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  : الجغرافي الموقع

 غرب جنوب في أي العربیة، الجزیرة شبھ من الغربي الجنوبي الجزء في الیمن تقع
 العرب، وبحر عدن خلیج الجنوب من السعودیة، العربیة المملكة الشمال من یحدها  آسیا،
 یعد الذي المندب باب مضیق على وتشرف . األحمر البحر الغرب ومن عمان، الشرق ومن
 یضاعف ومما .األحمر بالبحر العربي البحر یربط وھو العالم، في المائیة الممرات أھم من
 العرب بحر امتداد على اإلقلیمیة میاھھا في البحریة جزرھا انتشار الیمن موقع أھمیة من

 . )1( رقم خریطة األحمر والبحر عدن وخلیج
 

  : الفلكي الموقع

 ویظھر شرقا 54و41 طول خطي وبین شماالً، )19 -12( عرض دائرتي بین الیمن یقع
 المنطقة ضمن  طول خط 13 عرض دوائر 7 ضمن تقع أنھا الفلكي  الیمن  موقع من

 من صحراء حتصبأل التضاریس في التباین وجود ولوال الجاف بالمناخ المتمیزة المداریة
 ,النباتي الغطاء طبیعة وعلى ,العربیة الجزیرة شبھ كدول الحارة المداریة الصحاري ضمن

 الفلكي الموقع لیكون المیاه وندرة اإلمطار، قلة نتیجة المنخفض الزراعي واإلنتاج ,والتربة
  .االقتصادیة الحیاة في والمؤثرة الثابتة العوامل أحد

 والفلكي لليمن الجغرافي الموقع
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 خریطة الجمهوریة الیمنیة

 العربیة السعودیة المملكة
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 )الطبیعة والتكوین: ( الموارد األرضیة في الیمن 
بخصائصھ للیمن الجغرافي التطابق على االرضیة الموارد زعتتو البیولوجي والنظام الجغرافیة للطبیعة وفقأ 

 التكوین طبیعة إلى یرجع األراضي التكوین إن إال ,الیمنیة الجزر تكوین وطبیعة والجبلیة والقیعان السھلیة
 تعود الذي الحدیث الیمن رسوبیات تكسوه القدیمة  البركانیة الطبیعة في یتمثل الذي  الیمن في البیولوجي

 .الحدیث العھد من والرباعي الثالثي العصرین إلى
حدیثھ رسوبیة طبیعة ذات جمیعھا المدرجات أراضي أو السھول أو الودیان سواء األراضي كافھ أن نجد لذا 

 وتھیئتھا االنسان تكوینھا في تدخل ,معدنیة طبیعة ذات تكون ذلكك وھي األرضیة قطاعھا في التكوین
 مساحة تبلغ الزراعیة البحوث ھیئة بیانات وحسب .المناخیة  للخصائص وفقأ المحصولي واإلنتاج لزراعھل

 كما الیمن في االراضي وتصنف ھكتار ملیون45.6 حوالي مربع متر كیلو  456.113 الیمنیة الجمھوریة
 :یلي
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 )الطبیعة والتكوین: ( في الیمن  االرضیةالموارد 
الیمن في الزراعیة األراضي احھـــمس إن إلى الحدیثة اإلحصاءات تشیر 

  نحو ویعتمد  ,الیمن مســـاحھ من  )%3.5( إلى )%2.5( بین تتراوح
   . الموسمیة اإلمطار على المساحة تلك من )65%-75%(
 بمعنى آخر أن: 
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تقسیم وتصنیف األراضي في الیمن یخضع لعوامل مھمة ھي:- 
 العامل الجغرافي والطبیعة الجغرافیة•
 العامل الجیولوجي الممثل لطبیعة تكوین التربة•
 العامل المناخي والبیئي المتعدد•
 )مناطق حوضیھ -سیول  –امطار ( العامل المتعلق بمصدر الري  الزراعي •

