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الثاين من القرن املنصـرم،  تزايد اإلقبال على استهالك القات خالل النصف   
ذلك، بعد أن ظـل لفتـرة   . واتسعت دائرة الطلب عليه بشكل فاق كل التصورات

وقد أدى ذلك كما يبدو إىل اتساع رقعـة  . طويلة سلعة تقتاا النخبة حمدودة العدد
زراعة القات بعد أن صار سلعة هلا سوق رائجة وطلب متزايد، بل يتـهافت عليهـا   

د وعرضها من خمتلف الفئات االجتماعية والعمرية مـن الـذكور   الناس يف طول البال
وقد أرجع البعض ذلـك   ، واإلناث ومن خمتلف املهن واملستويات التعليمية والوظيفية

خاصة إىل الطفرة النفطية يف دول اجلوار وحتويالت املغتربني اليت تنامت حينذاك، وما 
تجاري الداخلي وازدهار أعمـال  صاحبها على الصعيد الداخلي من تنامي النشاط ال

  . االسترياد للبضائع اخلارجية الكمالية والضرورية على حد سواء
وملا كانت إنتاجية األرض الزراعية قد اخنفضت، وتعرضت البالد ملواسم جفاف 
متعاقبة، فقد كان طبيعياً، يف ظل حتويالت املغتربني اهلائلة أن يتجه الناس حنو البضائع 

رخص سعراً وخاصة يف ظل توفر السيولة النقدية لدى عدد كـبري مـن   املستوردة األ
  .األسر اليت تتلقى أمواالً كبرية من أبنائها يف املهاجر 

ونتيجة لضخامة تلك األموال يف كثري من األحيان، نظراً للقوة الشرائية للريـال  
وردة مـن  اليمين حينها، فقد كانت تلك األسر تلجأ لإلنفاق على شراء البضائع املست

الكماليات واملواد الغذائية وكذا اإلنفاق على القات وسواه من مظـاهر اجتماعيـة   
أخرى رمبا كان حرماا منها لسنوات طويلة واحداً من العوامل الـيت أسـهمت يف   
مضاعفة مثل تلك التحوالت املتسارعة يف أمناط االسـتهالك ومظـاهر ومسـتويات    

  . اإلنفاق على ذلك النحو
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، قد محل هو اآلخر، مجلة من الـتغريات   د األخري من القرن املاضيلكن العق  
واألوضاع على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية تركت آثارها جلية على خمتلـف  

فقد شهد مطلع ذلك العقـد إعـالن الوحـدة اليمنيـة      ،مناحي حياة اتمع اليمين
 منمئات اآلالف من اليمنيني  وإرهاصات حرب اخلليج الثانية وما جنم عنها من عودة

  . دول اجلزيرة واخلليج العريب 
وميكن القول أن إعالن احلكومة لربنامج اإلصالح السياسي واالقتصادي عـام  

م قد جاء يف سياق جهود احلكومة الرامية لتحقيق مثل تلك املواكبة يف إطـار  ١٩٩٥
ثارها السلبية على أوضاع يتالئم مع معاجلة القضايا واملشكالت احمللية والتخفيف من آ

ومن . اتمع اليمين ومؤسساته الوحدوية قيد البناء والتطوير أو االستحداث واإلنشاء
بني املستجدات اليت فرضت نفسها على املستوى احمللي، جاءت مسألة انضمام اليمن 
التدرجيي لس تعاون دول اخلليج وما يتطلبه ذلـك مـن اإلجـراءات املؤسسـية     

ت أو التكييفات القانونية والتطويرات اهليكلية وغري ذلك مـن اخلطـوات   والتعديال
  . األخرى
ويف ذلك السياق، وأخذاً باالعتبار لكافة املتغريات والعوامل األخرى، فقد بدأ   

التعامل مع القات بشكل أكثر شفافية بعد أن كان ضرباً من األلغاز واألحجيـات أو  
فقد بدأت . تناوهلا وتداوهلا على مستوى شعيب وعام األمور اخلفية اليت من غري الشائع

ضمن هيكلية اهليئة " وحدة حبوث القات املتخصصة"م باستحداث ١٩٩٦اجلهود عام 
العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي بذمار، اليت تعمل من خالل فرع اهليئة يف حمطتـها  

  . لمرتفعات الشمالية بصنعاء، العرةاخلاصة بالبحوث الزراعية ل
قد متكنت اهليئة من خالل أنشطة هذه الوحدة من إجراء بعـض الدراسـات   و

واملسوحات احلقلية ومجع املعلومات وحماولة توحيدها رغم كل ما يشوا من تنـاقض  
مازال قائماً حىت اليوم يف معظم اجلوانب املتصلة بزراعة واستهالك القـات وعالقتـه   

  .ة وغري ذلك من اجلوانب األخرىباسترتاف املياه ومنافسته للمحاصيل الزراعي



 ٩ 

كما قامت الدولة بدعم من جهات دولية ماحنة ومعنية بشئون التطوير والتنميـة  
واستشعرت اجلهات احلكومية . م٢٠٠٢بتنظيم املؤمتر الوطين األول للقات يف أبريل 

 كبرية حبجم قضية القات اليت متس واألهلية على حد سواء دورها حيال قضية وطنية
وبدأ التفكري اجلاد بأمهيـة تنـاول القـات    . ت واسعة من حياة اتمع اليمينقطاعا

بالدراسة العلمية املتأنية والتحليل العميق وبشكل علين مفتوح ملزيد من فهم خمتلـف  
  . جوانب القات الشائكة، وصوالً إلجياد املعاجلات العملية واملوضوعية املناسبة

ضوره يف التعامل مع ظـاهرة القـات   ومن جهة أخرى، كان للقطاع األهلي ح
وذلك من خالل مجعية مواجهة أضرار القات وفروعها وهي اجلمعية اليت حتظى بدعم 
القطاع التجاري على وجه اخلصوص والسيما من قبل جمموعة هائـل سـعيد أنعـم    

ويعترب إدراج موضوع بدائل القات ضمن جائزة السعيد واحداً من مظاهر . وشركاءه
اع اخلاص واألهلي ملسئوليته جتاه هذا اهلم الوطين واإلنساين، ومنوذجـاً  استشعار القط

يعرب عن اهتمام القطاع اخلاص حتديداً يف معاجلة هذه املسألة احليوية اهلامة اليت ال ميكن 
ومسألة معقدة حتتاج ، بأية حال أن تكون شأناً حكومياً حمضاً، بل إا شأن وطين عام 

  . هود الوطنية املخلصةلتكاتف وتظافر كافة اجل
وتفاعالً مع إعالن جائزة السعيد، وحماولة لإلسهام يف تناول املوضـوع وتقـدمي   
بعض األفكار واملقترحات اإلجيابية والبناءة كبدائل لزراعة القات سبيالً للتخفيف مـا  
أمكن من آثار سلبية للقات على اقتصاد اتمع اليمين وأمنه الغذائي، كان إعداد هذا 

  . بحثال
لكن معاجلة موضوع هام كمسألة البدائل الزراعية للقات، حتتاج إىل نظرة واسعة 
ومتعددة اجلوانب ألوضاع الزراعة اليمنية الراهنة يف ظل النمو السكاين احلـايل، ويف  

كما أن من املهم يف هـذا السـياق   . ظل املوارد الطبيعية املختلفة ذات العالقة املتاحة
تشار زراعة القات والعوامل اليت ساعدت على ذلك وبصـرف  التعرف على تطور ان

ذلـك،  . النظر عما إذا كانت قد اعتربت من سلبيات أو إجيابيات القات وزراعتـه 
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السيما وأن مثل تلك العوامل هي اليت ساعدت أيضاً على االنقسام الواضح بني مـا  
  . يطلق عليه مبؤيدي أو معارضي القات وزراعته

إىل أن التعامل مع مسألة البدائل الزراعيـة للقـات يتطلـب    كما جتدر اإلشارة 
التعرف على موقع أو مكانة زراعة القات يف إطار التركيب احملصويل السائد يف خمتلف 

ومن جهة أخرى، فإن من املهم أيضاً التعرض لبعض . املناطق واألقاليم الزراعية اليمنية
ى احملاصيل األخرى، ومدى منافسته هلا املفاهيم والتفسريات اليت تناولت أثر القات عل

وال غىن أيضاً يف هذا السياق عن تنـاول  . وبالتايل أثر القات على التركيب احملصويل
إنتاجية القات مقابل احملاصيل األخرى، والعائد االقتصادي اإلمجايل لكلٍ منها، والربح 

د مدى وجود حماصيل وحينئذ فقط ميكن حتدي. الصايف مقابل كلفة إنتاج كل منها أيضاً
  .زراعية قادرة ألن تكون بدائل جمدية اقتصادياً لزراعة القات
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حتديد بدائل زراعة القات املمكنة من احملاصيل الزراعية حتت ظـروف خمتلـف   
  . البيئات اليمنية

 

ومالمح اجتاهاا املستقبلية يف ظل تشخيص تطور أوضاع الزراعة اليمنية  .١
  .معدالت النمو السكاين احلالية

توصيف املوارد الطبيعية املتاحة ذات الصلة بالزراعة عموماً مبا يف ذلك  .٢
 .زراعة القات وبدائله احملصولية املمكنة

استعراض كيفية ظهور وانتشار زراعة القات يف اليمن وأثر ذلك علـى   .٣
 .احملاصيل الزراعية األخرى

حتديد طبيعة التركيب احملصويل السائد وموقع القـات ضـمن ذلـك     .٤
 .التركيب يف األقاليم الزراعية املختلفة

مقارنة إنتاجية القات واحملاصيل املختلفة املرشحة ملنافسته حتت ظـروف   .٥
األقاليم الزراعية املختلفة، ومقارنتها مبؤشرات اإلنتاجية على الصعيدين 

 .اإلقليمي والدويل
العائد االقتصادي اإلمجايل والربح الصـايف للقـات واحملاصـيل    حتديد  .٦

 .الزراعية املرشحة كبدائل له يف سياق متطلباا وكلفة إنتاجها

وضع عدد من البدائل ملقترحات إحالل القات مبحاصيل زراعية مالئمة  .٧
للزراعة، حتت ظروف أقاليم البالد الزراعية املختلفـة، وقـادرة علـى    

اً للمعطيات القائمة يف الوقت احلاضر وعلى املـدى  منافسة القات وفق
 .الزمين املنظور
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مت استخدام عدد من الطرق املنهجية يف إعداد هذه الدراسة أمههـا اسـتعراض   
ومراجعة املصادر واألدبيات املختلفة املتاحة حول موضوع القات جبوانبه املدروسـة  

كما مت اللجوء الستخدام بعض قواعد البيانات املتوفرة يف أجهزة البحـوث   ، املتعددة
وقـد مت إخضـاع مـا مت     ، الزراعية التابعة للهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي

  . احلصول عليه من املصادر املختلفة ألسلوب التحليل االستقرائي
خلـربات املتاحـة   باإلضافة لذلك، فقد كان للمالحظات واملعارف الشخصية وا

للباحث حول املوضوع، استناداً ألعماله السابقة واملسوحات والزيارات امليدانية اليت 
قام ا أثناء تنفيذه لربامج وأنشطة حبثية متنوعة، أمهية كبرية يف بلورة األفكار الواردة 

