظـة حضـرموت، وقـد    

تضــمن أهميــة القطــاع الزراعــي يف االقتصــاد والنظــام الزراعــي حبضــرموت حيــث      

وت ثالثــة أنظمــة زراعيــة هــي: النظــام الزراعــي املطــري، النظــام       يســود يف حضــرم 

الزراعــي املــروي، النظــام الزراعــي املــروي بــالغيول والســدود، كمــا تضــمن االقــاليم  

اجلغرافية الزراعيـة يف حضـرموت، ويضـم املقتصـد الزراعـي مبحافظـة حضـرموت        

ــات، إقلـــ      ــيم املرتفعـ ــاحلي، إقلـ ــيم السـ ــي: اإلقلـ ــة هـ ــاليم زراعيـ ــة أقـ ــبة ثالثـ يم اهلضـ

الشــرقية، فضـــال عـــن اإلنتـــاج النبـــاتي واحليـــواني، تضـــمن االنتـــاج النبـــاتي تطـــور  

الرقعة املزروعة ، تطور امجالي االنتاج النباتي واحليواني، وأخريًا املوارد الطبيعية 

ومنهـــا املـــوارد االرضـــية واملائيـــة واملـــوارد البشـــرية، النـــوع االجتمـــاعي والتســـويق         

ث : وتنـــاول دراســة الوضـــع الـــراهن للتنميـــة االقتصـــادية يف  الزراعــي. البـــاب الثالـــ 

(، حيـــث اشـــتمل هـــذا البـــاب علـــى ثالثـــة   0251 -5112الـــيمن خـــالل الفـــرتة )

مواضيع رئيسية: تنـاول: األول منهـا الوضـع الـراهن ملؤشـرات التنميـة االقتصـادية        
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يف الـــيمن، وتضـــمن الوضـــع الـــراهن ملتوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي    

ي، الوضـــع الـــراهن للنـــاتج احمللـــى االمجـــالي احلقيقـــي الـــيمين، الوضـــع   احلقيقـــ

الـــراهن للمعـــامالت اخلارجيـــة للمقتصـــد الـــيمين، الوضـــع الـــراهن لســـعر صـــرف  

الدوالر بالريال اليمين، بينما تناول اجلزء الثاني الوضع الراهن ملؤشرات التنميـة  

ي احلقيقي يف اليمن، االقتصادية يف القطاع الزراعي، وتضمن تطور الدخل الزراع

تطــور معــدل الــتغري الســنوي للــدخل الزراعــي احلقيقــي، تطــور األهميــة النســبية     

للدخل الزراعي يف الـدخل القـومي، الوضـع الـراهن للنـاتج احمللـي الزراعـي، كمـا         

ــواردات         ــة، ال ــزان التجــاري الزراعــي )الصــادرات الزراعي ــراهن للمي ــاول الوضــع ال تن

الزراعــي(، تطــور النـاتج احمللــي الزراعـي وأهــم املــتغريات    الزراعيـة، امليــزان التجـاري  

م(. وتنـاول اجلـزء الثالـث    0251-5111االقتصادية املؤثرة عليه خـالل الفـرتة )  

 واالخري أهم املؤشرات االقتصادية لتطور القطاع الزراعي.

الباب الرابع : اختص بدراسة حمددات العمل املؤسسي بالقطـاع الزراعـي   

وقــد اشــتمل البــاب علــى مخــس حمــاور: تنــاول احملــور األول   مبحافظــة حضــرموت،

مــدى وجـــود عالقــة وتنســـيق بــني املؤسســـات الزراعيــة، وتنـــاول احملــور الثـــاني قـــوة      

العالقة والتنسيق بني املؤسسات الزراعية، وتناول احملور الثالث أسـباب عـدم وجـود    

ر الرابــع آليــات أو ضــعف العالقــة والتنســيق بــني املؤسســات الزراعيــة، وتنــاول احملــو  

ــا، وتنــاول احملــور الرابــع حمــددات          الــربط الــيت تــتم بــني املؤسســات الزراعيــة حالي

العمــل املؤسســي باملؤسســات الزراعيــة ، يف حــني تنــاول احملــور اخلــامس  معلومــات      

 وبيانات عن املؤسسات الزراعية العاملة باحملافظة.

ــات     ــة مشـــاكل ومعوقـ ــاب دراسـ ــذا البـ ــاول هـ ــامس : تنـ ــاب اخلـ ــاج  البـ اإلنتـ

الزراعـــــي مبحافظـــــة حضــــــرموت وتضـــــمن الســــــمات الشخصـــــية واالقتصــــــادية     
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ــات       ــاكل ومعوقـ ــة، مشـ ــراد العينـ ــي ألفـ ــاج الزراعـ ــوثني، اإلنتـ ــة للمبحـ واالجتماعيـ

االنتاج النباتي الهم احملاصيل املنزرعة باحملافظة )قمـح، بصـل، طمـاطم، برسـيم،     

، ليمـون احلـامض(، مشـاكل    خنيل التمر، ذرة رفيعة، أعالف ذرة، حناء، جوز اهلنـد 

ومعوقــات اإلنتــاج احليــواني )االغنــام، املــاعز، األبقــار، اإلبــل، حنــل العســل(، وأخــريًا  

ــات       ــن مقرتحـ ــال عـ ــرموت، فضـ ــة حضـ ــة مبحافظـ ــة الزراعيـ ــي للرقعـ ــع األفقـ التوسـ

 احللول واالحتياجات ألفراد العينة.

 وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

 

مليـون نسـمة وفقـا وتقـديرات      501فظة حضرموت بنحـو  يقدر سكان حما .5

%،  يثــل قــوة 2021، ويتزايـد الســكان مبعــدل مــو سـنوي بلــغ حنــو   0251

 %.   5000% و البطالة حنو0205العمل حنو 

تعــّد املــوارد االرضــية الصــاحلة للزراعــة واملــوارد املائيــة حمــددان رئيســيان      .0

 للتوسع الزراعي االفقي مبحافظة حضرموت.

احة الصاحلة للزراعة يف حمافظـة حضـرموت ثابتـة ول حيـد، فيهـا      املس .2

 1202( وبلغــو حــوالي  0251-5112أي تغــيري يــذكر خــالل الفــرتة )  

% من إمجالي املساحة الكليـة للمحافظـة البالغـة    2022ألف يثل حوالي 

ــة  2202مليــــون هكتــــار يثــــل حنــــو   5101حــــوالي  % مــــن إمجــــالي الرقعــ

كيلـــومرت أي  2110552البالغـــة حـــوالي األرضـــية للجمهوريـــة اليمنيـــة 

 مليون هكتار(. 2101حوالي )

تطـــورت الرقعـــة املزروعـــة يف حمافظـــة حضـــرموت، وارتفعـــو مـــن حـــوالي    .2

 0251ألـف هكتـار عـام     2501م اىل حـوالي  5112ألف هكتـار  عـام    5105

ــار تعـــادل حـــوالي   0101بزيـــادة تقـــدر حبـــوالي   ــام 511ألـــف هكتـ % عـــن عـ

ألف  2102( حوالي 0251-5112، مبتوسط بلغ خالل الفرتة )5112
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متزايدًا سـنويًا مبقـدار معنـوي إحصـائي عنـد       هكتار، وأخذت اجتاها عامما