راضي في الجمهورية اليمنية
ٔ
  تصنيف اال

 ولذا یتم تقسیم األقالیم والنطاقات البیئیة والزراعیة على أساس تكامل المتطلبات
المناخیة والبیئیة للمحاصیل باإلضافة إلى انظمھ إداریة المتبعة تحت الظروف الطبیعیة 

 :يلنمو تلك المحاصیل إلى ثالثة أقسام رئیسیھ ھ
 )والجزر الیمنیة  –الساحل الغربي والجنوبي والشرقي ( إقلیم السھل الساحلي والجزر 1.
الشمالیة والجنوبیة والوسطى وھضبة حضرموت ( إقلیم المرتفعات والھضبة الشرقیة 2.

 )الشمالیة وھضبة حضرموت الجنوبیة
 )السبعتینصحراء الربع الخالي ورملھ ( اإلقلیم الصحراوي 3.
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 علـــى اســـاس تكامـــل المتطلبـــات فـــى الـــيمن االقـــاليم او النطاقـــات البيئيـــة الزراعيـــة تنقســـم

االرتفـاع عـن سـطح , التضـاريس, التربـة( والبيئيـة ) الـخ...االشـعاع , الصـقيع, االمطـار(المناخية 
 .باإلضافة الى انظمة االدارة المتبعة تحت الظروف الطبيعية لنمو المحاصيل) الخ...البحر 
    زراعيـة رئيسـية كمـا تبينهـا  –الـيمن الـى ثالثـة اقـاليم بيئيـة  يمكـن تقسـيمومن هذا المنظـور

 : وهي) 2(الخارطة رقم 
 والجزر إقليم السهل الساحلي -1 
   والهضبة الشرقيةإقليم المرتفعات  -2 
 .الصحراوي قليم الا -3 
  يمتــد الســهل الســاحلي بمحــاذاة البحــر االحمــر وخلــيج عــدن وبحــر العــرب بطــول يزيــد عــن

ــا 1900 ــارة عــن سلســلة جبليــة يصــل ارتفاعهــا فــي , كــم تقريب ــإقليم المرتفعــات وهــو عب ويحــاط ب
ــة الــى اكثــر مــن  ويقــل الــى حــوالي , م فــوق ســطح البحــر 3000االجــزاء الغربيــة والشــمالية الغربي

ــاطق الشــرقية باتجــاه هضــبة حضــرموت 1000 ــة باتجــاه خلــيج عــدن والمن ــاطق الجنوبي م فــي المن
 .عموما  محافظة المهرةالغيضة و  وفجاج ووهاد

قاليم البيئية 
ٔ
 الزراعية –اال

8 



9 



  

   و الزراعيــة الثالثــة للجمهوريــة اليمنيــة  –لكبــر المســاحة الجغرافيــة لألقــاليم البيئيــة  نظــرا
تسـمى  صـغيرةوحـدات فقد تم تقسيمها الى  لموارد الطبيعيةالكي تسهل عملية ادارة وتخطيط 

توضــح الخريطــة رقــم ). (Agro-Ecological Sub-regionsزراعيــة فرعيــة   -بيئيــة  اقــاليم
 .ذلك ) 3(
 هيزراعية فرعية  -بيئية السهل الساحلي الى اربعة اجزاء او اقاليم  اقليم وينقسم: 

 الساحل الجنوبي   -                  الساحل الغربي  -  
 الجزر  -    الساحل الشرقي -  
    الزراعيــة  -والهضــبة الشــرقية فــيمكن تفكيكهــا الــى االقــاليم البيئيــة المرتفعــات امــا اقلــيم

 :الفرعية التالية
 المرتفعات الوسطى  -    الشمالية المرتفعات -           
 هضبة حضرموت الجنوبية   -                لمرتفعات الجنوبيةا - 
 هضبة حضرموت الشمالية - 
   الربع الخالي ورملة السبعتينصحراء  ويتكون االقليم الصحراوي من. 