  .يف هذا العمل
 استخدام وقد جلأ الباحث بني احلني واآلخر، على مدى فترة إعداد البحث، إىل

بشأن عدد من حماور وجوانـب   واالختصاصينيأسلوب املناقشة والتشاور مع اخلرباء 
املوضوع قيد البحث، من الثقاة يف جماالم السيما يف جماالت املياه والري واالقتصاد 

  . الزراعي والبستنة أو اإلدارة والسياسات
ادر مـن البيانـات   ومل يكتف الباحث مبجرد االعتماد على ما تتيحه بعض املص

واملعلومات، بسبب تعدد األغراض اليت مجعت أو رتبت ألجلها، بل مت اللجوء إلعادة 
حساب ومجع وإعادة ترتيب وحتليل الكثري من تلك البيانات واملعلومات مبـا خيـدم   

ومن جهة ثانية، فقد روعي، يف سياق مناقشة . أهداف هذه الدراسة الرئيسية والفرعية
ات والسيما ما يتعلق مبقارنة القات مع حماصيل أخرى، تناول الكثري من وحتليل املعلوم

املتغريات يف ضوء مفاهيم النظم الزراعية واإلنتاجية وليس احملاصيل ذاا بشكل منعزل 
  .ومنفصل عن جممل ما حييط ا من عوامل ومكونات أخرى ضمن بيئات زراعتها
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د هذا البحث جمموعة من املعوقات واحملددات ميكن إجيـاز  واجهت عملية إعدا
  :أمهها على النحو التايل

حمدودية األدبيات اخلاصة بدراسات وحبوث القات املتاحة الـيت ميكـن    .١
عليها، باإلضافة إىل وجود فجوات وجوانب كثرية عتماد التعويل أو اال

والسيما تلـك  العلمي مطروقة بالبحث والدراسة والتقصي  مل تزل غري
اإلنتاج وحتليل السياسات احلكومية ورصد أثرهـا  املتعلقة باقتصاديات 

على القطاع الزراعي بشكل عام أو على زراعة بعض احملاصيل بوجـه  
  .خاص

القـات  تضارب وعدم دقة الكثري من األرقام اخلاصة مبعلومات حمصول  .٢
دام بعض واستخ، السيما من حيث املساحة واإلنتاج واحملاصيل األخرى 

وقـد  . واملعلومات األخرىاملدخالت الزراعية وما شاها من البيانات 
إىل مراجعة الباحث للكثري منها وإعادة مقارنتـها وحسـاا   أدى ذلك 

وحتليلها وتفسريها من جديد للوصول إىل أرقام أكثـر واقعيـة وقـيم    
 .موضوعية أقرب للواقع

دمة من قبل الدارسـني  عدم حتديد بعض املفاهيم واالصطالحات املستخ .٣
والباحثني السابقني من جهة، ومن جهة ثانية اختالف وعدم توحيد بعض 
املفاهيم واالصطالحات األخرى مما جيعل األخذ ا واالعتمـاد عليهـا   

 .مسألة حتتمل الكثري من اازفة

تتعامل الزراعة بصفة عامة مع الكثري من العوامل املتغرية اليت ال تتسـم   .٤
اء كانت طبيعية كمعدالت اهلطـول واحلـرارة والـربودة    بالثبات سو

اقتصادية كوعي ومعـارف واجتاهـات    -وسواها، أو كانت اجتماعية 
املزارعني واملستهلكني، ومفاهيمهم ومعتقـدام الثقافيـة والشـعبية    
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وموروثام السائدة، وبالتايل أمناط االستهالك يف أوسـاطهم، قضـايا   
وأنظمة االستئجار واملشاركة املنتشرة حتـت  امللكية للحيازات وتوارثها 

ظروف خمتلف األقاليم الزراعية والنظم اإلنتاجية، والسـوق الـداخلي   
واخلارجي، وآليات السوق املختلفة وأثرها على املزارعني وغري ذلك من 
املتغريات اليت تترك آثارها واضحة على إمكانية ومدى الثقة ومسـتوى  

 . بيانات مع مرور الوقتالصدقية لبعض املعلومات وال

رغم بروز بعض احملاصيل كمحاصيل منافسة على مستوى نتائج الدراسة  .٥
والتحليل املتبع فيها، فإن من الضروري التعامل معها حبـذر وحتاشـي   
التعميم والتطبيق الفوري دون أن تكون معززة حبقـائق فعليـة ميكـن    

النطـاق أو  احلصول عليها من خالل ما يعرف باالختبارات احملـدودة  
التطبيقات الرائدة حىت يتسىن الوقوف على إمكانية صمودها للتطبيـق  

 .على أرض الواقع 
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علـى   ة،مليـون نسـم   ١٨البالغ عددهم أكثر من  ،يعتمد أغلب سكان اليمن
سـاهم القطـاع   قـد  و .من الغذاء ةحتياجام اليومياكمورد أساسي لتلبية  ةالزراع

-١٩٩٠خالل الفترة  للبالدناتج احمللي مجايل الإمن %  ٢٣-١٥ الزراعي مبا يعادل
 .)٢٠٠١السنوي،  اإلحصاء (%  ١٥.٧م ٢٠٠١م، وكان مستواه يف عام ٢٠٠١

وقد بلغ معدل  الزيادة السنوية يف مسامهات املكونات املختلفة يف القطاع الزراعـي  
)  دون القـات (النبايت  واإلنتاج، %٩.٩ األمساكيف  ١٩٩٩-١٩٩٠خالل الفترة 

، بينمــا بلــغ   %٢.٣احليـوانـي  واإلنتاج، %٥.٦، والغـابـات %٨.٢
  ). ١شكل رقم % (٢.٨معدل تلك الزيادة يف القات وحده 
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  :) ١(شكل رقم 
  معدل الزيادة السنوية ملكونات القطاع الزراعي

  م١٩٩٩-٩٠من الدخل القومي للفترة 
  

إىل أن متوسط مسامهة القـات يف  ) م٢٠٠٢(وتشري وثائق املؤمتر الوطين للقات 
مليار ريال، بينما يقدر متوسـط   ١٢.٢احمللي خالل الفترة نفسها بلغ حوايل  اإلنتاج

مليار ) ١(مليار ريال، واألمساك حبوايل واحد  ١٧.٨النبايت حبوايل  اإلنتاجمسامهة بقية 
  . مليار ريال ٣.٧احليواين بنحو  واإلنتاجريال، 

. يف املتوسـط % ٣٣أي أن مسامهة القات يف الناتج احمللي الزراعي وصـل إىل  
كانـت يف  ومبقارنة مسامهة القات املباشرة يف إمجايل الناتج احمللي مع البترول، فقـد  

 ١٠.٢، وكانت مسامهة القات يف النـاتج احملـلي حـوايل  %٦٨املتوسط حوايل 
  . مليار ريال يف املتوسط خالل نفس الفترة
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 ١٩٩٩وتشري نفس الوثائق إىل أن عدد العاملني يف إنتاج القات قد بلـغ عـام   
% ١٤من املشتغلني يف القطاع الزراعي أو % ٢٥أي (ألف شخص  ٤٧٣أكثر من 

، وهي أكثر من العمالة املؤجرة يف إنتاج اخلضار )ايل العمالة يف كافة القطاعاتمن إمج
حبوايل مخس مرات، وأكثر من العمالة املؤجرة يف إنتاج احلبوب حبوايل مـرتني علـى   

وتشري البيانات أيضاً إىل أن الفاكهة احتلت املرتبة الثانية يف العمالة . اتساعها وتنوعها
املشغلني يف القات يفوق نظرائهم املشتغلني يف التعليم والصحة  وكان عدد. بعد القات

  . والصناعات والنقل واملواصالت
إقلـيم  و ،قليم السهل السـاحلي إ: ةخمتلف ةأقاليم زراعي ةىل ثالثإوتقسم اليمن 

وتزرع احلبوب يف أغلـب   ،)٢الشكل رقم (ة املرتفعات اجلبليإقليم و ةالشرقي ةاهلضب
على ما جتود به السماء من  ةأساسي ةبصوروتعتمد الزراعة يف اليمن . ةاملناطق الزراعي

وتتـراوح   ).مطـار على ميـاه األ  ةراضي الزراعيمن األ% ٧٥حيث تزرع (أمطار 
ـ  ٣٠و ، يف املرتفعات ةمئوي ةدرج ١٥بني أقل من  ةدرجات احلرار ـ  ةدرج يف  ةمئوي

فصل الصيف يف بعض يف  ةمئوي ةدرج ٤٠عدى تتو ة،الشرقي ةالسهل الساحلي واهلضب
  ). ٢٠٠١ ،حمرم(احملافظات 

 ة يف البالد بأكثر مـن احليواني ةالثروإمجايل  ردقأما من حيث اإلنتاج احليواين، في
 و ةمن املاشي ١.٤ غنام ومن األ ماليني ٥ مليون من املاعز و ٤.٤(مليون رأس  ١١
قلـيم  إواملـاعز يف   األغناموترىب . ) ٢٠٠١،  الزراعي اإلحصاء ) (من اجلمال ٠.٢
  .قليمي السهل الساحلي واملرتفعاتإيف  واألغنام ةبينما تسود املاشي ية،الشرق ةاهلضب

مع مثيالا من الـدول   ةمتدني ةنتاجية بعض احملاصيل من وحدة املساحإالزالت 
حيث يشري الكتاب السـنوي   .أخرى ةاملتوسط العاملي من جهمع و ةمن جه ةاملشا
يف اليمن  يف عام  ـةاميـالش ةذرـلقمح والإنتاجية امتوسط  أنىل إ )٢٠٠١(للفاو 

  ـ،ه\ط ٢.٨لقمح إلنتاجية ااملتوسط العاملي بلغ بينما  هـ،/ط ١.٦كان  ٢٠٠١
البطاطس يف باملثل، فقد كانت إنتاجية حمصول  .ـه\ط ٤.٤إنتاجية الذرة الشامية و

لـنفس   ـه\ط ٢٦ ،على سبيل املثال ،األردنيف بينما كانت ، هـ\ط ١٢اليمن 
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 - مثالً  -نتاج اهلكتار من النب إوبالرغم من زيادة متوسط  .، يف نفس السنةاحملصول
نتاج اهلكتـار  إال أن متوسط إ، ةخالل العشر السنوات االخري% ٣٠يف اليمن مبقدار 

  . امـار من النب يف فيتنـاج اهلكتـنتإط ـن متوسمـفقط % ١٨يف اليمن ميثل 
، بينمـا  %٢٠ىل إنسبة الفقر بني سكان الريف حـىت وصـلت    ارتفعتقد و

 ,EU-UNDP(ب إتعـز و كمحافظيت % ٤٠ىل أكثر من إيف بعض احملافظات وصلت 

والدور البـارز الـذي   ) سنوياً %٣.٥مبعدل (و السكاين املتزايد مومع الن .)٢٠٠١
وخاصة أن أغلب السكان يعيشون يف الريـف   ةيلعبه القطاع الزراعي يف عملية التنمي