ألـف هكتـار، ومبعـل مـو سـنوي بلـغ        005بلغ حـوالي   205مستوى معنوية 

 %.101حوالي 

تطــور إمجــالي اإلنتــاج النبــاتي مبحافظــة حضــرموت  وارتفــع مــن حــوالي    .1

، 0251ألــف طــن عــام   01205م إىل حــوالي  5112ألــف طــن عــام   1102

. 5112% عن عام 211ف طن تعادل حوالي أل 00201بزيادة تبلغ حوالي 

(، 0251-5112ألــف طــن خــالل الفــرتة )  050وبلــغ متوســطة حــوالي  

وأخذ اجتاها عاما متزايـدا سـنويًا مبقـدار معنـوي إحصـائي عنـد مسـتوى        

ألــف طــن، ومبعــل مــو ســنوي بلــغ حــوالي   5101بلــغ حــوالي  205معنويــة 

101.% 

عــداده خــالل نفــس الفــرتة تطــور االنتــاج احليــواني أيضــا، وبلــغ متوســط أ  .1

ألـف راس لكـل مـن األغنـام، املـاعز، االبقـار،        22، 52، 5125، 101حوالي 

% لكــل 2%، 1%، 1%، 100اإلبــل علــى الرتتيــب، وبلــغ معــدل النمــو الســنوي   

 منهما على نفس الرتتيب.

الـف خليـة عـام     101تطور أعداد خاليا حنـل العسـل وارتفعـو مـن حـوالي       .1

 22102بزيـادة تقـدر بنحـو    0251خليـة عـام   ألـف   221إىل حوالي 5110

، ومبتوســط بلــغ خــالل  5110% عــن عــام2211الــف خليــة تعــادل حــوالي  

ألــف خليــة، و أخــذت اجتاهــا عامــا   022( حــوالي0251-5110الفــرتة)

بلــغ  205متزايــدا ســنويا مبقــدار معنــوي إحصــائي عنــد  مســتوى معنويــة  

 %. 101ألف خلية، ومبعدل مو سنوي بلغ حوالي  02حوالي 

طـن   52تطور حجم انتاج العسـل خـالل نفـس الفـرتة وارتفـع مـن حـوالي         .1

طـن   101بزيـادة تقـدر بنحـو    0251طن عام  112إىل حوالي  5110عام 

ألـف   120، و مبتوسـط بلـغ حـوالي    5110% عن عـام  1210تعادل حوالي 

 %.52طن،  يزيد مبعدل مو سنوي 
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احلــالي يتضــمن جمموعــة احلبــوب ويثــل حــوالي    لرتكيــب احملصــوليا .1

%، 1%، اخلضـــــار  51%، الفاكهـــــة  01%، جمموعـــــة االعـــــالف ويثـــــل  25

 %. 2%، واخريا جمموعة احملاصيل النقدية 1البقوليات 

بدراســـة مؤشـــرات التنميـــة االقتصـــادية تـــبني أنـــه علـــى الـــرغم أن الـــدخل   .52

ل مـوه السـنوي   الزراعي احلقيقي يأخذ اجتاها عامًا تصاعديًا، بلـغ معـد  

%، إال أن نســبة مــا يســاهم بــه   002( حنــو 0251 -5111خــالل الفــرتة ) 

%، 201الدخل الزراعي يف الدخل القومي تناقص مبعدل سـنوي بلـغ حنـو    

مما دل على تراجع القطاع الزراعي يف توليد الدخل القـومي، كمـا تـبني    

ي أقــل أن النمــو االقتصــادي يف املقتصــد الــيمين القــومي والقطــاع الزراعــ  

 0252من معـدل التضـخم السـائد يف الـيمن خاصـًة خـالل السـنوات مـن         

، ممــا دل علــى أن معــدل النمــو االقتصــادي املتحقــق يف الــيمن    0251إىل 

 حيول دون حتقيق أهداف التنمية االقتصادية.

تــبني زيـــادة كـــاًل مــن إمجـــالي الـــواردات والصــادرات وإمجـــالي العجـــز يف     .55

(، وذلـك مبعـدل   0251 -5111الفـرتة )  امليزان التجاري اليمين خالل

ــنوي بلـــغ حنـــو   ــا   51، و52، 5202مـــو سـ ــنهم علـــى الرتتيـــب، أمـ ــلو مـ % لكـ

بالنسبة للمعامالت اخلارجية للقطاع الزراعي فقـد تـبني زيـادة كـاًل مـن      

% 5200%، و5101الواردات الزراعية والصـادرات الزراعيـة مبعـدل بلـغ حنـو      

ــز يف امليـــزان التجـــ   ــو  يف حـــني تنـــاقص العجـ اري الزراعـــي مبعـــدل بلـــغ حنـ

%، كما تبني زيادة األهمية النسبية للواردات الزراعيـة فـى الـواردات    5201

% سنويًا، ممـا دل علـى أن األعبـاء التـى قـد      202اإلمجالية يف اليمن بنحو 

يضـيفها القطــاع الزراعـي مــن حيـث الــواردات والعجـز يف امليــزان التجــاري     

 الدراسة.    يزداد عرب الزمن خالل الفرتة حمل

أهم املتغريات التفسريية تـأثريًا علـى القيمـة احلقيقيـة ال مجـالي النـاتج        .50

( هــي: 0251-5111(   خــالل الفــرتة )Yاحمللــي الزراعــي باملليــار ريــال) 

(، عـدد احليوانـات املزرعيـة بـاملليون     x3املساحة احملصولية باملليون هكتار)
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الزراعيـة باملليـار ريـال    (، وإمجالي القيمـة احلقيقيـة للصـادرات    X5وحدة)

(X4 وهذه املتغريات تفسر حوالي ،)من التباين يف القيمة احلقيقية 12 %

 ال مجالي الناتج احمللي الزراعي.

تبني من دراسة املؤشرات االقتصادية للقطاع الزراعي خالل فرتة الدراسـة   .52

ازديــاد كــال مــن  إنتاجيــة العامــل الزراعــي، نصــيب العامــل الزراعــي مــن       

مارات الزراعية، نسبة الصادرات الزراعية للناتج الزراعي، مبعدالت االستث

%،  علـــى الرتتيـــب، 0,0%، 5,1%،5,2مـــو معنويـــة إحصـــائيًا قـــدرت بنحـــو  

بينما اخنفضو نسبة االستثمارات الزراعية للناتج احمللى الزراعـي بنحـو   

% خـــالل 202ثمر بنحـــو %، واخنفضـــو ايضـــا إنتاجيـــة الريـــال املســـت 55,1

 .دراسةفرتة ال

ض لة االستثمارات اليت ُأنفقو فعليًا يف القطاع الزراعـي مقارنـًة مبـا هـو       .52

 (.0251-5111مستهدف خالل الفرتة )

ثبـــات  الرقعـــة الزراعيـــة الكليـــة ول حيـــد، فيهـــا زيـــادة يـــدل علـــى عـــدم      .51

استصالح اراضي جديـدة ول حيـد، أي توسـع أفقـي للزراعـة خـالل فـرتة        

 الدراسة.