قاليم البيئية 
ٔ
 الزراعية الفرعية –اال
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 من وغيرها المياه ومستجمعات والمساقط الوديان من واسعة منظومة اليمن تغطي 
 او مجموعات الى الوصفية لألغراض تقسيمها تم وقد  ,المختلفة النهرية االنظمة
 مجموعة حوض كل  يضم بحيث ذلك توضح)4( رقم خارطة( كبيرة  مائية احواض
 خارطة( الصرف احواض وتسمى اليه تصب التي المياه ومستجمعات الوديان

 التي الصرف مناطق ألسماء تبعا االحواض هذه  سميت وقد ذلك توضح )5(رقم
 بأسماء حوض كل  اطار في الوديان سميت كما  ,والصحراء البحار بين تتوزع

 . (Vander Gun & Ahmed, 1995) إليها تنحدر التي المياه مستجمعات
  هي اليمنية الجمهورية في رئيسية احواض اربعة بين التمييز يمكن:   

    االحمر البحر حوض -1
   عدن خليج حوض -2
     العربي البحر حوض -3
 الخالي الربع حوض -4

حواض الرئيسية والمساقط المائية 
ٔ
 اال
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o  وادي ,سردود وادي ,مور وادي ,حرض وادي : االحمر البحر لحوض الرئيسية الوديان 

 المياه مستجمع مساحة تزيد .موزع وادي و رسيان وادي ,زبيد وادي ,رماع وادي ,سهام
 )2كم  8000( مساحة اكبرها مور وادي حوض ويعتبر  2كم10000 عن الوديان هذه لجميع
o احور وادي ,حسان وادي ,بنا وادي ,تبن وادي : عدن خليج لحوض الرئيسية الوديان, 

 عن الوديان هذه لجميع المياه مستجمع مساحة تزيد .حويره وادي و حجر وادي ,ميفعة وادي
 . 2كم1000
o  هجوت وادي ,المسيلة وادي ,حضرموت وادي : العربي البحر لحوض الرئيسية الوديان, 

 .الصغيرة الوديان من وغيرها عدنوت ووادي فوري وادي ,الجزع وادي ,تنهالن وادي
o  وادي ,كهب  وادي ,عطفيان وادي ,نجران وادي :الخالي الربع لحوض الرئيسية الوديان 

 ,حرثوت وادي ,رماه وادي ,عربه وادي ,حرده وادي ,خضرا وادي ,نهادي وادي ,امواه
 مصير عن تفصيلية دراسات توجد وال الصحراء رمال في الوديان هذه جميع تصب .وغيرها

 العربية كالمملكة  اخرى مناطق الى تتسرب او الجوفي المخزون تغذي وهل المياه هذه
 . الطبوغرافية االخاديد عبر ,المتحدة العربية واإلمارات وعمان السعودية

 الوديان الرئيسية 
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 وفقا التفاق ثنائي بين وزارة الزراعة اليمنية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بإنشاء مشـروع
قــــام جــــاك دبليــــو كــــنج وآخــــرون مــــن إدارة , حــــول اســــتعماالت األراضــــي وتصــــنيف التربــــة

بمسح وتصنيف التربـة فـي , الواليات المتحدة األمريكية, معلومات الموارد بجامعة كورنيل 
 .م1983 –م 1982عام 
 علـــى أســـاس المرئيـــات الفضـــائية  1:500000تـــم إعـــداد خريطـــة عامـــة للتربـــة بمقيـــاس رســـم

والصــور الجويــة للمحافظــات ) Landsat-3(المتعــددة األطيــاف للقمــر الصــناعي األمريكــي 
, درجـة 40غـرب خـط الطـول ) الجمهورية العربية اليمنية سـابقا(الغربية والشمالية من اليمن 