 الدوليـة يتأثر بالتقلبات  الذي ال األساسيهي القطاع  الزراعةوأن ، ويعتمدون عليها
منـو القطـاع   معدل ن ا، فإوغريه ةمثل النفط والسياح األخرىكما تتأثر القطاعات 
   . يف أحسن احلاالت% ٢ال يتجاوز الزراعي منخفض و
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  ) :٢(رقم شكل 
  أقاليم البيئات الزراعية الرئيسية يف اليمن
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الزراعـي يعكسـه حجـم    النمو بني النمو السكاين و ةواسع ةأن هناك فجو أي
ـ   -ي يوليوـغ فـذي بلـال ـةاالسترياد السنوي للمواد الزراعي ام ـيونيو مـن ع

ويشري كتـاب   ).٢٠٠١ ,FAO(ح ـون طن من القمـملي ١.٨م  ٢٠٠١-٢٠٠٠
وأكثـر   ةالشامي ةلف طن من الذرأ ٢٠٠ىل أن حوايل إ) م٢٠٠١(الزراعي  اإلحصاء

  . م٢٠٠٠ستريادها عام الف رأس من احليوانات مت أ ٢٥٠من 
  
  
  
  
  
  

  : )٣(شكل رقم 
  املروية األراضيالتركيب احملصويل يف 

  
  
  

  
  
  

  : )٤(شكل رقم 
  املطرية األراضيالتركيب احملصويل يف 
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واين يف اليمن ـاحلي واإلنتاجنصيب الفرد من احملاصيل من جهة أخرى، اخنفض 
سـتهالك  اكما أن . )٢٠٠١-١٩٩٠( ةخالل العشر السنوات املاضي% ٢٠بنسبة 

مع  باملقارنة ةمتدني ةللحصول على السعرات احلراري الزراعيةالفرد يف اليمن من املواد 
من  مكج ٧١فقط   أن اليمين يستهلك سنوياً إىلوميكن أن نشري هنا  .املتوسط العاملي
ـ  ،)سنوياً مكج ١٢من البطاطس وحدها (جمموع اخلضار  ـ  ٥٤ ةومن الفاكه  مكج

املدى القريب واملتوسـط   ىعل أشد قتامة ةوستكون الصور). ٢٠٠٢ ،حمرم( سنوياً
. ثابتاًالنمو الزراعي ظل معدل و ه،ستمر النمو السكاين بنفس معدلا إذام ٢٠٢٥حىت 

  .مة مليون نس ٣٢ىل إأن يصل سكان اليمن ومن املتوقع 
 ةننا حباجإف ،كجم ١٥٠متوسط نصيب الفرد من القمح ذا الصدد، فإذا كان 

فهناك شـك   ،هلذا الغرض األموالحىت لو توفرت و .من القمح مليون طن ٤.٨ىل إ
ستمر النمو يف اذا ما فإ .الطلب العاملي عليه الزدياد ةتوفر القمح نتيجيف إمكانية كبري 

ـ إف املنخفض، كما هو عليه يف الوقت الراهن، القطاع الزراعي بنفس املعدل  ةننا حباج
حملصول البطاطس والبقوليات على سبيل املثال ثـالث   ةنتاجية وحدة املساحإرفع  إىل

لنفس احملاصيل بنفس املعدل مـع صـعوبة حتقيـق     ةالزراعي ةأو زيادة املساح ،مرات
  .)٢٠٠٢ ،حمرم( ةلتكاليف الباهضنظراً ل اهلدفني

وتشري البيانات املتاحة إىل أن النب والفاكهة هي احملاصيل اليت يتم تصديرها سنوياً 
ألف طن  ٣.٤م مبتوسط سنوي بلغ ٢٠٠٠-١٩٩٠وبشكل منتظم خالل السنوات 

  . طن للنب ومثلها تقريباً للفاكهة ١٥٤للنب وزيادة سنوية قدرها 
م، إىل أن ١٩٩٨لعـام   األسرةت اليت أوردها التقرير العام مليزانية وتشري البيانا

اإلنفاق على القات والتبغ يأيت يف املرتبة األوىل بني سكان احلضر، وحيتل املرتبة الثانية 
  ).م١٩٩٩اجلهاز املركزي لإلحصاء، (بني سكان الريف، وعلى مستوى اجلمهورية 

 اًوتـدهور  اًسـترتاف ا اليمن سوف تشهد يف الطبيعيةن املوارد ومن جهة ثانية، فإ
 لسـكاين النمـو  لنتيجة  العامةوستزداد الضغوطات على اخلدمات  اً،وجائر اًمستمر

  .املطرد مبعدالته الراهنة
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بسبب انتشـار   األخريةاملياه اجلوفية خالل العشرين السنة  استخدامات تتنام
ورخص مضخات املياه ودعم مادة الديزل، والضخ املتزايد للمياه اجلوفية يف املنـاطق  

الستخدامات امليـاه  السنوي وصل املعدل حيث . الريفية وغريها من العوامل األخرى
وقد ظهرت آثار تزايد ). ١٩٩٧البنك الدويل، (إىل أربع مرات ما ميكن تعويضه منها 

. يف خمتلف منـاطق الـبالد   والغيول يف جفاف العديد من العيونتلك االستخدامات 
وستكون احلالة أكثر صعوبة يف املستقبل يف حالة غيـاب إدارة مسـتدامة للمـوارد    

  .والسيما املوارد املائية
احللول العمليـة،   جيادلعملية إ معيقاً دوراًيلعب النمو السكاين وتوزيع السكان 

املائية بصورة عامة واجلوفية منها بصـورة  رد ااملوإدارة ة ءتدين كفاإىل  باإلضافةذلك 
حـول   قواعد املعلوماتعدم توفر و ة،املنظملتشريعات مع غياب شبه كامل لخاصة، 

  . كمية املخزون اجلويف ومقدار التعويض واملسترتف سنوياً من كل حوض مائي
ـ  ٣يار ممل ٢.١تقدر املياه املتجددة سنوياً يف اليمن حبوايل  اً ونصيــب  سنويـ

فقط من نصيب الفرد % ١٠، وهو ما يعادل )١٩٩٧البنك الدويل، ( ٣م١٣٠الفرد 
أحد الباحثني، يف دراسة يتوقع و. من نصيب الفرد يف العامل% ٢يف الشرق األوسط و 

 ٣م ٧٢إىل  ٩٠م من ٢٠٢٥ -٢٠١٠لفترة تتناقص هذه الكمية خالل ان أخرى، أ
وقد قدر نفس الباحث عدد ). ٢٠٠٠احلمدي، (د سنوياً، بسبب النمو السكاين املتزاي

منـها  % ٩٣الزراعـة  بئـراً تسـتهلك    ٤٥.٠٠٠يف اليمن بـ اآلبار االرتوازية 
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن %. ٢.٣والصناعة % ٤.٦واالستخدام املرتيل 

  ). ١٩٩٧البنك الدويل، (من املساحة الزراعية تعتمد على املياه اجلوفية % ٣٤حوايل 
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، املختلفـة تشكل األمطار املصدر الرئيسي لتغذية املياه اجلوفية واالستخدامات 
 ٥٠من موسم إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى، وتتراوح بـني   األمطاروتتفاوت كمية 

مم، وتتركز يف املناطـق اجلبليـة، وتقلَ كلما اجتهنا من الغـرب إىل   ١٢٠٠مم إىل 
  .الشمال إىلالشرق ومن اجلنوب 

 

تعترب التربة يف اليمن بشكلٍ عام رملية إىل سلتية وطميية يف السـهل السـاحلي   
وسلتية طميية وطميية طينية يف املرتفعات، وهي فقرية إىل النتروجني، الفسفور واملادة 

كما أا حديثة التكوين ونتجت عن طريق ). ١٩٩٧استراتيجية البحوث، (العضوية 
   .وقلوية الوسط ١٠٠-٥٠واهلوائية، وهي سطحية أغلبها ذات عمق  الترسبات املائية

  :وتتعرض التربة يف اليمن لتدهور مستمر خاصة يف العقود الثالثة األخرية بسبب
الشديدة يف املرتفعات حيـث   االحنداراتاالجنراف املائي الذي تساعده  •

  . يكون معدل سقوط األمطار كبرياً
  . االحتطاب والرعي اجلائرين •
  للمدرجات الزراعية بسبب اهلجرة واخلالفات على األراضـي   اإلمهال •

  . أو حدودها
 . منها االقتصاديالتدين يف العائد  •

  . التوسع يف شق الطرق وعدم االهتمام مبجاري السيول •
  . التملــح •

 . االنتشار امللموس للملوثات الصناعية مثل الزيوت واملواد البالستيكية •

الزراعية الذي يشكل ديداً جـدياً   األراضيزايد يف التوسع العمراين املت •
  . لألراضي الزراعية
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مليون هكتـار، واألراضـي الصـاحلة     ٤٥٤تقدر املساحة الكلية لليمن حبوايل 
مليون هكتـار   ١.١، تزرع منها سنوياً حوايل  ارـمليون هكت ٢.٩للزراعة حبوايل 

وتشـكل املراعـي   ) تعتمد على مياه الـري % ٣٩و األمطـارتزرع على % ٦١(
  ). ٢٠٠٢ ،حمرم( على التوايل%٢٩و% ٤والغابات 

 ١٠٠٦تتبع  نوعاً ٣٠٠٠ويبلغ عدد النباتات اليت مت تسجيلها يف اليمن حوايل 
ومع ذلـك،   .)٢٠٠٢ ة،محاية البيئ( متوطناً ٤٥٠، منها ةنباتي ةفصيل ١٧٣ و جنساً

ـ دمنها تدهور امل ةيعاين من مشاكل عدن الغطاء النبايت فإ ، التصـحر،  ةرجات اجلبلي
ـ  ةواملراعي املتدهور ةاملتصحر ةر املساحوتقد .واالحتطاب والرعي اجلائرين  وايلـحب

ـ ىل أن ما تستهلكه األإحصائيات وتشري اإل . الدـنصف مساحة الب ـ  ةرـس  ةاليمني
  ).٢٠٠٢ ,EU-UNDP( طن ٢-١) كوقود(من احلطب  سنوياً

 

حيتل القات أمهيه خاصة يف عدد من دول العامل ومنها اليمن ليس بسبب كونـه  
وهــو  . حمصوالً زراعياً فحسب، ولكن لكونه ظاهرة اقتصادية واجتماعية وصحية

مشتقة من التسمية " catha"، و ".Catha edulis F"يعـرف باالسـم العلمـي  
وينتمي القات إىل عائلـة  . تعين أنه صاحل لألكل أو التناول  edulis و) قات(العربية 

Celastrineae   املنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة،   (نوعاً  ٧٥اليت تضم أكثر من
  .  وتعترب احلبشة هي املوطن األصلي للقات). ١٩٩٨

يف أوساط طبقة األشراف والسادة وكـذلك   حمصورةظلت عادة تناول القات 
وقد ازداد ). م١٩٧٩شوبن، (م  بسبب غالء سعره ١٨٠٣ملال حىت عام أصحاب ا

الطلب على القات وتوسعت زراعته يف القرن التاسع عشر بسبب سياسة الضـرائب  
اجلائرة اليت مارسها احلكم العثماين على احملاصيل وخاصة النب، مما حدا بالعديد مـن  