ح األراضي لزيادة الرقعة املزروعة يصبح ضـرورة ملحـة   اإلهتمام باستصال .51

لتشــغيل املزيــد مــن العمالــة الزراعيــة مبــا يعــود بــالنفع علــى تقليــل نســبة  

البطالـــة بالقطـــاع الزراعـــي وحتســـني معيشـــة الســـكان الـــزراعيني بشـــري  

 مراعاة وجود استثمارات تسمح باستيعاب املزيد من قوة العمل.

األداء االقتصــادي يف القطــاع الزراعــي   يف ضــوء مــا تقــدم يتضــح إحنــراف   .51

عمــا هـــو تطـــط لــه األمـــر الـــذي يصـــعب معــه حتقيـــق معـــدالت النمـــو    

املســتهدفة، لــذلك توصــي الدراســة بضــرورة مراجعــة كافــة السياســات        

الزراعيـــة واملائيـــة وآليـــات تنفيـــذها وتعديلـــها وفقـــًا ملســـتوى التحـــديات        

 القائمة واملستقبلية يف جمالي الغذاء واملياه.
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بدراســـة دور التضـــخم يف توزيـــع اإلســـتثمارات الزراعيـــة بـــني القطـــاعني        .51

اخلا  والعام  فقد تبني أنه ليس للتضخم تـأثري يف توزيـع االسـتثمارات    

الزراعيـــة بـــني القطـــاعني، وبصـــورةا عامـــة فقـــد تـــبني أن التوزيـــع النســـو   

لالستثمارات الزراعية بالقطـاعني اخلـا  والعـام جـاء يف صـاحل القطـاع       

  ســواءم يف وجــود أو عــدم وجــود التضــخم، ومــا دام القطــاع اخلــا   اخلــا

هـــو املســـتحوذ علـــى االســـتثمارات الزراعيـــة فقـــد أوصـــى هـــذا اجلـــزء مـــن  

الدراسة بتدعيم القطاع اخلـا  واالسـتفادة مـن مـوارد القطـاع الزراعـي،       

وتهيئــة املنــار االســتثماري بــه، األمــر الــذى مــن شــأنه دفــع عجلــة التنميــة   

داخل القطاع الزراعي مبا يعود بالنفع علـى القطـاع الزراعـي    االقتصادية 

 بصفةا خاصة، واملقتصد القومي بصفةا عامة.

بدراسة الطلب علـى العمالـة الزراعيـة يف الـيمن تـبني أن القطـاع الزراعـي         .51

وحـده يسـتوعب مـا يقـرب مـن نصـف العمالـة املوجـودة باملقتصـد الــيمين،          

لريــف للحضــر، كمــا تــبني أن وأن هنــاا حركــة هجــرة داخليــة تــتم مــن ا

ــة، وميكــن القــول أن         القطــاع الزراعــي يتجــه ليكــون قطاعــًا طــاردًا للعمال

اهلجـرة الداخليـة واهلجـرة اخلارجيـة يعتــربان مـن أهـم العوامـل الســلبية        

 املؤثرة على العمالة الزراعية.

اىل 5112% عــام 21اخنفـاا الكفـاءة االقتصـادية للقطـاع الزراعـي  مـن        .02

، وميكـــــن تفســـــري ذلـــــك باخنفـــــاا مســـــتوى 0251 % عـــــام02حـــــوالي 

اإلنتاجيــة الزراعيــة خــالل الفــرتة املــذكورة وفشــل اجلهــود الراميـــة إىل        

زيادة القدرة اإلنتاجيـة الزراعيـة بشـكل ملمـوس، فضـال عـن اخنفـاا دور        

القطاع الزراعي يف زيادة عدد القوى العاملـة الزراعيـة بشـكل متكـافس مـع      

 .الزيادة يف القطاعات االخرى

الســـبب الرئيســـي لعـــدم وجـــود عالقـــة وتنســـيق بـــني املؤسســـات الزراعيـــة     .05

مبحافظة حضرموت  هو عدم الربط والتنسـيق بـني املؤسسـات احلكوميـة     

)البحث، اإلرشاد، التعلـيم، االنتـاج(، كمـا ان الـروتني احلكـومي واللـوائح       
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والقوانني اليت حتكم العمل باملؤسسات احلكومية سببا ثانيـا لعـدم وجـود    

عالقــة وتنســيق بــني املؤسســات الزراعيــة، بينمــا الســبب الرئيســي لضــعف     

العالقة والتنسيق بني املؤسسات الزراعية هو عزوف املزارعني عن التعامل 

ــوفري     ــا مــــن تقــــديم اخلــــدمات وتــ مــــع االجهــــزة احلكوميــــة لعــــدم يكنهــ

 مستلزمات االنتاج يف الوقو املناسب.

ــاب  اجلهـــود العشـــوائية لتســـتغالل املزرعـــي،   .00 ــاز االداري، وغيـ ضـــعف اجلهـ

التخطيط للتنمية املستقبلية كانـو أعلـى املشـكالت النامجـة عـن األثـر       

، 0022، 001الســلو حملــددات العمــل باملؤسســات املدروســة مبتوســط بلــغ    

 علي الرتتيب . 0021

ــي       .02 ــاد الزراعـ ــل دور االرشـ ــات، تفعيـ ــة للمؤسسـ ــوارد املاليـ ــز املـ ــدعيم وتعزيـ تـ

ــة الزراع  ــق التنميـــ ــات    لتحقيـــ ــي االحتياجـــ ــرف علـــ ــتدامة، التعـــ ــة املســـ يـــ

واملشـــكالت الواقعيـــة عنـــد التخطـــيط للتنميـــة الزراعيـــة، وتفعيـــل ودعـــم   

البحو، الزراعية لتحقيق التنميـة املسـتدامة، جـاءت كـأعلى املقرتحـات      

لتفعيــل التنســيق وآليــات العمــل املؤسســي باملؤسســات املدروســة مبتوســط   

 لي الرتتيب.ع 2015، 2012، 2011، 2011بلغ حوالي 

من اهم املعلومـات الشخصـية ألفـراد العينـة باحملافظـة، ان متوسـط عمـر         .02

ــه الزراعيــة    21املــزارع  ســنة، املؤهــل العلمــي    0201ســنة، ومتوســط خربات

% ثـانوي،  51% ابتـدائي،  21% ملّمـني،  02% أميني، 05ألفراد العينة يتوزع 

 %.102واملرحلة اجلامعية ومافوق

ــات االق  .01 ــم املعلومـ ــن اهـ ــة، ان متوســـط   مـ ــة باحملافظـ ــراد العينـ ــادية ألفـ تصـ

الـــدخل مـــن اإلنتـــاج النبـــاتي حنـــو مليـــون ريـــال، ومـــن اإلنتـــاج احليـــواني   

 ألف ريال.  111ألف ريال، ومن االنشطة الغري زراعية حوالي 111حوالي

% مــن أفــراد العينــة ان التمويــل غــري متــوفر، وأفــادت النســبة   11افــاد حنــو  .01

التمويـــل واالقـــراا مـــن مصـــادر تتلفـــة  الباقيـــة انهـــم حيصـــلون علـــى 

% منهم حيصلون على القروا من جتار مستلزمات االنتاج ومالكي 21) 
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ــة،   ــات الزراعيـ ــدقاء،  22اآلليـ ــن األصـ ــا مـ ــلون عليهـ ــنهم حيصـ ــن 05%مـ %مـ

% من أفـراد العينـة علـى القـرا مـن      201األسرة، بينما حيصل فقط حنو 

 بنك التسليف التعاوني الزراعي(.