 ).6خريطة رقم (ولم تشمل الجزر المتواجدة في البحر األحمر , دقيقة 30
 صنفت الوحدات الخرائطية تبعا لنظام تصنيف األراضي المتبع بـإدارة الزراعـة فـي الواليـات

وتمثـل الوحـدات الخرائطيـة هنـا عـدد مـن , ) USDA – System, 1975(المتحدة األمريكيـة 
وســميت كــل , المترابطــة والمتداخلــة فــي إطــار نفــس الوحــدة) Subgroups(تحــت األنمــاط 

 ).Predominant Order(مجموعة تبعا السم الرتبة السائدة 

 المشهد الناتج عن الجهود المبذولة لتصنيف التربة

  في الجمهورية اليمنية
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 خريطة التربة للجمهورية اليمنية,
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 تصنيف الترب اليمنية

لألراضي رئیسیة رتب خمس وتصنیف تحدید إلى الدراسة خلصت 
 :وھي الیمن من المدروس الجزء في

 یسمى ما أو متطورة طبقات وجود بعدم الترب ھذه تتمیز :(Entisoils) الحدیثة الترب -1  
 )Soil Profile( العمودي مقطعھا ویتمیز ,)Diagnostic Horizon( الوصفیة باآلفاق

 ,والتكوین التعاقب والحدیثة السمك القلیلة وغیرھا المائیة الترسیبات من طبقاتھ بتعدد
  دائم بشكل التدھور لعملیات معرضة أما المدروسة األراضي معظم أن إلى یرجع وھذا

 تلك التدھور عملیات من ومستفیدة مستقبلة أنھا أو )الودیان وأعالي المرتفعات أراضي(
 واضح بشكل یفسر وھذا ,)والدلتاوات والسفوح السھول أراضي( بواسطتھا وتتكون
 .المدروسة المساحة إجمالي من % 59.5 حوالي تشكل التي الحدیثة الترب سیادة

 باستقرار تتمیز والتي الجافة األقالیم بعض في لوحظ :(Aridisoils) الجافة الترب- 2 
 في لوحظ كما ,جبسیھ طبقة األحیان بعض وفي جیریة طبقة وجود ,األرضي غطاءھا

 سطح من المالحة الجوفیة المیاه قرب بسبب ملحیة طبقة وجود الصغیرة المناطق بعض
 جبسیھ أراضي ,جافة جیریة أراضي إلى التوالي على الترب ھذه صنفت فقد ولذا  التربة
   .جافة ملحیة أراضي و جافة
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تتواجد ھذه الرتبة من الترب ف�ي   :   (Mollisoils)الترب العضویة الضحلة - 3

وتع�رف بأنھ�ا , ف�ي الس�ھول الجبلی�ةالمناطق األكث�ر ب�رودة ورطوب�ة وبال�ذات 
تحت��وي ع��ادة عل��ى طبق��ة جیری��ة ص��ماء قریب��ة م��ن , )ض��حلة(س��طحیة العم��ق 

 2.6ح�والي تمث�ل ھ�ذه الرتب�ة . ولذا فإنھا تستخدم كمراعي للمواش�ي, السطح
  .فقط من إجمالي المساحة المدروسة% 

یتمیز مقطع ھذا النوع  :  (Inceptisoils))قلیلة التطور(الترب شبھ الجافة  - 4
من الترب بوجود مالمح أو بدایات للتطور من خالل وجود اآلفاق 

وافق الحراثة  (Calcic horizon)التشخیصیة للتربة مثل األفق الجیري 
(Cambic Horizon)  . وتقدر في األقالیم الغیر جافة تتواجد ھذه الترب

 .فقط%  4.3بحوالي نسبتھا 
تتواجد ھذه الترب بشكل منفصل أو  ):(Vertisoils الترب الطینیة الثقیلة  -5

وھي في الغالب , في بعض األحواض والقیعان فیما بین المرتفعاتمنعزل 
تعتبر ھذه التربة األقل انتشارا في . مدفونة تحت غطاء من الرمل الجیري