  . ر النب هروباً من الضرائب املزارعني إىل ترك األرض وإمهاهلا والتخلص من أشجا
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وقد استمرت هذه السياسة على حنو أكثر حدة من قبل احلكام الذين تعاقبوا بعد 
احلكم العثماين، األمر الذي ساعد على استبدال أشجار النب بأشجار القات خصوصاً 

  .وأن الضرائب مل تكن قد سنت بعد على زراعة القات
التاسع عشر، توسعت زراعة القات، وأصبح اعتباراً من النصف الثاين من القرن 

من احملاصيل اهلامة يف اليمن وتدل البيانات على أنه كان ينقل ما مقداره محل ألف مجل 
  ).م١٩٧٩شوبن، (سنوياً إىل مستعمرة عدن لوحدها خالل هذه الفترة 

أيضاً إىل أن مضغ القات أصبح عادة شعبية اعتباراً من ) م١٩٧٩(ويشري شوبن 
م حيث توسعت زراعته حىت وصلت إىل حراز وحفاش وأصـبح أهـم   ١٨٧٣عام 

حمصول زراعي يف اليمن، ومنذ بداية القرن العشرين دخل ضمن فئات املسـتخدمني  
  . للقات أفقر الفئات االجتماعية مبا يف ذلك النساء والطلبة
ب م بسب١٩٦٢سبتمرب  ٢٦كان التوسع الكبري يف زراعة القات بعد قيام ثورة 

تساع اهلجرة إىل املدن وإىل خارج البالد وتأثري ذلك انفتاح البالد وظهور األسواق وا
على زيادة دخل الفرد بسبب اهلجرة وعائدات املغتربني اليت كانت تصرف على شراء 

ساكن يف ظل عدم وجود أية مشـاريع أو خطـط   الكماليات وتعاطي القات وبناء امل
السـعدي،  (تنموية استثمارية من شأا تسخري هذه التحويالت لرفد االقتصاد الوطين 

  : أسباب انتشار زراعة القات كالتايل) م١٩٩٦(وقد خلص حمـرم ). م١٩٨٣
o عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع القات .   
o ع احملاصيل األخرىالعائد الكبري من زراعته باملقارنة م  .  

o ل القات للجفاف وتدين خصوبة التربةحتم  .  

o جناح زراعته يف األراضي اهلامشية  .  

o متطلباته احملدودة من املدخالت الزراعية  .  

o سهولة خدمته وحاجته لعمالة أقل  .  

o توفَر أسواق جاهزة لتصريفه  .  
o تمعوجود أسعار ألنواع القات ترضي خمتلف فئات ا .  
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o إمكانية احلصول على أكثر من قطفة من وحدة املساحة يف العام  .  
o  صارت جلسات القـات أمـاكن   (ارتباط القات باألنشطة االجتماعية

  .  )للقاءات وحل املشاكل

o  حيث أدى إىل انتشار مضغه بني أوساط الشـباب  (تأثري القات املنشط
 .  )والطالب والعمال

o ة املعتمدة على الري مبياه السيول، وحتول احنسار الزراعة املطرية والزراع
الزراعة اليمنية إىل الزراعة من أجل السوق وما رافق ذلك من انتشـار  
ملشاريع حفر اآلبار والتوسع يف زراعة احملاصيل املروية والنقدية بغـرض  

  . تسويقها يف املدن
ـ  رامج وقد كان النتهاج احلكومة سياسة دعم استرياد املواد الغذائية، وتوسع ب

يف احنسار زراعة احلبوب  بالغٌ مج الدولية والدول الصديقة، أثرالدعم الغذائي من الربا
  .على رأسها القات  أخرىواالستعاضة عنها باحلبوب املستوردة لصاحل حماصيل 

 

انقسموا كان القات ومازال واحدة من املسائل اليت اختلف الناس كثرياً حوهلا و
بني مؤيد ومعارض، وليس أدل على ذلك مما جرى من جدل حولـه بـني الفقهـاء    
والشعراء مؤيدين مادحني أو معارضني قادحني وغالباً اعتماداً على مواقف وخـربات  
شخصية  أو انطباعات ذاتية دومنا سند من بيانات ومعلومـات حقيقيـة موضـوعية    

ن أن يكون خرياً كله وال شـراً  خرى ال ميكلكن القات كغريه من األمور األ. حمايدة
  . هجل

لذلك، وأمام مسألة كبرية وهامة ويف بلد كاليمن بكـل تعقيداتـه اجلغرافيـة    
والسكانية وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية، وظروف ومراحل تطـوره السياسـي   
واملؤسسي وغري ذلك من العوامل، وخاصة يف هذا العصر الذي يعتمد العلم والبحث 
العلمي كأسلوب لتناول القضايا واملشكالت ومعاجلتها، فإن األوىل أن نلجـأ هلـذا   
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األسلوب األمثل لكي نفهم طبيعة وحجم املشكلة وأبعادهـا املختلفـة ومالبسـاا    
  . وتأثرياا والعوامل اليت تتأثر ا أو تؤثر عليها

بيانات الـيت  وقد تراكمت على مدى الفترة القريبة املاضية بعض املعلومات وال
. قليلـة العـدد   -اليت ميكن وصفها بالعلمية –خرجت ا بعض الدراسات واألحباث 

 لكن الكثري منها، إن مل يكن معظمها، حيتاج إىل تدقيق أو حتديث أو تأكيد ومطابقـة 
  . تطابقإلزالة أي تضارب أو تناقض وعدم 

احلقـائق  وبصفة عامة، وإن كانت بعض الدراسات واألحباث تشري إىل بعـض  
املؤكدة آلثار القات السلبية على بعض جوانب حياة اإلنسان اليمين، إال أن بعضـها  
يؤكد بأن للقات أيضاً بعض اإلجيابيات على أصعدة وجوانب أخرى من جوانب حياة 

  .اتمع اليمين
فعلى سبيل املثال ال احلصر، يتميز القات مبزايا عديدة يف زراعته مقارنة باحملاصيل 

ما أوردته بعض األدبيات وتقارير ) م١٩٩٦(وقد خلص حمرم . ى اليت حلَ حملهااألخر
  : الدراسات واألحباث، من هذه املزايا اليت تتمثل يف

 . "املردود االقتصادي السنوي العايل من وحدة املساحة"  -

 . "التكاليف املنخفضة لزراعته باملقارنة مع احملاصيل األخرى" -

-١٠٠٠القابلية للزراعة يف ظروف بيئية واسعة تتراوح يف ارتفاعها بـني  "  -
 . "متر عن سطح البحر ٢٥٠٠

 . "حتمل القات للجفاف"  -

تأثري القات اإلجيايب على صيانة التربـة يف منـاطق زراعتـه وبالـذات يف     "  -
 -" املدرجات اليت كانت عرضة للتدهور الحنسار زراعة احملاصيل الغذائية فيها

سباب عديدة منها تدين العائد االقتصادي هلذه احملاصيل وحمدودية األيـدي  أل
 . تعمل ا العاملة األسرية اليت كانت 
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وجود فرص عمل كثرية يف املناطق الريفية اليت يزرع فيها القـات أدت إىل  "  -
، وبالتايل شجعت على االسـتقرار يف األريـاف،   "احلد من اهلجرة إىل املدن

  . كبري من األيادي العاملة واستيعاب عدد
أدى انتشار زراعة القات يف املناطق اهلامشية إىل استصالح األراضي مبا يف ذلك 

شحيحة ال  هذه املناطق اليت كانت متثل مراعينقل للتربة، وإنشاء مدرجات جديدة يف 
باإلضافة إىل أن زراعة القـات أصـبحت   . تصلح لزراعة أي حمصول آخر غري القات

  .لية صناعيةأشبه بعم
وبطبيعة احلال، فإن للقات بعض اجلوانب السلبية على حياة اإلنسـان الـيمين   
كأضراره الصحية اليت شرحها املهتمون من األطباء والصيادلة، أو آثاره على اجلوانب 
االقتصادية وخاصة املصروفات املرتلية وحياة األسرة كاإلنفاق على التطبيب والتعليم 

سـاعات مضـغ   (فاقه على القات، وكذلك إهدار الكثري من الوقت وخالفه مما يتم إن
فيما قد ال ينفع، وغري ذلك من اجلوانب األخرى اليت ذهبت أوراق " املقيل"القات أو 

ومن منطلق تركـز  . ودراسات أخرى حنواً أعمق يف سرد تفاصيلها وإيراد املزيد منها
ديث يف اجلزء املتبقي منـها  هذه الدراسة على اجلوانب الزراعية، فسوف يتمحور احل

على القات وبدائل زراعته من وجهة نظر حمايدة وموضوعية، وبنـاءاً علـى نتـائج    
  . دراسات ميدانية ومسوحات حقلية وأحباث علمية
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يزرع القات يف تركيبات حمصولية خمتلفة ترتبط بالظروف البيئية الزراعية احملليـة  
سواًء من حيث طبوغرافيا املناطق، االرتفاع عن سطح البحر، كمية اهلطول املطـري  
وتوفر مصادر ثابتة للري، أو على الري التكميلي يف املناطق عاليـة األمطـار مـن    

يزرع إىل جانب حماصيل احلبوب بأنواعهـا يف   املرتفعات الوسطى واجلنوبية، وكذلك
  .  قيعان املرتفعات اجلنوبية 

كما يزرع القات على الري والري التكميلي إىل جانب حماصيل احلبوب، اخلضار 
أما يف قيعـان املرتفعـات الوسـطى    . املروية، املواحل، اجلوافة، الرمان، واملاجنو والتني

اصيل احلبوب وأشـجار الفاكهـة متسـاقطة    والشمالية، فيزرع القات إىل جانب حم
  .، التني، الرمان، والتني الشوكي )، اللوزيات، والعنبتالتفاحيا(األوراق 

إىل أن القات يزرع يف األوديـة الدافئـة   ) م١٩٩٨(كما يشري مكرد وآخرون 
للمرتفعات إىل جانب أشجار النب، اجلوافة، الباباي، العاط، املـوز، الـتني، املـاجنو،    

ويف حاالت نادرة يف  بعض أوديـة  . ل الذرة الرفيعة، الدخن، والذرة الشاميةوحماصي
الضالع، مشاخ وضالع، يعترب القات احملصول الوحيد الذي حيتل أغلب املسـاحات يف  

  ).م١٩٩٩عبداهللا وآخرون، (النظم اإلنتاجية مبا يشبه الزراعة املتخصصة 
ىل جانب القات، ختدم أغراضـاً  إ ةإن احملاصيل اليت تزرع من قبل األسر املزرعي

عدة رمبا كان أمهها األمن الغذائي لألسر، تنويع الدخل، العادات والتقاليد املوروثـة  
وعلى الرغم من الفوارق الشاسعة يف تكـاليف إنتـاج وعائـد    ). م١٩٩٦مكرد، (

حمصول القات مقارنة باحملاصيل األخرى الداخلة يف التركيب احملصويل، يظـل هـذا   
ائداً يف أغلب مناطق زراعة القات فيما عدا بعض احلاالت النادرة اليت يعتمد التنوع س