%مـن افـراد   11مات االجتماعية ألفراد العينة باحملافظة، أن من أهم املعلو .01

العينة باحملافظة ميلكون سكن شخصي، وبلغ متوسط عـدد غرفـه مخـس    

دور، ويتـوزع افـراد العينـة يف نوعيـة املـادة       501غرف، ومتوسط عدد االدوار 

% حجـر،  51% مسـلح،  51% مـن مـادة الطـني،    11املستخدمة يف البنـاء اىل  

ــر 55 ــواد أخـ ــحي     % مـ ــب الصـ ــن اجلانـ ــات عـ ــى معلومـ ــمن علـ ــا تضـ ى. كمـ

 والتعليمي واملياه والكهرباء واملواصالت واخلدمات العامة.

احليازة املزرعية األكثر شـيوعا لـدى أفـراد العينـة حبضـرموت هـي األقـل         .01

ــن  ــوالي    001مـ ــار ويثـــل حـ ــا احليـــازة ) 21هكتـ ( هكتـــار 1-001%، يليهـ

هكتـار ويثـل حـوالي     52االكرب مـن   %، ثم احليازات5102ويثل حوالي 

-101%، واخريا احليـازة ) 101( هكتار ويثل 101-1%، احليازة )5105

 %.101( هكتار ويثل 52

% يعتمــدون يف الــري علــى امليــاه  1200معظــم أفــراد العينــة باحملافظــة أي   .01

% مـنهم علـى ميـاه السـيول، وحـوالي      0201اجلوفية، كمـا يعتمـد حـوالي    

% علـى  0% على مياه العيون، بينما يعتمد 101مطار، % على مياه اال5202

 مياه السدود.

قنــوات الــري الناقلــة للميــاه ألفــراد العينــة معظمهــا ترابيــة يثــل حــوالي     .22

%، بينمـــــا 102%، امـــــا املســـــتخدمون لألنابيـــــب البالســـــتيكية حـــــوالي  11

 %.001القنوات االمسنتية ال تتجاوز 

يعتمــــدون علــــى مــــادة الــــديزل % 1200معظــــم أفــــراد العينــــة أي حــــوالي  .25

% علــى  5100كطاقــة حمركــة ملضــخات امليــاه، يف حــني يعتمــد حــوالي        

الكهربـــاء العمـــومي، بينمـــا يعتمـــد علـــى الطاقـــة البديلـــة الشمســـية فـــال  

 %.200%، والكهرباء اخلاصة 202تتجاوز 
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% مـن أفـراد العينـة يف    21ملليموز حلوالي 501ملوحة مياه الري تقل عن  .20

%، والنســبة الباقيــة تزيــد  22( ملليمــوز لــدي  2-501)حــني تــرتاوح بــني  

 ملليموز. 2نسبة ملوحة مياه الري لديهم عن

ــة هــم املزارعــون          .22 أهــم مصــادر معــارف املــزارعني كمــا حــددها أفــراد العين

ــل   ــر خــــربه ويثــ ــي  1202األكثــ ــاد الزراعــ ــم اإلرشــ ــالم 5501%، ثــ %، اإلعــ

 %.102 %، الدورات التدريبية5201%، التلفزيون 5502املسموع 

% من افراد العينة عـدم وجـود زيـارات أو نـزوالت لترشـاد الزراعـي،       21افاد  .22

% منهم ان الزيارات قليلة جدا ال تتعدى مخس زيـارات يف  21يف حني افاد 

السنة بينما افادت النسبة الباقية ان الزيارات متعددة وتزيد عـن اخلمـس   

 الزيارات يف العام.

د العينـــة أوال: معـــارف وقايـــة املزروعـــات، هـــم االحتياجـــات املعرفيـــة ألفـــراأ .21

ــم       ــوية، ثـ ــدة العضـ ــري االمسـ ــا: حتضـ ــون، ثالثـ ــحة احليـ ــارف صـ ــا: معـ ثانيـ

التقنيات الزراعية احلديثة، فالتسويق الزراعي، الـدورات الزراعيـة، االدارة   

ــار وحتديــد الرتكيــب       املزرعيــة، الزراعــة احملميــة، الزراعــة الكثيفــة، اختي

ــة احلفــاظ    ــى األصــناف مــن التــدهور، االحتياجــات     احملصــولي، كيفي عل

 املائية.

اهم احملاصيل الزراعية فقد حددها افراد العينة حسب اهميتهـا النسـبية    .21

مـــن االهـــم اىل اقـــل اهميـــة كالتـــالي: القمـــح، البصـــل، الربســـيم، الـــذرة   

% 11الرفيعة، خنيل التمر، اعالف الذرة، الطماطم واحلناء يثـل حـوالي   

كليــة حملاصــيل  وادي حضــرموت، الــذرة الرفيعــة،   مــن االهميــة النســبية ال 

خنيــل التمــر، اعــالف الــذرة، الربســيم، احلبحــب، الطمــاطم، التبــغ وجــوز    

% مــن االهميـــة النســبية الكليـــة   10اهلنــد والــيت يثـــل جمتمعــة حـــوالي    

 حملاصيل ساحل حضرموت.
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حــددت أهــم املشــاكل واملعوقــات الفنيــة للمحاصــيل الرئيســية الســابقة         .21

باإلضـافة اىل حتديـد أهـم مشـاكل ومعوقـات مسـتلزمات       كل على حدة 

 االنتاج واملعوقات التشريعية واالدارية للمحاصيل.

حددت أهم املشاكل واملعوقات الفنيـة للثـروة احليوانيـة ) االغنـام، مـاعز،       .21

ــم        ــد أهـ ــافة اىل حتديـ ــدة باإلضـ ــى حـ ــل علـ ــل( كـ ــل العسـ ــل، حنـ ــار، إبـ أبقـ

 قات التشريعية واالدارية.مشاكل ومعوقات مستلزمات االنتاج واملعو

تركــزت أهــم مشــاكل ومعوقــات التوســع األفقــي للرقعــة الزراعيــة مــن          .21

األهم اىل أقل أهمية يف: ارتفاع اسعار الطاقـة احملركـة )كهربـاء، ديـزل(     

واللتني أثرتا على ساعات تشغيل احملركات واملضخات واخنفاا الرقعة 

ــة االوىل    ــة يف املرتبـ ــذه املعوقـ ــأتي هـ ــة، وتـ ــي   املزروعـ ــم األراضـ ــا معظـ ،  يليهـ

اجلديدة إما صحاري أو رمال متحركة فقرية يف املادة العضوية وحباجـة  

اىل استصــالح واســتزراع،  يليهــا حمدوديــة رأس املــال الــذي ميلكــه املــزارع      

ــراء       ــي لشــ ــم الزراعــ ــالل املوســ ــديرها خــ ــة الــــيت يــ ــيولة النقديــ ــة الســ وقلــ