من إجمالي المساحة الواقعة فقط %  0.4حوالي منطقة الدراسة وتشكل 
 19 .ونظرا لذلك لم تظھر على الخارطة, تحت المسح



 الدراسة  خالصة: 
فعال�ة (إل�ى أن المس�احة الزراعی�ة الكلی�ة  -7كما تبین الخارطة رق�م  –

أي ) كیل��ومتر مرب��ع20.600 (ملی��ون ھكت��ار 2.06بلغ��ت ) وب��ور
م����ن المس����احة االجمالی����ة لمنطق����ة الدراس����ة %  17.2بنس����بة    

 :  موزعة على االقالیم االربعة كالتالي
 8.379المرتفع�ات الغربی�ة ,  2ك�م6.726سھل تھامة الس�احلي        

 180والھض�بة الش�رقیة  2ك�م 5.273 المرتفع�ات الوس�طى , 2ك�م
 .2كم

   :(Rock outcrops)أراضي صخریة باإلضافة الى  - 6
وتشمل بقیة أراضي منطقة الدراسة وھي عبارة عن       

  %.   24.5جبال وصخور غیر صالحة للزراعة وتمثل حوالي 
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 إال انھ لم . على مدار ألسنھ ) سم50(یمثلھ التغیرات في درجھ الحرارة للتربة على عمق  :  الحراري للتربة النظام
وعلى ھذا األساس تم تصنیف وتوزیع  سم20یتوفر قیاسات لحرارة التربة  على ھذا العمق وان وجدت فھو على عمق 

 :كتالي) م 1994(  وفقأ لنظام أمریكي  لتصنیف األراضي ) 7(انظمھ حرارة التربة  خریطة رقم 

 نظام حرارة التربة

 سم یتراوح ما بین  50كان التوسط السنوي لدرجھ حرارة التربة على عمق إذا  
 )م5( بین متوسطي درجھ حرارة التربة صیفا وشتاء اقل منوالفرق ) م 22 -15(

 ایزوثرمیك
Ischemic 

1 

والفرق )  م أكثر22( إذا كان المتوسط السنوي لدرجھ الحرارة التربة یتراوح ما بین
 )م5أقل من (  بین متوسطي درجھ حرارة التربة صیفا وشتاء 

 ایزوھیرثرمیك
Isohyperthermic 

2 

والفرق بین )م22-15(إذا كان المتوسط السنوي لدرجھ حرارة التربة یتراوح بین 
   درجھ الحرارة التربة) م 5أكثر من   (وشتاء متوسطي صیفا 

 ثیرمیك
Thermic 

3 

والفرق بین )  م فأكثر 22(إذا كان المتوسط السنوي لدرجھ حرارة التربة یساوي 
 )م 5أكثر من (   صیفا  وشتاء  ألتربھمتوسطي درجھ حرارة 

 ھیبرترمیك
Hypothermic 

4 

یتمثل  النظام الرطوبة احد أھم خصائص التربة في تأثیره الواضح على النبات : النظام الرطوبي للتربة
وتطویر التربة نفسھا وجد إن النظام الرطوبة في الیمن ومن أصل خمسھ انظمھ رطوبیة عالمیھ وطبقا 

 -:یتوزع على ثالثة انظمھ رطوبیة لتربھ الیمنیة ھي )  م1994(لنظام األمریكي  لتصنیف التربة 
 Arider 1النظام الجاف      

 Us tic 2رطب  النظام شبھ 
 Uric  Temp - Us tic 3 21الرطب  النظام المداري شبھ 
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 نوع الغطاء
 المســـــــاحـــــــة