  .فيها املزارعون على القات كمصدر وحيد للدخل 
وقد ارتبط التوسع يف زراعة القات بتوفر مصادر الري وبالذات يف املناطق الـيت  

توسع وهناك حاالت كثرية، مت فيها ال. مم ٥٠٠-٤٠٠يقل اهلطول املطري فيها عن 
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يف زراعة القات عن طريق استصالح أراضٍ هامشية كانت عبارة عن مراعٍ أو أراضٍ 
صخرية بعد حفر آبار للري فيها، كما هو احلال يف منطقة القرن يف مديريـة عـنس،   

  .    مبحافظة ذمار
جمـاميع  ) ٦(تصنف اإلدارة العامة لإلحصاء احملاصيل الزراعية يف اليمن إىل ست 

ومن بـني  . احملاصيل النقدية، الفاكهة، اخلضر، والبقوليات واألعالفاحلبوب، : هي
اصيــل  هذه ااميع، يعترب القات والنب والعنب والبطاطس واللوبيـا أكثـر احملـ

من مساحة % ٥٠(واألعالف، وحيتل القات املرتبة األوىل انتشـاراً، باستبعاد الذرة 
  ).هذه احملاصيل

شكل رقـم   ـة من حمافظات اجلمهوريـةحمـافظ ١٤يـزرع القـات فـي 
، فإن التركيب احملصول يف األراضي املروية )٢٠٠٢(، وحبسب دراسـة الفـاو )٥(

، %)١٤(، والـنب  %)٢٦(، واحلبوب %)٤٢(القات : يف مناطق الدراسة يشمل
، %)٥٩(احلبوب : ويف األراضي املطرية، يضم التركيب احملصويل%). ١٣(والعنب 
الشكلني رقم %) (٠,٣(، والعنب والفواكه األخرى %)٦(نب ، وال%)٣٥(القات 

، %٦١وتشري الدراسة املذكورة إىل أن نسبة مساحة القات املروي هـي  ). ٤و  ٣
بينما كانت نسـبة  . علماً أن جزءاً كبرياً من زراعة القات حيتاج فقط إىل ري تكميلي

مـن  % ٦٣نما بي%. ٩٨، والفواكه األخرى %٩٩املساحة املروية للعنب والنب 
وغالباً ما ينتج مزارع القات، إىل جانب . حماصيل احلبوب تزرع اعتماداً على األمطار

القات، حماصيل مثل النب واحلبوب أو العنب أو غريها من الفواكه، لكنه نادراً ما ينتج 
  .اخلضار  إىل جانب القات

ن منطقه إىل أن التركيب احملصويل خيتلف م) م٢٠٠٢(ويشري عبد اهللا وآخرون 
فعلى سـبيل املثـال،   . إىل أخرى على مستوى احملافظة الواحدة ومن حمافظة ألخرى

تتـوزع احملاصيـل املكونة للتركيب احملصويل يف منطقة بيت دواس، مبحافظة حجة، 
  %). ١٠(، والفاكهة %)٥٣(، واحلبوب %)٣٦(بيـن القـات 
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صويل السـائد يف احملابشـة   خمتلفة يف التركيب احمل اًبينما حتتل تلك احملاصيل نسب
، %)٢,٥(، واحلبــوب  %)٩٥(، حيث حيتـل القـات   )مبحافظة حجـة أيضاً(

، تتوزع نسب احملاصـيل  )منطقة بيت اخلردل(ويف صنعاء %). ١,٥(والفـاكهـة 
. ، ومثلها للفاكهـة %)١٢(، واخلضار %)٤٥(، و احلبوب %)٣٠(على القات 

% ٥٠للقـات، و  % ١٨لنسـب  ، مل تتجـاوز هـذه ا  )صنعاء(ويف منطقة جدر 
ويف تعز، كان متوسط مسـاحة  . للفاكهة% ١٧للخضار، و% ١٥للحبـوب، و 

زراعة احملاصيل يف التركيب احملصويل السائد يف املناطق اليت مشلتهـــا الدارســة   
  %). ١٤(، والفاكهة %)٣٢(، واحلبوب %)٥٠(القات : كالتـايل

بة القات يف التركيب احملصويل إىل أن نس) ١٩٩٨البكري، (وتشري دراسة أخرى 
ويف رداع، الضالع، ماوية وجبل صرب، %. ٥٠-٣٠يف حمافظة صنعاء تراوحت  بني 

وهناك مناطق أصبحت تعتمد على زراعة القات فقط %. ٩٠-٨٠بلغت تلك النسبة 
مثل مشاخ يف حمافظة حجة، وضالع يف حمافظة صنعاء، وبعـض األوديـة يف حمافظـة    

  . بيضاء، ووادي احلار يف ذمار، وجبل صرب يف تعزالضالع، ورداع يف ال
أن نسبة  إىل)  ٢٠٠٣(اليت أجراها مشروع املدرجات اجلبلية  الدراسةكما تشري 

 ٣,١هي  املزروعةاىل جمموع مساحة احملاصيل ) إب(مساحة القات يف منطقة النقيلني 
من مسـاحة اجلـزر وحتتـل    %  ٤٠من مساحة الثوم و%  ٥٢وتشكل فقط % 
تكـاد  ) حجـة (، ويف بين عشب  املنطقةيف نفس  املساحةمن إمجايل %  ٦٧بوب احل

% ٩للقات ، و% ١٠اليت حتتلها حماصيل القات والنب والعدس فهي  النسبةتتساوى 
%  ٢٢والـنب  %  ١٨ل القـات  ـحيت) يافع ( لكل من النب والعدس ، ويف يسقم 

  . املزروعة املساحةمن إمجايل %  ٤٠ الرفيعة والذرة
وعلى مستوى األسر املزرعية، فإن البيانات تشري إىل تفاوت متوسط املسـاحات  

هكتار، ويف  ٠,٢٥ففي حجة، بلغ ذلك املتوسط . املزروعة بالقات يف خمتلف املناطق
، فقد أشارت إىل )م٢٠٠٢(أما دراسة الفاو . هكتار ٠,٢هكتار، ويف تعز  ٢صنعاء 

لزراعة القات ختتلف أيضاً كما هو احلال أن متوسط حجم احليازة املزرعية املخصصة 
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فقد ذكرت الدراسة أن متوسط تلك احليـازة بلـغ يف   . بالنسبة للمحاصيل األخرى
هكتار، وهي مساحة مساوية لتلك املخصصة للحبوب وأكثر  ٠,١٣حمافظة البيضاء 

  . بقليل من املساحة املزروعة مبحصول النب يف نفس احملافظة
هكتـار، وهـي    ٠,٣متوسط احليازة املخصصة للقات أما يف الضالع، فقد كان

من املساحة املخصصة لزراعـة  % ٥٠تساوي املساحة املزروعة بالفاكهة، وأقل بـ 
وقد وجد أن أكرب احليازات املزرعية املخصصة للقات كانـت يف حمافظـة   . احلبوب
  ). هكتار ٢حوايل (عمران 

األخرى املخصصة لزراعـة  ويف حجة، تفوق احليازة املزروعة بالقات احليازات 
 ٠,٤(، وكـذلك األمـر يف حمافظـــة إب    )هكتار ٠,٥(كافة احملاصيل األخرى 

هكتار، بينما كانـت يف   ٠,٨ويف صنعاء، بلغ متوسط حيازة زراعة القات ). هكتار
ويف . هكتار ٢,٣هكتار، وبلغت يف حالة حماصيل احلبوب  ١,٤حالة حمصول العنب 

ـ  ٠.٢لقات بلغت تعز، وجد أن مساحة مزرعة ا حملاصـيل    ٠,٤ات وـهكتار للق
  .للنب  ٠.١و  حلبوب

يـزرع القـات فـي خمتلـف املناطق اليت يتراوح ارتفاعها عن سطح البحـر  
متر، وتنقسم هذه املناطق إىل بطون أودية دافئة، سهول املناطق  ٢٥٠٠و ١٠٠٠بني 

  . متوسطة االرتفاع، املدرجات اجلبلية وسهول املرتفعات 
حلََ القات جزئياً حمل النب وأشجار الفاكهة يف بطون األودية الدافئة، وحل  وقد

جزئياً أيضاً حمل حماصيل احلبوب يف سهول املناطق متوسطة االرتفاع واملدرجات اجلبلية 
  . بعد تزايد حفر اآلبار وتوفر مياه الري

وأشـجار   )احلبوب والبقوليـات (وحلّ القات إىل حد ما حملَ احملاصيل الغذائية 
إلــى أن  ) م١٩٨٣(حيث يشري املـدفعي  . العنب واللوزيات يف سهول املرتفعات

عما كانـت  %١١.٨بنسبة  ٧٤-٧٣مسـاحـة القـات قـد ازدادت يف عـام 
املصدر (م، وهي نفس نسبة اخنفاض مساحات الذرة الرفيعة ١٩٧٣-٧٢عليه يف عام 
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هلامشـية واملراعـي يف سـهول    كما مت التوسع يف زراعة القات يف األراضي ا). نفسه
وتعود أسباب هذا اإلحالل إىل املردود املرتفـع مـن   . املرتفعات الوسطى والشمالية

 . وحدة املساحة للقات مقارنة باحملاصيل األخرى

وال ميكن إغفال حقيقة أثر عدد من العوامل األخرى اليت أدت إىل اتساع رقعـة  
تـأثري  "، و"دعم الدولة ألسعار احملركات"، و "انتشار حفر اآلبار: "زراعة القات مثل

املشاريع التنموية اليت ركزت نشاطها على تطوير الزراعة املروية وتشـجيع زراعـة   
ويعتقد بعض الباحثني أن توفر ". احملاصيل النقدية، مبا يف ذلك التوسع يف زراعة القات

من وحـدة امليـاه   املياه بأسعار مدعومة، أدى إىل تشجيع زراعة القات ملردوده العايل 
  ).١٩٩٧احلمدي، (املستخدمة يف الري 

ويتضح من خالل الدراسات واملشاهدات اليت أجريت أن زراعة القات اختـذت  
ختذ التوسـع  يت تصلح لزراعته، حيث اأشكاالً متعددة تبعاً للمناطق الزراعية البيئية ال

بطون األودية أو صورة اإلحالل اجلزئي ملساحات قائمة كانت تزرع مبحاصيل النب يف 
حماصيل احلبوب يف املدرجات اجلبلية يف مناطق عالية األمطار وقيعان املناطق متوسـطة  

ويف مناطق القيعان يف املرتفعات الوسطى والشـمالية،  . االرتفاع يف املرتفعات اجلنوبية
كان التوسع يف زراعة القات على حسـاب اإلحـالل اجلزئـي لزراعـة احلبـوب      

حمرم وآخـرون،  ) (العنـب والتفـاحيـات(قطـة األوراق والفـاكهـة متسـا
٢٠٠٢.(  

تضاربت اإلحصائيات املتعلقة بتطور مساحة القات يف اليمن اعتبارا مـن عقـد   
إىل أن ) م١٩٧٢(السبعينات من القرن املاضي، حيث تشري دراسة البعثـة اليابانيـة   