غيل العمالــة،  ثــم عــدم  مســتلزمات االنتــاج وتــأجري اآلليــات الزراعيــة وتشــ  

تـوفر اليــات زراعيــة كافيــة لتجهيــز االرا واعــدادها وحتضــريها،  ازديــاد  

ظــاهرة يلــح االراضــي الزراعيــة يف بعــض املنــاطق  نتيجــة االرواء مبيــاه        

ماحلة لنقص املياه يف االبار، عدم وجود مؤسسات تسويقية تقدم خـدمات  

ــة و   ــعار معقولـ ــزارع اسـ ــة تضـــمن للمـ ــويقية تســـويقية متكاملـ ــوامش تسـ هـ

مناسـبه، انتشــار بعـض اآلفــات واالمــراا الزراعيـة الــيت تهـدد زراعــة عــدد     

من احملاصيل يف احملافظة وأضعفو انتاجيتها،  ارتفاع ملوحة مياه الـري  

نتيجة الضخ اجلائر للمياه واحلفر العشوائي لآلبـار، حمدوديـة االراضـي    

ا بســـبب التوســـع الزراعيـــة جيـــدة اخلصـــوبة والرتاجـــع املســـتمر يف رقعتهـــ 

العمرانــي غــري املخطــط علــى حســاب االراضــي الزراعيــة يف غيــاب قــانون       

تنظــيم اســتعماالت االراضــي ملختلــف االغــراا أدى اىل تراجــع وت كــل       

االراضــي الزراعيــة يف حضــرموت، ارتفــاع اجــور العمالــة الزراعيــة املــاهرة        
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اء بعـض  والغري ماهرة، عدم توفر عمالة زراعية كافية وبالتالي عـدم أجـر  

العمليــات الزراعيــة املهمــة كــالرتقيع واخلــف والتعشــيب، ارتفــاع تكــاليف  

ــة عاليــة وحتــو اشــراف تتصــي        ــار العميقــة  ومبواصــفات فني حفــر االب

املياه اىل تراجع حفرها واالكتفاء باحلفر العشوائي الذي كان سببا يف 

 رفــع ملوحــة امليــاه وتــردي نوعيتهــا، ضــعف انتاجيــة احملاصــيل الزراعيـــة        

ألســباب فنيــة واداريــة تتعلــق بضــعف اســتخدام مــدخالت االنتــاج الرتفــاع    

أسعارها، ارتفاع اسعار املدخالت الزراعية وعدم توفرهـا بالنوعيـة اجليـدة،    

عـــدم تـــوفر احملروقـــات الكافيـــة وارتفـــاع اســـعارها مـــن حـــني آلخـــر نتيجـــة  

اخنفــاا قيمــة الريــال الــيمين، عــدم تــوفر ســيولة نقديــة مــع املــزارعني          

عكــس ســلبا علــى الرقعــة الزراعيــة، يلــي العوامــل الســابقة  يف االهميــة       ان

 بقية املعوقات الواردة باجلدول.

تتمثــل أهــم مقرتحــات احللــول واالحتجاجــات يف جمــال حتســني االنتــاج     .22

ــة     ــبية، و احتلـــو مكافحـ ــا النسـ ــا واهميتهـ ــا وفقـ الزراعـــي: فقـــد مت ترتيبهـ

ة االوىل، يليهـــا احملافظـــة اآلفـــات واألمـــراا للنباتـــات واحليوانـــات املرتبـــ

علـــــــى املـــــــوارد الطبيعيـــــــة وخاصـــــــة مـــــــوردي االرا واملـــــــاء وترشـــــــيد       

ــا ادخــــال ذكــــور ذو مواصــــفات    اســــتخداماتهما يف املرتبــــة الثانيــــة، يليهــ

انتاجية إلنتاج هجن عالية االنتاج، حتسني االنتاجية الزراعية للسالالت 

الالت واالصــناف واالصــناف النباتيــة واحليوانيــة، ثــم احملافظــة علــى الســ 

ــة     ــة ذات انتاجيـ ــة وحيوانيـ ــال ســـالالت نباتيـ ــة مـــن االنقـــراا، ادخـ احملليـ

ــة وتتحمــــل االجهــــادات البيئيــــة، ادخــــال امليكنــــة الزراعيــــة ملكننــــة         عاليــ

العمليات الزراعية  بهـدف خفـض الكلفـة ومواجهـة نـدرة العمالـة، ادخـال        

نتـاج تتحمـل   ودعم الزراعة احملمية، ادخال اصناف من االعـالف عاليـة اال  

ــا       ــة مبـ ــات الزراعيـ ــني املؤسسـ ــة بـ ــة العالقـ ــادة وتقويـ ــاف، زيـ ــة واجلفـ امللوحـ

ــذ بــرامج القطــاع الزراعــي باحملافظــة، اجيــاد         ــى تنفي ــا عل يــنعكس اجيابي

نظام تسويقي عالي الكفـاءة يسـتوعب االنتـاج احمللـي ويشـجع للتصـدير،        
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يـدة ذات  معاجلة امللوحة للمياه واالراضـي الزراعيـة، ادخـال حماصـيل جد    

قــدرة  تنافســـية،  وأخــريا دراســـة الــتغريات املناخيـــة واثرهــا علـــى القطـــاع     

ــم       ــل يف مواســ ــة للنحــ ــة بديلــ ــاج أغذيــ ــال او انتــ ــف وادخــ ــي والتكيــ الزراعــ

 اجلفاف .

أهـم مقرتحـات احللـول واالحتجاجـات يف جمـال السياســات       مثـل تتكمـا   .25

احتل تنظـيم   والتشريعات واالدارة: ومت ترتيبها وفقا واهميتها النسبية، و

محالت ملكافحـة اآلفـات وتطعـيم احليوانـات مـن قبـل وزارة الزراعـة والـري         

املرتبـــة االوىل يليهـــا دعـــم االدويـــة واللقاحـــات يف املرتبـــة الثانيـــة، تفعيـــل   

وصــرف قــروا ميســرة مــن بنــك التســليف الزراعــي يف املرتبــة الثالثــة،        

ات احليوانيـة،  انشاء وحدات بيطرية  يف القـرى والنـواحي الكثيفـة الوحـد    

ــة،      ــار عميقــ ــر آبــ ــم الدولــــة حلفــ ــي،  دعــ ــاج الزراعــ ــتلزمات االنتــ دعــــم مســ

استصالح  االراضي واستزراعها من قبل الدولة، ادخـال تـوفري مسـتلزمات    

انتاج جيدة ومناسبة، تكثيف التـدريب للنحـالني وملربـي الثـروة احليوانيـة      

افانـات يف املراعـي   و املزارعني، تفعيل  ودعـم االرشـاد الزراعـي،  انشـاء كرن    

اليت ال تتوفر فيها مياه، وضع تشريع يلـزم املـالا  بالتعاقـد مـع املـزارعني       

عـــام  تســـجل يف الشـــهر العقـــاري، تـــوفري       12لفـــرتة زمنيـــة ال تقـــل عـــن     

احملروقــات  بكميــات كافيــة  ويف كــل االوقــات، وأخــريا تطبيــق وتفعيــل        

املرتبــة الرابعــة  اجــراءات احلجــر الزراعــي ملنــع دخــول امــراا جديــدة يف     

عشــــر، ويلــــي مقرتحـــــات احللــــول الســــابقة يف االهميـــــة بقيــــة احللـــــول      

 واالحتجاجات الواردة باجلدول.