 النسبة المئویة ھكتار 2كم

راضي مهملة
ٔ
 57.79 26235535 262355.35 ا

 39.29 17836489 178364.89 ومراعي غابات ونباتات طبيعية

راضي زراعية
ٔ
 2.38 1082340 10823.40 ا

راضي رطبةنباتات 
ٔ
 0.44 200997 2009.97 ا

جسام مائية
ٔ
 0.01 2166 21.66 ا

 0.09 38697 386.97 مناطق عمرانية

 453962.24 المساحة الكلية لليمن
(454.000) 

45396224.00  
(45.400.000) 

100 
  

نواع الغطاء االرضي في اليمن
ٔ
 ا
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انواع الغطاء االرضي في الجمھوریة الیمنیة
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 الوضع الراھن للمورد األرض والتربة في الیمن
السكاني للنمو ةمباشر كانتائج الماضیة القلیلة العصور في خصوصا وانتشار سیادة اكثر ظاھرة والتصحر التدھور یمثل 

 النباتي الغطاء واختفاء المتوازن غیر االستھالك إلى المؤدیة المحدودة الطبیعیة الموارد على الضغط وزیادة المتزاید
 العالقة ذات الرسمیة الجھات قبل من المتوازنة السیاسات وانعدام الجائر والرعي الطبیعي

للموارد الملحوظ والتدھور السكاني النمو عن الناتجة الضغوط من الراھن الوقت في الیمن تعیش البلدان من وكغیرھا 
 %3.7  سكاني نمو وبمعدل )نسمھ ملیون20( نحو )م 2004( العام اإلحصاء لنتائج وفقأ الیمن سكان بلغ فقد الطبیعیة

   ) م2015 ( عام في  ) نسمھ ملیون  35  ( أكثر نحو السكان عدد یبلغ إن ویتوقع       
ھكتار ملیون 45.5  ( بحوالي الیمنیة للجمھوریة الجغرافیة المساحة قدرت فقد نفسھ الوقت في (   

ملیون ھكتار أراضي متصحرة وغیر  39: منھا
 :تتوزع كالتالي) %85.4(  قابلھ للزراعھ وبنسبھ

المائیةباالنجرافات إجمالي التدھور  )ملیون ھكتار   5.1) 
)انجرا فات مائیة(تدھور بسیط  )إلف ھكتار   644) 

)ِانجرا فات مائیة( تدھور متوسط  )إلف ھكتار    1.847) 
)انجرا فات مائیة( تدھور شدید  )إلف ھكتار    2.580) 

)إلف ھكتار  المساحة المتاثره بالتعریة الرسمیة 578) 
) إلف ھكتار   تدھور كیمیائي بفعل الملوحة 37) 

)تصلب وتشقق سطح التربة( تدھور فیزیائي  )ألف ھكتار     17) 

 ( 4.9  )ملیون ھكتار مناطق صحراویھ
 ( 5.8  )  ملیون ھكتار كثبان رملیھ

 (28)  ملیون ھكتار مكتشفات صخریھ وجبلیھ
 (48  )ملیون ھكتار  مسطحات ملحیھ

 5.7كما قدرت األراضي المتدھورة بحوالي 
 :وتتوزع كالتالي) %85.4(ملیون ھكتار بنسبھ 
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 Degradation Type )ھكتار(المساحة  نوع التدھور م

1 

 :تدھور بفعل االنجرافات المائیة منھا
 تدھور مائي خفیف•
 تدھور مائي متوسط•
 تدھور مائي شدید•

5070608 Water erosion (W), out of: 
643960 Slight W 

1846813 Moderate W 
2579835 Severe W 

2 
 :تدھور بفعل االنجراف الریحي منھا

 بفعل ھبوب الریاح الشدیدة•
 بفعل الریاح الخفیفة•

578189 Wind erosion (E) 
475246 Overblowing (E3) 
102943 Sheet erosion (E0) 

 Chemical deterioration (Salinity) 37089 )تملح(تدھور كیمیائي  3

 Physical deterioration (Crusting) 12717 )تصلب القشرة األرضیة( تدھور فیزیائي  4

5 

 :أراضي غیر قابلة لالستخدام  ومنھا
 صحراء•
 كثبان رملیة•
 )سبخات(أراضي رطبة•
 صخور  •