انـات اجلهـاز وتشري بيـ. هكتار ٨٤٠٠مساحة القات يف بداية السبعينات كانت 
 ٤٣.٠٠٠إىل أن مساحة القات يف نفس الفترة كانت ) م١٩٧٢(املركزي للتخطيط 

لنفس الفتـرة   ١٨٤.٥٨٠بينما ذكر أحد الباحثني أن مساحة القات كانت . هكتار
  ). م١٩٨٣شوبن، (
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أن مساحة القـات  ) م١٩٨٣(وتبني معطيات وزارة الزراعة والثروة السمكية 
إىل أن مساحة ) م١٩٨٣(ويشري السعدي . م١٩٨٠عام هكتار يف  ٤٧.٠٠٠كانت 

م، ويف احملافظات ١٩٨٠ألف هكتار يف عام  ٥٥٥القات يف احملافظات الشمالية كانت 
كما أشارت الدراسة اليت . هكتار ١٨١٨اجلنوبية كانت تلك املساحة، يف نفس العام 

كانـت   ١٩٩٠إىل أن املساحة املزروعة بالقات يف عام ) م١٩٩٣(أجرا األسكوا 
وتبلغ ثالثة أضعاف املساحة املزروعة بالنب % ٢٩تفوق جمموع مساحة الفاكهة حبوايل 

ألف  ٢٥٠تلك املساحة بـ ) م٢٠٠٢(ويقدر عبد اهللا وآخرون ). م٢٠٠٠حمرم، (
هكتار، ويقـدرها كتـاب    ٠,٣٤هكتار باعتبار أن متوسط احليازة األسرية للقات 

  . ألف هكتار ١٠٨,٧ايلم حبو ٢٠٠١اإلحصاء الزراعي لعام 
وبالرغم من هذه البيانات املتضاربة، هناك إمجاع على أن مساحة القات توسعت 
بزيادة متسارعة يف اليمن خالل الثالثة عقود املاضية على حنوٍٍ ال ميكن مقارنته مع أي 

من إمجايل % ٧١حتل القات حوايل وقد ا). م٢٠٠٢حمرم وآخرون، (آخر  حمصول
خـالل الفتـرة   ) القات والنب والعنب(احة املزروعة للمحاصيل الثالثة الزيادة يف املس

  ) . م٢٠٠٢الفاو، % (٩والعنب % ٢٠م بينما كان نصيب النب ٢٠٠٠-١٩٧٥
، يتضح أن مساحة القات قد ازدادت )١(ومن البيانات املوضحة يف اجلدول رقم 

 م٢٠٠١ألف هكتـار يف عـام    ١٠٨,٧م إىل ١٩٧٠هكتار يف عام  ٨,٠٠٠من 
حبـوايل   ١٩٩٩، ومت تقدير مساحة القـات يف عـام   )٢٠٠١اإلحصاء السنوي،(

 ١١٠املزروعة بالقات بــ   املساحةم قدرت ٢٠٠٢ويف عام . هكتار  ١٠٠,٠٠٠
  ) .٢٠٠٢الزراعي  اإلحصاء(هكتار  ألف
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 :  
بسبب العائد االقتصادي الكبري للقات، فقد استخدم منتجو القات مصادر املياه 

ويقوم مزارعـو  . وبصورة جائرة لري القات) األمطار، العيون واملياه اجلوفية(املختلفة 
القات يف بعض املناطق باستخدام املياه احملمول على وسائل النقل إىل منـاطق زراعـة   

املنـازل أو   أسـطح شاء خزانات أرضية لتجميع ميـاه  القات، والبعض اآلخر قام بإن
  .املناطق ااورة واستخدامها بصورة أساسية لري القات 

يف بدايـة الربيـع أو الصـيف    ) الشتالت الصغرية(عادة ما تبدأ زراعة القات 
ففي الشـهر األول مـن عمـر    . لالستفادة من مياه األمطار لري الشتالت الصغرية 

ويف الشهر الثاين، حيتاج النبـات لريـة   . ية واحدة كل مخسة أيامالنبات، حيتاج إىل ر
أو ريتني كل شـهر   لريةواحدة كل عشرة أيام، أما أثناء بقية األشهر، فيحتاج النبات 

عتمد على ما جتود يإال أن القات يف بعض األراضي املطرية ). م٢٠٠٢فارع وعلوي، (
  .به السماء من أمطار هي شحيحة يف الغالب

األرقام اليت تشري إىل احتياجات القات من املياه متضاربة وتقديريـة،   زالتوما 
القات للميـاه يف بعـض    استهالكبالرغم من وجود بعض األرقام احلقيقية عن حجم 

لتقدير االحتياجات الفعلية مـن امليـاه للقـات     ةالدراسات جاريوال زالت املناطق، 
  .ثني يف هيئة البحوث الزراعيةوعائدها االقتصادي من قبل جمموعة من الباح

تشري األرقام املتوفرة حول استهالك واحتياجات النبات للميـاه إىل أن القـات   
فـارع وعلـوي،   (سنوياً من املياه  ٣مليون م ٦٠يستهلك يف حمافظة صنعاء حوايل 

ويشري عبد اهللا وآخرون . ، وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من املاء)م٢٠٠٢
-٤٨٥٦ن ما يستهلكه القات من املياه يف حمافظة صنعاء يتراوح بني إىل أ) م٢٠٠٢(

-٦٤٠٦ويف حجة، تراوحت تلك الكميـة بـني   . للهكتار يف السنة  ٣م ١٠٤٦٣
أما . للهكتار يف السنة ٣م ٨٠٦٠-٥٨٦٣سنة، ويف تعز كانت \هـ\٣م ٦٧٢٠
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حجه، صنعاء و (قط ملنطقة الدراسة ف) إىل مياه األمطار(املتوسط العام من املياه املضافة 
  . سنة \هـ\٣م ٣٠٦١، فقد بلغت )تعز

إىل أن ) م١٩٩٥" (الفـاو "كما يشري التقرير السنوي ملنظمة األغذية والزراعة 
ألف طـن مـن    ٢٥سنوياً مقابل  ٣مليون م ٨٠٠استهالك القات للمياه يقدر بـ 

تستهلك  مبعىن آخر،. من املياه ٣ألف م ٣٢الطن يستهلك  فإنوحبسبة بسيطة . القات
مـن  % ٨وتشكل هذه الكمية مـن امليـاه   . من املياه ٣م ١٦ربطة القات الواحدة 

 إىلاليت لدينا تشـري   األرقام أن إال.  السنةمتوسط نصيب الفرد يف اليمن من املياه يف 
الرقم  أنونعتقد . من املياه  ٣م ١.٥-١الربطة الواحدة من القات تستهلك فقط  أن

 ٢٥الكلية للقات املتمثلة بـ  اإلنتاجيةبسبب  مصدر الفاو كان كبرياً إليه أشارالذي 
  . طن  ألف

االحتياجات ) ١٩٩٩؛ والزري والسقاف، ٢٠٠٠حمرم، (وتقدر بعض املصادر 
سـنة، وذمـار   /مم ٦٠٩سنة، ويف إب بنحو /مم ٩٢٤املائية للقات يف صنعاء بنحو 

وعند كفـاءة ري  . سنة/مم ٦٨٠سنة، وتقدر املتوسط العام حبوايل /مم ٧٧٩حبوايل 
كما تشري نفـس  . سنوياً ٣م ٨٥٠٠، تقدر االحتياجات املائية حبوايل %٧٥قدرها 

املصادر إىل أن ما حيتاجه القات من مياه يفوق احتياجات احملاصيل األخـرى مبقـدار   
 ٣م ١٢.٠٠٠، ويقدر الس األعلى للمياه تلك االحتياجـات بــ   %٣٠-١٠

  . طقة صنعاءللهكتار سنوياً يف من
لري القـات   اجلوفيةإىل أن العائد من استخدام املياه ) ١٩٩٧(ويشري احلمدي 
لكل متر مكعب من املياه بينما كانـت   أمريكياسنتاً  ٩٠و  ٥٠كانت تتراوح ما بني 

يف  ١٩٩٠للميـاه   األعلىوتشري بيانات الس .  ٣م/أمريكياسنتاً  ٥٠-٣٠للعنب 
 ٣م/ريـال  ٦وللعنـب   ٣م/ريـال  ٢٤ملياه للقات هي عوائد ا أنمنطقة صنعاء إىل 

  .  ٣م/ريال ٤والبطاطس 
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إن التغريات احلاصلة يف السنوات األخرية على التركيـب احملصـويل يف بعـض    
، اليت كانت تنتشر فيها إىل وقت قريب زراعـة الـذرة   )إب(املناطق مثل السحول 

ة أساسية، ويف رداع اليت كانت تنتشر فيها أجود أنواع العنب والرمان الرفيعة بصور
باإلضافة إىل القمح والشعري وغريها، وكذلك احلال يف منطقة وادي احلار املشـهور  

، مبحافظة ذمار، اليت كانت إىل األمس القريب جتود بزراعـة الـنب   "الذحلي"بالقات 
حة واحتل جزئياً أو كلياً مساحات تلك واملوز، فقد نافسها القات مجيعاً بصورة واض

  . احملاصيل
ومع ذلك، يصعب تقدير أثر التوسع يف زراعة القات على احملاصـيل احلقليـة   

هناك مؤشرات غري مباشرة تدل على . والبستانية اليت كانت سائدة قبل انتشار زراعته
 بقـار إىل وجـود مـا ي  " نيبور"تدهور األصول الوراثية حملصول العنب حيث أشار 

األربعني صنفاً من العنب يف أسواق صنعاء أثناء زيارته الشهرية ضمن بعثـة علميـة   
، يف )م١٩٦٢هـانس،  (م ١٧٦٧ -١٧٦١دامنركية للعربية السعيدة خالل الفترة 

  .ن صنفاًيحني ال يتجاوز عدد األصناف اليت مت رصدها خالل اآلونة األخرية عشر
ئج املسح امليداين يف مديريات يـافع  إىل أن نتا) م١٩٨٩(ويشري مكرد وآخرون 

إىل أن األصناف املنتشرة جتارياً يف مناطق زراعة النب يف يافع ال تزيد عن ستة أصـناف  
ـ نيبينما كان عدد هذه األصناف أكثر من ذلك قبل حوايل سبع. فقط حسـب   اً عام

  .نإفادة كبار الس
ناطق اليت انتشـرت  قد ال يكون تدهور األصول الوراثية حملاصيل الفاكهة يف امل

فيها زراعة القات بسبب اإلحالل فقط، بل رمبا يعزى ذلك إىل إمهال هذه األشـجار  
ضع إن هذا الو. مبا حتظى به زراعة القات من رعاية واهتماموتركها دون رعاية مقارنة 

  .النب اليت مشلها املسح يف الضالع، يافع والعدينيبدو واضحاً يف مناطق زراعة 
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الباحثني احنسار األصول الوراثية اخلاصة مبحاصـيل احلبـوب إىل   ويعزو بعض 
تقلص أمهية زراعة احلبوب، وتدهور املعارف احمللية يف تنقية وانتخاب واحلفاظ علـى  
هذه األصناف بسبب تعاقب األجيال، وانتقال الزراعة من زراعة البقاء إىل الزراعة من 