 :من أهم توصيات الدراسة

عالقـات التنسـيق بـني تتلـف الوحـدات ضـعيفة جـدا، ويتحـد، الـبعض           .5

عن وجود قدر من التنسيق بني املرافق اال ان هذا التنسيق امجاال حتكمه 

ــات ــر       العالقـ ــرب األطـ ــتم عـ ــنظم وال يـ ــوائح او الـ ــن اللـ ــدال عـ ــية بـ الشخصـ
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الرمسيــة اال فيمــا نــدر، ويف هــذا الصــدد ر ى عــرا هــذه اجملموعــة مــن         

 التوصيات بناء علي ما أظهرته نتائج هذا الدراسة كما يلي : 

ــة      .5 ــافظ حمافظـ ــة حمـ ــة برئاسـ ــي باحملافظـ ــكيل جملـــس زراعـ تشـ

وممــثلني عــن حضــرموت ويضــم يف عضــويته استشــاريني زراعــيني 

ــاع    ــاع احلكـــومي، والقطـ ــة مـــن القطـ املؤسســـات الزراعيـــة املختلفـ

 اخلا ، والقطاع التعاوني ويقوم مبا يلي:

        وضــــع اإلطــــار العــــام للخطــــط املســــتقبلية للتنميــــة الزراعيــــة

 باحملافظة.

    ــة تقويــــة العالقــــات والــــربط والتنســــيق بــــني املؤسســــات الزراعيــ

ــرتاتيجي   ــع االســ ــة،  ووضــ ــة باحملافظــ ــاور  املختلفــ ــة وحمــ ة العامــ

 التخطيط الزراعي لكل جوانب االنتاج الزراعي.

    ــار العـــام للفصـــل بـــني املؤسســـات مـــن خـــالل حتديـــد وضـــع االطـ

 االختصاصات واملهام لكل مؤسسة.

        تـــــوفري الـــــدعم التكنولـــــوجي والتنســـــيق ونقـــــل ونشـــــر وتـــــبين

 املستحدثات الزراعية.

   الواقـع عنـد   التعرف علي أهم االحتياجات  واملشكالت علـي ارا

 التخطيط للتنمية الزراعية املستدامة مبحافظة حضرموت .

عقــد اجتماعــات  نصــف ســنوية علــى مســتوى احملافظــة برئاســة      .0

حمافظ حمافظة حضرموت، واخرى ربعية على مسـتوى الـوادي   

 والساحل برئاسة وكالء الوادي والساحل. 

ــاوب بــــني البحــــو، ومكاتــــب     .2 ــة  بالتنــ ــة التنظيميــ يــــرتاس اللجنــ

اعــة  ويتحمــل مــدراء تلــك املرافــق متابعــة عقــد اجتماعــات     الزر

 اجمللس وعقد اللقاء مبقر  الرئيس احلالي للدورة.

تشكيل جلنة تنظيمية لتنظيم عقد االجتماعات ومتابعة تنفيذ  .2

 القرارات من السلطة احمللية ومكتب الزراعة والبحو،.



 دراسة الوضع الراهن واملستقبلي للقطاع الزراعي مبحافظة حضرموت

 

211 
 

 وحـــددت ســـو   ،اســـتخدامهاتنميـــة و محايـــة األراضـــي و حتســـني مـــط      .0

 جماالت:

        وضع تشريع حيـدد اسـتخدامات االراضـي، ووقـف التعـديات علـى

 االراضي الزراعية اخلصبة.

  التأكيد على احلد من الرعي اجلائر ومكافحة التصحر با اذ

 السياسات والتدابري املناسبة.

    ــد ــادة العائـ حتديـــد الرتكيـــب احملصـــولي املناســـب واهلـــادف لزيـ

 االقتصادي لوحدة األرا واملياه.

 ع وتنفيذ السياسات واآلليات اليت يكن القطـاع مـن حتقيـق    وض

تطــور ملمــوس يف اإلنتاجيــة مــن خــالل مواكبــة التطــور الــتقين  

والتحديث املستمر يف األساليب الزراعية مثل الزراعـة يف البيـوت   

 احملمية و التقنيات احلديثة.

      تنظــيم وترشــيد اســتخدام األمســدة واملبيــدات الكيماويــة بهــدف

 على الرتبة واملياه وصيانتهما على املدى البعيد. احملافظة

  ضرورة االستفادة من مصادر املادة العضوية مبا يف ذلك فضالت

االنســـان واحليـــوان وتـــدويرها لتصـــبح مصـــدرا عضـــويا خصـــبا       

 للرتبة الزراعية.

 اإلدارة املتكاملة للموارد املائية بقطاع الزراعة،  وحددت سو جماالت: .2

 اه اجلوفيــة مــن خــالل حتســني ادارة املســاقط  تعزيــز اســتدامة امليــ

املائية ومحاية ضـفاف االوديـة وعمـل حـواجز التهدئـة للحـد مـن        

اجنراف الرتبة وكذا تأهيل منش ت الري السـيلي وبنـاء السـدود    

 يف املواقع املناسبة.

   مراجعــة و اســتحدا، األنظمــة واللــوائح املالئمــة لضــمان ترشــيد

 استخدام املوارد املائية.
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  إمكانية االستفادة من مياه الصرف الصحي املعاجلة يف ري راسة

 بعض املزروعات وتغذية اخلزان اجلويف.

     االســتمرار يف دعــم وتشــجيع املــزارعني علــى إدخــال أنظمــة الــري

 احلديثة املالئمة.

   توجيــــه البحــــو، اىل ادخــــال حماصــــيل زراعيــــة ذات احتياجــــات

وحـة، اضـافة اىل   مائية قليلة وانتاجية عالية، وأخـرى تتحمـل املل  

 دراسة االحتياجات املائية للمحاصيل الزراعية.

   محايـــة مصـــادر امليـــاه مـــن التلـــو، و امللوحـــة وتـــبين اســـرتاتيجية

 وطنية ملعاجلة مشكلة امللوحة.

زيــادة اإلنتاجيـــة والقـــدرة التنافســـية للمنتجــات الزراعيـــة، وحـــددت أربـــع    .2

للمنتجـات الزراعيـة   جماالت من أجل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسـية  

 يف حضرموت وتتلخص كما يلي:

         تعزيز سالسـل اإلنتـاج ورفـع القيمـة املضـافة للمنتجـات الزراعيـة

النباتيــة لبيــان املزايــا النســبية والعمــل علــى تعزيزهــا واالســتفادة  

منها ورفع القيمة املضافة وحتديث الزراعة يف حضرموت والعمل 

اج منخفضة التكـاليف،  على استخدام تقنيات حديثة عالية االنت

 وتشجيع املمارسات الزراعية اجليدة. 