38917984 Non-used Wasteland 
4856897 Desert 
5815937 Sand dunes 

48347 Wetland 
28196804 Rocks 

6 

 :منھا    مجموع أألراضي المستقرة
 مستقرة طبیعیا•
 )الصیانة (مستقرة بفعل اإلنسان •

933658 
  Total Stable landل
out of: 

272154 Stable Naturally 
661504 Stable By conservation practices  

 Total geographical area of the ROY 45,550245 المساحة اإلجمالیة للجمھوریة الیمنیة
26 
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من مجموعھ أیضا فھناك الیمن في والتربة األراضي منھ تعاني التي التدھور إلى باالضافھ 
 استخدامات المستقبل مع سلبیھ إبعاد وذات واألراضي التربة وضع تھدد التي المشاكل
 :االتي في المشاكل ھذه وتمثل الكفؤة واإلدارة األمثل االستخدام والتربة األراضي

 المشاكل التي تھدد وضع التربة واألراضي في الیمن

مشكلھ التدھور ألراضي المدرجات في األجزاء العلیا من السطوح الجبلیة وأثرھا في انجرا فات التربة 
اإلمطاروعالقتھا بحسن أو سوء التغذیة للمیاه إثناء سقوط   

1 

الودیان  لمستجمعاتالمائیة المساقط مشكلھ الزحف العمراني في مناطق المرتفعات والتي تمثل بدایات 
وعالقتھا بالتلوث الناتج عن عملیھ الصرف الصحي المفتوح ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى المائیة  
األراضي الزراعیة حساب على الزحف   

2 

والتي تمثل مصدر مراعي وحفظ لتربھ الجبیلیة والسطحیة اندثار الغطاء النباتي  الطبیعي في المساحات 
منھا النشاط اإلنسانيطبیعیة ومنھا مصدر غذائي إلنتاج النحل بفعل عوامل   

3 

وتدھور , الزراعي وأثرھا على تلوث التربةاالنتاج والمبیدات في لألسمدة  االستخدام العشوائي 
 مكوناتھا الكیمیائیة المتزنة وعالقة ذلك بجوده وكمیھ اإلنتاج

4 
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التحدیات التي تواجھ الموارد األرضیة في الیمن في إطار االستخدام 
 الكفء لألراضي واإلدارة المثلى للتربة

 األرضیة الموراد تواجھ التي التحدیات حصر یمكن عامھ بصوره
 -:كالتالي التربة واستخدامات

 1 األراضي استخدام وخرائط الشامل التربة وتطبیق األراضي ومعلومات البیانات قواعد نظم تحدي

 2 جدید من تأھیلھا وإعادة المدرجات ألراضي والتبوء واالنحرافات التدھور مواجھھ تحدي

 3 الودیان أراضي في االنحرافات تحدي

 4 الرملیة الكثبان وزحف التصحر مواجھھ تحدي

 المرتفعات نطاق أعالي في وخصوصا الزراعیة األراضي على العمراني الزحف تقنین تحدي

 الودیان بتلوث ذلك وعالقة

5 

  وعالقتھ األمثل التقنین تقنیتھا ونظم المكافحة ومواد المخصبة المداخالت استخدامات تحدي

 لتربھ الكفؤة باإلدارة

6 
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حيـــث , كانــت الزراعــة وال تــزال احــد اهــم الركــائز االساســية لالقتصــاد الــوطني فــي الــيمن
اذا اضـيف اليـه %  30بل ويصل الـى,  من اجمالي الناتج القومي%  18تساهم بحوالي 

 .م1999حسب تقديرات البنك الدولي , القات
 ويعتمــد عليــه معظــم ســكان , مــن الســكان%  58يــوفر قطــاع الزراعــة فــرص عمــل لحــوالي