النقدية ومنها القات، وكذا إىل توفر أجل السوق وبالذات فيما خيص زراعة احملاصيل 
 ).م١٩٩٨مكرد وآخرون، (احلبوب املستوردة بأسعار مدعومة 

 

 -١٩٩١تشري بيانات اإلحصاء الزراعي إىل أن إنتاج القات قد تزايد خالل الفترة  
وبذلك، . م٢٠٠١ ألف طن يف عام ١٠٥إىل  ١٩٩١ألف طن يف عام  ٧٦م من ٢٠٠١

 ١٦٣إىل  ١٣٩بينما ازداد إنتاج العنب من . ألف طن ٨٩كان املتوسط السنوي لإلنتاج 
ألـف طـن إىل    ٥,٤ألف طن، وازداد إنتاج النب من  ١٥٤ألف طن مبتوسط سنوي بلغ 

  . ألف طن  ١٠ألف طن بزيادة سنوية تقدر حبوايل  ١١,٤
هكتـار  /كجـم  ١٠٥٠كجم إىل  ٩٣٢وقد ازدادت إنتاجية اهلكتار من القات من 

أي أن إنتاجية القـات ازدادت  . هكتار خالل نفس الفترة/كجم ٩٦٧مبتوسط سنوي بلغ 
  . بصورة مطردة بينما كانت إنتاجية احملاصيل األخرى متقلبة

من إمجايل إنتاج % ٨٥) صنعاء، البيضاء، حجة، وذمار وإب(وتنتج مخس حمافظات 
يف % ١٦املساحة املزروعة بالقات يف صنعاء، و  من% ٣٨حيث تتركز . القات يف اليمن

ومن خالل البيانات املتوفرة نستطيع إجراء مقارنـة  . يف ذمار% ٩كلٍ من حجة وإب و 
م على النحو املوضح ٢٠٠١وكذلك  ١٩٩٦و١٩٧٠ملتغريات القطاع الزراعي بني عام 

  ) .١(يف اجلدول رقم 
جبالء مجلة من املؤشرات تتركز ) ١(توضح اإلحصائيات املشار إليها يف اجلدول رقم 

حول انتشار حمسوس للزراعة املروية املعتمدة على املياه اجلوفية، احنسار للزراعـة املطريـة   
مقارنـة  ) خضار، فواكه، أعـالف (، وزيادة حمسوسة للمحاصيل النقدية ))٦(شكل رقم(

م مقارنة ٢٠٠١مبحاصيل احلبوب، وزيادة عالية يف مساحات القات وكمية إنتاجه يف سنة 
  .م١٩٧٠بعام 

إن هذه املتغريات تؤكد حدوث حتول جذري للزراعة اليمنية من زراعـة البقـاء إىل   
إن احنسار الينابيع بواقـع  . الزراعة من أجل السوق وحتول خمرجات الزراعة إىل سلع للبيع
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) م٢٠٠٢حمرم وآخرون، (م ١٩٩٦يف عام % ١٠٤٣وزيادة عدد اآلبار بواقع % ٦٠
  . توقعة على موارد املياه اجلوفيةحلجم االستثمار يف جمال حفر اآلبار وتأثرياته املمؤشر واضح 

م عن مستوى ١٩٩٦يف عام % ٢٠ومن جهة ثانية، فإن احنسار إنتاج احلبوب بواقع 
م على الرغم من زيادة عدد السكان دليل على تراجع أمهية احلبوب ١٩٧٠اإلنتاج يف عام 

ادر أخرى لسد الفجوة الغذائية ممثلة يف االسترياد للحبـوب  يف األمن الغذائي  وتوفر مص
م قد ٢٠٠١بالرغم من أن إنتاج احلبوب يف عام ) نفس املصدر السابق(املدعومة من اخلارج 

م وذلك ١٩٧٠عما كان عليه اإلنتاج من نفس وحدة املساحة عام % ٩٠ازداد إىل حوايل 
اف عالية الغلة وغريها مـن املـدخالت   ألسباب دخول التقنيات الزراعية احلديثة كاألصن

  . الزراعية

  
  

  ) :٦(شكل رقم 
  مساحات األراضي املروية من املصادر املختلفة
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  )١(جدول رقم 
  م ٢٠٠١م و  ١٩٩٦م، ١٩٧٠متغريات القطاع الزراعي يف اليمن 
  

  ٢٠٠١  ١٩٩٦  ١٩٧٠  المتغیرات

 
  %٤٩ %٥٨ %٧٥ المساھمة في العمالة  §
  %١٥,٧ %١٧ %٤٥ المساھمة في الناتج المحلي  §
  - %٢ - المساھمة في التصدیر  §

 

  %٥٩ %٦١ %٨٥ الحبوب  §
  %٨,٣ %١٤ %٣ المحاصیل النقدیة  §
  %٩ %٨ %١اقل من  القات  §
  %٧٢ %٣٢ - المحاصیل المرویة  §

 

  ١.٩٥٩ ١,٦١٥ ١.٢٣٢ )ألف(المنخرطین في الزراعة  §
  ٢٤٠ القیمة المضافة لإلنتاج §

 ملیون دوالر

١,٠٥٣ 
ملیون 
 دوالر

-  

 

 أل    ف(إجم    الي المس    احات المزروع    ة   §
 )ھكتار

١,١٩٩ ١,١٥٥ ١,٢٦٦  

  ٧١٠ ٧٤٠ ١,٠٨٢ )ھكتار ألف(مساحات الحبوب  §
  ١٠٨ ٩١ ٨ )ھكتار ألف(مساحات القات  §
  ١١٧ ٩٤ ٢٠ )ھكتار ألف(مساحات األعالف  §

  
  ٢٠٠١  ١٩٩٦  ١٩٧٠  المتغیرات

مس           احات الفاكھ           ة والخض           ار    §
 )ھكتار ألف(

١٦٢ ١٣٦ ٣٩  

  ٥٩٥ ٥٧٩ ١,٠٥٦ )ھكتار ألف(المساحات المطریة  §
  ٦٦٠ ٤٨٨ ٢١٠ )ھكتار ألف(المساحات المرویة  §
  ١٥٤ ١٠٠ ١٢٠ )ھكتار ألف(السیول  §
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  ٣٦ ٢٠ ٧٣ )ھكتار ألف(الینابیع  §
  ٤٧٠ ٣٦٨ ٣٧ )ھكتار ألف(اآلبار  §

  ٤١ ١٣ ٤ ٢كم/ الكثافة السكانیة نسمة 
  - ١,٠٨٢,٨٣٠ - عدد األسر المزرعیة 

 

  ٧٦٤ ٦٦٤ ٨٤٥ الحبوب 
  ٨٠٣ ٧٠٣ ٢٥ الخضار
  ٧٠٣ ٧٩ ١٤ الفاكھة

ملیون   ٣٥ ∗القـــــات 
 ربطة

ملیون   ٥٩٢
 ربطة

٧٠٣ 
ملیون 
  ربطة

 
 

  

مليـون ربطـة    ٥٩٢مليون ربطة إىل  ٣٥كما ارتفع إنتاج حمصول القات من 
م ٢٠٠١ربطـة يف عـام   مليون  ٧٠٣م، ووصل إىل ١٩٩٦-١٩٧٠خالل الفترة 

  .مليار ريال ٦٣بقيمة إمجالية لنفس العام تقدر حبوايل 
بنـاًء   -قيمة إنتاج القات من وحدة املساحة) م١٩٩٨(وقد قدر ورد وآخرون 

أن إمجايل قيمة املبـاع   -على متوسط عدد متناويل القات وعدد مرات تناوله يف العام
دوالر سنوياً، وقدرت إمجاليات قيمـة   ينبليوللمستهلكني يف أسواق البيع تقدر حبوايل 

هكتار، واملباع يف املزرعة لتجار اجلملة والوسطاء  ٨٩,٠٠٠القات املنتج من مساحة 
  .بليون دوالر سنوياً  ٦٤٠حبوايل 

                                                             
من منطقة إلى أخرى نظرًا " ربطة القات"أو " الربطة"عام وغیر دقیق، ویتفاوت مفھوم " الربطة"اصطالح   ∗

كم ا أن حج م ووزن   . لعوامل كثیرة كنوع القات، وطبیعة قطفھ، وطریقة تربی ة األش جار، وأس لوب التس ویق وغیرھ ا     

  .قة اإلنتاج الواحدةسختلف حتى ضمن منط" الربط"
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 ٣٢ارتفاع إنتاج اخلضار والفاكهة حبوايل ) ١(ويالحظ من بيانات اجلدول رقم 
وعلى مستوى األسـرة  . م٢٠٠١إىل  ١٩٧٠مرة على التوايل بني عامي  ٥٠مرة و 

املزرعية أوضحت املسوحات امليدانية اليت أجريت يف العديد من املناطق الزراعيـة يف  
حمافظات صنعاء، حجة، ذمار، البيضاء، والضالع إىل أن حمصول القات قد انتشـر يف  

 ٦٠٠املدرجات املطرية يف تلك املناطق اليت يكون اهلطول املطري فيها أكثـر مـن   
  .سنة، على حساب زراعة احلبوب التقليدية والنب أو اإلحالل اجلزئي هلا/مم

من جهة ثانية، فقد توسع املزارعون يف زراعة القات يف املناطق األخرى بـالقرب  
وكان هـذا  . من اآلبار اليت انتشر حفرها على مدى الثالثة العقود املاضية، أو حوهلا

تقليص مساحات احلبوب يف املرتفعـات  التوسع يتخذ سيناريوهات خمتلفة على شكل 
اجلنوبية، استصالح أراضٍ هامشية يف حمافظات ذمار وصنعاء وغريها، التقليص اجلزئي 

  ).وبالذات رداع(لزراعة احلبوب والعنب واللوزيات يف حمافظات صنعاء والبيضاء 

 

الدراسات واملسوحات امليدانية، املنفذة حتت ظـروف   تشري البيانات امعة من
العائـد  خمتلف النظم اإلنتاجية اليت يزرع فيها القات واحملاصيل األخرى، إىل تبـاين  

وتظهر بعضها التفوق لصاحل القات وبعضها اآلخر لصـاحل  االقتصادي هلذه احملاصيل، 
 إىل أن هناك حماصيل إال أن أغلب الدراسات واملسوحات احلديثة تشري. حماصيل أخرى

لزراعة القات، وإىل أن هذه احملاصيل ميكنها منافسه للقات جبدية سـواًء مـن    ةمنافس
حيث العوائد الصافية أو تكاليف اإلنتاج أو من حيث كفائة وحدة املياه أو العمالـة  

  . املستخدمة
) م١٩٨٣(يف هذا الصدد، تشري بيانات دراسة املنظمة العربية للتنمية الزراعيـة  

 ٢٨٥,١٢٠(دوالر  ٦٣.٣٦٠إىل أن الدخل الصايف للمحاصيل من اهلكتار كـان  
دوالر  ٥٠.٥٠٥للعنب، )ألف ريال  ٣٦٧,٦٦( دوالر  ٨١.٧٠٢للقات،  *)ريال