         تعزيز سالسـل اإلنتـاج ورفـع القيمـة املضـافة للمنتجـات الزراعيـة

احليوانيــــة مــــن خــــالل تعزيــــز إدارة االدويــــة البيطريــــة، تنميــــة       

االعالف، لبيان املزايا النسـبية والعمـل علـى تعزيزهـا واالسـتفادة      

ــافة، اســـ    ــة املضـ ــع القيمـ ــا ورفـ ــة   منهـ ــدة عاليـ ــات جديـ تخدام تقنيـ

 االنتاج منخفضة التكاليف، وتطبيق إجراءات االمن احليوي.

      ــتكمال ــالل اسـ ــن خـ ــة وذلـــك مـ ــحة النباتيـ ــراءات الصـ ــز إجـ تعزيـ

ــر النبـــاتي وإعـــادة       ــحة النباتيـــة واحلجـ ــريعات الصـ ــديث تشـ وحتـ

ــز     ــة، تعزيـ ــايري الدوليـ ــع املعـ ــتالءم مـ ــة لتـ ــيم اإلدارات املختصـ تنظـ
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عة يف مسح واحلد من اآلفات الزراعية، تطوير قدرات مكاتب الزرا

نظام الصـحة النباتيـة واحلجـر النبـاتي لالسـترياد ليتماشـى مـع        

املعــايري الدوليــة، تطــوير نظــام الصــحة النباتيــة إلصــدار شــهادات  

 التصدير يتماشى مع املعايري الدولية.

    تعزيـــز إجـــراءات الصـــحة احليوانيـــة وذلـــك مـــن خـــالل حتـــديث

ــحة ا  ــريعات الصـ ــة   تشـ ــيم اإلدارات املختصـ ــادة تنظـ ــة وإعـ حليوانيـ

لتتالءم مع املعايري الدولية، تعزيز قدرات مكاتب وزارة الزراعـة يف  

ــترياد       ــام لالسـ ــوير نظـ ــة وتطـ ــراا احليوانيـ ــواء االمـ ــح واحتـ مسـ

ــى مـــع املعـــايري       ــحي البيطـــري ليتماشـ ــر الصـ ــدير واحلجـ والتصـ

 الدولية.

 زيادة النمو يف الصادرات الزراعية من خالل: .1

  إنشاء جلنة مشرتكة من القطاعني العام واخلا )جمالس

تسويقية متخصصه( لرتويج الصادرات الزراعية تعمل على 

تطوير وتنمية وترويج املنتجات الزراعية مع احرتام للقوانني 

الدولية واألخالقيات التجارية لزيادة القدرة التنافسية 

 للصادرات  الزراعية احلضرمية  وذلك من خالل: 

 اد سياسة زراعية خاصة بالتصدير.اعد .5

مراجعـة السياسـات التجاريـة والتسـويقية ومراقبـة تنفيـذها        .0

 بشكل فّعال.

إنشاء جمموعات عمل لتشـجيع الصـادرات الزراعيـة حبسـب      .2

 السلع.

 تقليل الفاقد ما بعد احلصاد. .2

         ــداخلي مــن خــالل تطــوير التســويق احمللــي حتســني التســويق ال

وتنويــع ســـبل التســـويق مـــن خـــالل االســـواق املركزيـــة او أســـواق  

اجلملــة، كســر احتكــار جتــار املنتجــات بإعطــاء دور للجمعيــات       
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الزراعيـــة يف عمليـــات التسويق)اســـتالم املنـــتج مـــن املـــزارع وبيعـــه  

 لصاحلة(. 

     الزراعيـة والغذائيـة وخاصـة لـدى     فتح أسـواق جديـدة للمنتجـات

الــدول الشــقيقة والصــديقة كاالحتـــاد االوربــي وزيــادة التبـــادل      

التجــاري معهــا،  وفقــا واالتفاقيــات الــيت توقــع عليهــا الــدولتني،      

تنظــــيم وتســــهيل عمليــــات التصــــدير اخلــــارجي وســــرعة صــــرف  

ــات    تــــراخيص التصــــدير وتأكيــــد الرقابــــة الفنيــــة علــــى املنتجــ

 قتها للمواصفات.املصدرة ومدى مطاب

       ــه ليصــــل ــي وتعميمــ ــويق الزراعــ ــات التســ ــوير نظــــام معلومــ تطــ

للمنــــتجني واملســــتهلكني والتجــــار، ودراســــة مســــتوى التنافســــية  

والرتويــــــــج )مــــــــن خــــــــالل املشــــــــاركة يف املعــــــــارا، البعثــــــــات  

 (.…التجارية

        تشجيع االسـتثمار يف تنفيـذ مشـاريع البنـى التحتيـة املتمثلـة يف

      االتي:

 صنيع الغذائي.مشاريع الت .5

 مشاريع جتميد وتسويق اخلضار. .0

 مشاريع النقل املربد. .2

 انشاء حمطات فحص اجلودة  )فرز وتدريج وتعبئة(. .2

   احملافظــة علــى الرقعــة الزراعيــة واملرويــة وتوســيعها وفقــا واملزايــا النســبية

للمحاصـــــيل و املنتجـــــات التصـــــديرية، تشـــــجع علـــــى اســـــتغالل األمثـــــل 

ح أراضــي جديــدة ، دراســة الســلع الزراعيــة     لألراضــي الزراعيــة، واستصــال  

املطلوبة يف األسواق احمللية واخلارجية وتبيان املزايا التنافسـية إلنتاجهـا   

 يف احملافظة.

        دعم صغار املزارعني واملـربني واملنـتجني واسـتقطاب الشـباب واملـرأة للعمـل

ــة       واالســتثمار يف الزراعــة لضــخ دم جديــد يف القطــاع الزراعــي، ووضــع الي
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ســهيل صــرف قــروا ميســرة بــدون فوائــد للمنــتجني وللشــباب إلقامــة     لت

مشـــروعات زراعيـــة صـــغرية  ووضـــع دراســـات جـــدوى اقتصـــادية لعـــدد مـــن   

 املشاريع الزراعية تكون يف متناول الشباب واملرأة الريفية.

تعزيــز اإلدارة الرشــيدة واالســتثمار املســتدام للمــوارد الطبيعيــة، وقــد حــددت       .1

أجــل تعزيــز اإلدارة الرشــيدة واالســتثمار املســتدام     ثــال، جمــاالت تــدخل مــن  

 للموارد الطبيعية وتتلخص كما يلي:

    تعزيــــز االســــتثمار واإلدارة املســــتدامة للمراعــــي وتنميــــة قــــدرات اإلدارات

الرمسية املعنية من خالل اجـراء مسـح للمراعـي والنباتـات الرعويـة علـى       

ة ومحولتهــــا مســــتوى احملافظــــة عــــرب حتديــــد املراعــــي وقــــدرتها العلفيــــ  

 وحتديد نظم ومسارات الرعي ووضع خطة إلدارتها وحتسينها.

 .تأهيل املشاتل يف احملافظة إلنتاج شتول رعوية وتأهيل املراعي املوجودة 

      تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية واألشـجار الرّبيـة املثمـرة مـن

ــا       ــة واكثارهـ ــة والعطريـ ــات الطبيـ ــى النباتـ ــة علـ ــالل احملافظـ ــيد خـ وترشـ

 ومراقبة جنيها وتطبيق التشريعات النافذة.