 .البالد كمورد اساسي لدخلهم ومعيشتهم
 م حـــوالي 2002ان مســـاحة االراضـــي الزراعيـــة بلغـــت فـــي عـــام ) 8(توضـــح الخارطـــة رقـــم

ـــة %  3.7هكتـــار وهـــي تشـــكل  1.240.988 ـــا مـــن المســـاحة الجغرافيـــة االجمالي تقريب
 .مليون هكتار حسب نفس الدراسة 45.4للجمهورية التي قدرت بحوالي 

وتشير , تتباين المساحة المزروعة من عام آلخر حسب الظروف المناخية والهطول المطري
مـــن %  3.5(هكتـــار  1.600.000االحصـــاءات الـــى ان المســـاحة الزراعيـــة تصـــل الـــى 

 ).مساحة الجمهورية
 هكتــار ومــن االراضــي الزراعيــة  3.43يبلــغ نصــيب الفــرد مــن المســاحة الكليــة للجمهوريــة

 .هكتار فقط وهي من اقل المعدالت في العالم 0.09

راضي الزراعية الحالية والواعدة 
ٔ
 اال
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 م ويتوقـــع أن 1975ازداد عـــدد الســـكان فـــي الـــيمن مـــرتين ونصـــف منـــذ عـــام
وهـــذا يتطلـــب استصـــالح . م2031مليـــون نســـمة عـــام  50يصـــل إلـــى حـــوالي 

 .اراض جديدة لمواجهة المتطلبات واالحتياجات المتزايدة للسكان
 إن معظــم أراضــي الجمهوريــة عبــارة عــن منــاطق جبليــة وصــخرية وال مجــال بمــا و

فان المناطق المتاحة لالستصالح والتوسع فـي االراضـي الزراعيـة , للتوسع فيها
والغابيـــة وغيرهـــا مـــن االســـتخدامات هـــي االراضـــي المغطـــاة بالرمـــال والكثبـــان 
الرمليـــــة ســـــواء تلـــــك التـــــي تتواجـــــد فـــــي المنـــــاطق الســـــاحلية او فـــــي االقلـــــيم 

 .الصحراوي
ان مشاكل التصحر والملوحة ونقص المياه هي عوامل معيقة للتوسـع الزراعـي ,

إال ان توفر استثمارات كبيرة مقرونة بـإرادة سياسـية صـلبة إلـى جانـب اسـتخدام 
التقنيـات العلميــة الحديثـة كفيلــة باستصــالح جـزء كبيــر مــن هـذه المســاحة التــي 

 .من مساحة البالد%  22تمثل حوالي 

راضي الزراعية الحالية والواعدة 
ٔ
 اال
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األراضي الخصبة قبل تدھورھا والعمل على إزالة أسباب  حمایة
 .التصحر

تنظیم و الطبیعي  الحفاظ علي المراعي الطبیعیة وتطویر الغطاء النباتي
 الرعي

 تحسین بنیة التربة بإضافة المادة العضویة إلیھا وحرثھا مع النباتات
  التي تعیش فیھا

 وإعادة تأھیلھا الحفاظ على المدرجات الزراعیة 
جریان المیاه  لتخفیفالبرك والبحیرات في األخادید و إقامة السدود

 . واستغالل المیاه في الزراعة للتقلیل من قوة السیول
 حمایة التربة من عوامل التعریة واالنجراف بمختلف الوسائل. 
 عدم إجھاد التربة بأتباع الدورات الزراعیة المالئمة مع استعمال

المخصبات التي تزید من خصوبتھا وال ینتج عنھا أثاراً جانبیة ضارة 
 .والتقلیل من استخدام المبیدات الضارة

حمایة التربة الزراعیة من التوسع العمراني. 
 حمایة ضفاف الودیان من االنجرافات وعمل الحمایات الالزمة لھا   

 التوصيات
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