 تعزيز االرشاد والتدريب الزراعي، هناا ثال، جماالت هما: .1

          اعادة بنـاء االرشـاد الزراعـي مبـا يف ذلـك اعـادة هيكلتـه وحتسـني

 الية عمله، وتوفري املوارد املالية الكافية لتشغيله.

    كامـل يف  تطوير نظام ارشادي تعددي ذو ر يـة مشـرتكة ونهـج مت

ــتجيب     ــأنه أن يســ ــي مــــن شــ ــاد الزراعــ التــــدريب والبحــــث واإلرشــ

لالحتياجات الفنية واملعلوماتية للمـزارعني، يفّعـل الشـراكة مـا     

بــــني حمطــــات البحــــو، واجلمعيــــات التعاونيــــة واعضــــائها مــــن  

املنــتجني الــزراعيني  واالرشــاد الزراعــي اخلــا  والعــام،  يــارس     

بـــة لضـــمان جـــودة اخلدمـــة  مكاتـــب وزارة الزراعـــة صـــالحية الرقا

ــيم      ــرايف باإلضــــافة اىل التقيــ ــا اجلغــ ــن توزيعهــ ــادية وحســ االرشــ

واملتابعــة، وتقويــة مراكــز االرشــاد الزراعــي مــن خــالل تعزيزهــا        
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بالكادر البشـري وتنميـة قدراتـه الفنيـة وامـداده بتقنيـات االرشـاد        

 والتواصل. 

   ات تفعيل وتطوير التعليم الزراعي الفين الرمسي لتلبيـة متطلبـ

ســوق العمــل مــن خــالل وضــع سياســة لتطــوير التعلــيم الزراعــي     

الفين الرمسي، واسـتحدا،  صصـات جديـدة مطلوبـة وتطـوير      

 برامج التدريب املستمر حبسب حاجات املزارع .

تعزيـــز البحـــث العلمـــي الزراعـــي، هنـــاا ثالثـــة جمـــاالت تـــدخل يف مســـار   .1

 تعزيز البحث العلمي الزراعي وتتلخص كما يلي:

 لبحث العلمـي الزراعـي مـن خـالل تعزيـز إنتاجيـة االنتـاج        تعزيز ا

النبــاتي واحليــواني، وإدخــال واســتنباي ســالالت واصــناف نباتيــة  

وحيوانيــة عاليــة االنتاجيــة واجلــودة تتحمــل االجهــادات البيئيــة، 

وادخال واسـتنباي تقنيـات جديـدة تسـاهم يف حتسـني االنتاجيـة       

 الطبيعية واستدامتها. النباتية واحليوانية وحتافظ على املوارد

         تفعيــل وتعزيــز عمــل تتــربات البحــو، العلميــة الزراعيــة مــن

خـــــالل ادخـــــال تتـــــربات تتصـــــة بســـــالمة الغـــــذاء، تطـــــوير  

املختـــربات املعنيـــة بـــإدارة املـــدخالت الزراعيـــة وإنشـــاء تتـــربات  

جديـدة يف الوقايــة النباتيـة، تعزيــز حتاليـل الكشــف علـى األدويــة     

تــربات القائمــة كمختــربات الرتبــة وامليــاه  البيطريــة، تعزيــز املخ

والزراعــة النســيجية وانشــاء تتــربات جديــدة للعســل، وتطــوير    

 املختربات املعنية بالصحة احليوانية.

    تعزيـــز احملافظـــة علـــى املـــوارد الوراثيـــة والتنـــوع البيولـــوجي مـــن

ــري      ــة غـ ــنظم  االيكولوجيـ ــوجي يف الـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــالل دراسـ خـ

حو، حول التنـوع البيولـوجي واملـوارد الوراثيـة     احملمية، تعزيز الب

النباتية، حصر وتقييم املوارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة   

مبـــا فيهــــا األصــــناف البلديــــة واألقــــارب الربيــــة والــــيت تنمــــو يف  
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ــل      ــات وتفعيـ ــين للجينـ ــا يف بنـــك وطـ ــاطق وحفظهـ ــف املنـ تتلـ

وإنتــاج  قدراتــه لتجديــد البــذور احملفوظــة، ومــن خــالل احلفــاظ     

 شتول ألنواع االشجار الرّبية املثمرة وتشجيع زراعتها.

 تنمية القطاع التعاوني، حددت جمالني وتتلخص كالتالي: .1

     ــدرات ــة القـ ــاوني مـــن خـــالل تنميـ ــاد التعـ ــز دور االحتـ دعـــم وتعزيـ

البشــرية واإلداريــة واملاديــة للتعاونيــات وتعزيــز املهــام واخلــدمات     

 املقدمة من اجلمعيات التعاونية.

   تقييم واقع اجلمعيات التعاونية وحصر عدد التعاونيات الفاعلـة

ــا       ــادة كفاءتهــ ــدف زيــ ــا بهــ ــط منهــ ــدعم بالناشــ ــط الــ ــا وربــ منهــ

 وفعاليتها.

تعزيز قدرات وزارة الزراعة ومكاتبها، حددت ثال، جمـاالت لتعزيـز قـدرات     52

 وزارة الزراعة وتتلخص كالتالي:

  مبــــا فيهــــا هيئــــة حتــــديث هيكليــــة وزارة الزراعــــة وتعزيــــز دورهــــا

البحو، الزراعية واملؤسسات الزراعية املختلفة  واالرشاد الزراعي 

واالحتــاد التعــاوني وحتــديث وتفعيــل التشــريعات واالنظمــة الــيت 

ترعى القطاع الزراعي لالضـطالع مبهامهـا ومواكبـة التحـديات     

 املستقبلية.

        ــل ــالل تفعيـ ــن خـ ــة مـ ــوزارة الزراعـ ــية لـ ــز القـــدرات التفاوضـ تعزيـ

التنسيق والتعاون مع املنظمات الدوليـة واجلهـات املاحنـة لوضـع     

اطــــــر عمــــــل مشــــــرتكة وتفعيــــــل دور وزارة الزراعــــــة يف جمــــــال  

االتفاقيات الدولية واملعاهدات من أجل تعزيز التجارة اخلارجيـة  

 وصناعة القرارات .

        ــز الشــراكة مــع تتلــف املعنــيني يف القطــاع الزراعــي مــن تعزي

مـع القطـاع اخلـا  واإلدارات املعنيـة يف     خالل تفعيـل الشـراكة   
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وزارة الزراعـــــة والتنســـــيق مـــــع الشـــــركاء احمللـــــيني ومنظمـــــات  

 اجملتمع املدني املعين بالتنمية الريفية والزراعية.

   تعزيـــــــــز قـــــــــدرات وزارة الزراعـــــــــة يف إدارة الكـــــــــوار، واألزمـــــــــات

 والتعويضات. 

ــر املنــ     55 ــر املنــار ، لتغّي ار تــأثري كــبري  مواجهــة التحــديات النامجــة عــن تغّي

ــاه        ومباشــر علــى القطــاع الزراعــي وعلــى املــوارد الطبيعيــة كــاملراعي واملي

والتنـوع البيولـوجي. لــذا البـد مــن مواجهـة التحـديات النامجــة عـن تغّيــر       

  املنار كأحد مسارات العمل األساسية لألعوام املقبلة.

 