                                                             
  .ریال تقریبا  ٤,٥= ر في ذلك الوقت كان سعر صرف الدوال  *
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للربتقـال و  ) ألف ريال ١٦٤,٨٨(دوالر  ٣٦.٦٤٠للنب، ) ألف ريال ٢٢٧,٢٨(
  .للموز) ألف ريال ١٥,١(دوالر  ٣,٣٣٤

اضي املروية يف عام إىل أن تكاليف إنتاج اهلكتار يف األر) م١٩٨٣(ويشري ريفري 
ــدر٧٩/١٩٨٠ ــوايل  م تق ــات،  ٤٥٠٠حب ــال للق ــنب، ٣٢٧٠ري ــال لل   ري

حني كان العائـد الصـايف    يف. ريال للذرة الشامية ١٩٢٥ريال للعنب، و  ٤٢١٠ 
 ٢٨٧٥و  ١٦.٣٥٠، ١٣.١٥٠، ٢١٣.٩٠٠أعاله لـنفس الفتـرة   للمحاصيل 

  .احملاصيل على التوايل هكتار لنفس/ريال
كما يذكر نفس الباحث أن العائد من زراعة القات، حتت ظروف الزراعـة     

وعلى الرغم من تدين هذا العائد، إال إنه يعتـرب  . هكتار/ريال ٣٥.٦٥٠املطرية، كان 
، الـنب  )هكتار/ريال ٦٢٩٠(مرتفعاً باملقارنة مع احملاصيل األخرى مثل الذرة الرفيعة 

 ٥٧٥(والـذرة الشـامية   ) هكتـار /ريال ٨١٧٥(، العنب )كتاره/ريال ٢٦٥٣(
  ). هكتار/ريال

أن ) ١٩٩٨(وورد وآخـرون   إليه أشاركما أوضحت معطيات ماثيوس الذي 
العائد الصايف من زراعة القات حتت مستويات خمتلفة من أثر العنايـة تتـراوح بـني    

للهكتار ) دوالر ٤,٧٠٠(ريال  ٦٠٠,٠٠٠و) دوالر ٣,١٠٠(ريـال  ٤٠٠,٠٠٠
ريال لكل  ٤٠-٣٠الري حبوايل  مياهوقد مت تقدير عائد القات من . م١٩٩٧يف عام 

بينما ) . يوم/ريال ٢٥٠٠-٢,٣٠٠كما تـراوح عائد العمـالة األسرية بني (، ٣م
أن متوسط العائد الصايف للهكتار من زراعة ) م١٩٩٨(أظهرت نتائج دراسة احلمدي 

  .م١٩٩٧ريال يف عام  ١,٨٠٠,٠٠٠و  ٤٠٠,٠٠٠القات تراوح بني 
م ١٩٩٩إىل أن القيمة السوقية للقات يف عـام  ) م٢٠٠٢(وتشري دراسة الفاو 

ويفوق هذا الرقم قيمة املنتج من حماصيل البقوليات حبـوايل  . مليار ريال ٤٣,٦بلغت 
أضعاف قيمة املنتج من اخلضـار،   ٣أضعاف قيمة احلبوب، و  ٤,٢٥ضعفاً، و  ١٣

وقد قدرت قيمة املنتج من القات لنفس . املنتج من الفاكهة ضعف قيمة ١,٥وحوايل 
من إمجايل قيمة اإلنتاج النبايت، وأكثر من قيمة اإلنتاج احليـواين  % ٤٠العام حبوايل 
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من قيمة النـاتج  % ٣٠مبعىن آخر، شكل إنتاج القات حوايل . ضعفاً  ١,٢٥حبوايل 
  .الزراعي بشقيه النبايت واحليواين

راسة إىل أن متوسط إمجايل العائد من هكتار القـات الـذي   كما تشري نفس الد
مليون  ٣,٧(، تلتها حمافظة تعز )هكتار/مليون ريال ٦,٢(حققته حمافظة البيضاء كان 

مليون  ١,١(، بينما حققت حمافظة ذمار أدىن متوسط للعائد اإلمجايل من القات )ريال
  ). هكتار/ريال

ًء اإلحصاء الزراعي أو املسـوحات الـيت   يتبني من خالل البيانات املختلفة، سوا
أو وحدة حبوث القات وغريها، أن القات جيود يف بعض املناطق كمـا  " الفاو"أجرا 

  . جتود احملاصيل األخرى مثل النب والعنب يف مناطق أخرى
على سبيل املثال، تذكر البيانات اليت مجعها فريـق الدراسـة امليدانيـة للفـاو     

من حمصول النب باملقارنة مع القات يف حمافظة أبـني يزيـد    أن صايف الربح) م٢٠٠٢(
مليون ريال بينما للقـات كـان    ٥,٦فقد كان إمجايل العائد من النب %. ٥٠حبوايل 
  . مليون ريال ٢,٧

، %٥٢ويف عمران، وصلت نسبة صايف الدخل من قيمة الناتج حملصول العنب 
مليون  ٢,٥إمجايل قدره حيث حقق العنب دخل . فقط % ٢٨بينما حملصول القات 

مليـون   ١,٣مليون ريال، وبلغ صايف الربح من حمصول العنب  ١,٣ريال، والقات 
ويف صعدة، كانت نسـبة  . ريال ٣٧١.٠٠٠ريال بينما هو يف حالة حمصول القات 

  %. ٢٢، بينما هي للقات %٤٥صايف الربح لصاحل النب بنسبة 
. أظهرت تفوقاً يف مناطق أخرىن نسبة صايف الربح من القات، قد وبالعكس، فإ

حيث أن إمجايل الـدخل مـن   %. ٣٧، بينما النب %٥٢ففي حمافظة الضالع بلغت 
مليون ريال، وإمجايل الدخل من حمصول  ١مليون ريال وصايف الربح  ١,٩القات بلغ 

  . ألف ريال ٤٢٣مليون ريال، وصايف الربح  ١,١النب 



 ٤٥ 

.  كفة القات باملقارنة مع الـنب ويف حمافظات أخرى مثل احملويت، رجحت قليال
ويف حمافظـة إب،  %. ٥٢، ومن حمصول الـنب  %٥٧فقد كانت نسبة صايف الربح 

  . لكلٍ من القات والنب على التوايل% ٤٥و% ٤٩النسبه  بلغت
و % ١٥ويف حمافظة حجة، يكاد يتساوى الوضع، فقد بلغت نسبة صايف الربح 

يف صنعاء، فيجود القـات علـى    أما. يلأيضاً لكلٍ من القات والنب على التوا% ١٤
فقد بلغت تلك النسـبة  % ٥٢مثيليه النب والعنب من حيث نسبة صايف الربح حبوايل 

  %. ٣٤، ويف حالة حمصول العنب %٣٨يف حالة حمصول النب 
إىل أن متوسـط  ) م٢٠٠٢(ويشري املسح امليداين الذي قام به عبد اهللا وآخرون 

هكتار، ويف احملابشة /مليون ريال ٤,٥بلغ ) حجة(دواس قيمة اإلنتاج للقات يف منطقة 
وكان صايف الربح يف املنطقـة األوىل  . هكتار/مليون ريال ٢٠بلغ  -نفس احملافظة  -

  . هكتار/مليون ريال ١٨,٩مليون، بينما يف الثانية  ٣حوايل 
مليـون ريـال يف بيـت     ٦,٧الدخل من اهلكتار بني  إمجايلويف صنعاء، تراوح 

مليون ريال  ٦,٣مليون ريال يف منطقة جدر بصايف ربح تراوح بني  ٢٨,٨اخلردل و
) املقاطرة، املواسط، بين محاد(ويف تعز، . مليون ريال يف جدر ٢٨,٢يف بيت اخلردل  و

ى التـوايل  مليون ريال عل ٥,٥، و ٣,٩، ٣,٦كان صايف الربح من حمصول القات . 
 ).٧شكل رقم (

،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١(ومن خالل الدراسات االقتصادية اليت اجراها السـروري  
وغريهـم علـى   )  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠، ١٩٩٩(والسروري وعبد الوهاب ) ٢٠٠٣

بعض احملاصيل الزراعية حتت ظروف الري يف بعض املناطق، يتضح أن صايف الربح من 
مرة،  ١٨مرة، والبطاطس بـ  ٢١حبوايل  القات يفوق صايف الربح من حمصول القمح

مرات، ومـن الـتني    ٥مرة، والنب بـ  ٢,٣مرة، والعنب بـ  ٥,٤والطماطم بـ 
  ). ٣و  ٢جدول (مرة  ٣,٤الشوكي بـ 

  
  



 ٤٦  
 

  
  )٢(جدول رقم 

  )١() من الزراعة املروية(احملاصيل املنافسه للقات 
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 ٧ج رام، وأن اإلنتاجی  ة ال تتج  اوز   ٥٠٠بن اءًا عل  ى حس ابات الباح  ث وتق دیره لمتوس  ط وزن الربط ة بح  والي       ) ٣(
ف  ي  ری  ال ١.٧٠٦.٠٠٠ری  ال، وص  افي رب  ح ح  والي   ٢.١٦٤.٠٠٠ھكت  ار ف  إن العائ  د اإلجم  الي بح  دود  /ط  ن

  .وھي أرقام أكثر واقعیة. األراضي المرویة
تق اریر الھیئ ة، االحتیاج ات المحص ولیة م ن الم وارد         : بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت من مصادر مختلفة  -

  .االرضیة والسروري سنوات مختلفة 

  .٢م ٣٤٠البیت المحمي مساحتھ . ٢
  
  

تق  اریر الھیئ  ة، االحتیاج  ات المحص  ولیة م  ن  : بیان  ات ھ  ذا الج  دول جمع  ت وركب  ت م  ن مص  ادر مختلف  ة   .١
  .الموارد االرضیة والسروري سنوات مختلفة 

 .٢م ٣٤٠البیت المحمي مساحتھ .٢
جرام، وأن اإلنتاجیة ال  ٥٠٠بناءًا على حسابات الباحث وتقدیره لمتوسط وزن الربطة بحوالي .٣

ری ال، وص افي رب ح ح والي      ٢.١٦٤.٠٠٠ھكت ار ف إن العائ د اإلجم الي بح دود      /ط ن  ٧ تتجاوز
  .وھي أرقام أكثر واقعیة. ریال في األراضي المرویة ١.٧٠٦.٠٠٠



 ٤٧ 

  )٣(جدول رقم 

  ∗)من الزراعات املطرية(للقات  املنافسةاحملاصيل 

 
 

 





 



 





 





 



 

       

       



 
      

 
 

 
     

 
 

 
     



 

 



 

     

  

  

  

  
  

  

                                                             
  .بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت من مصادر مختلفة  ∗



 ٤٨  
 

  

  
  : )٧(شكل رقم 

  خمتلفةالدخل والعائد الصايف للقات يف مناطق  إمجايل

  

أن صايف ربح القـات حتـت   ) ٧و  ٣(ويالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم 
 ٤٨النظام املطري باملقارنة مع صايف الربح املتحصل عليه من احملاصيل األخرى بلـغ  

 مرات لصايف الربح الناتج عن كلٍ من القمح، العنـب،  ٣مرة و  ٢,٦مرة، مرتني، 
  . التني الشوكي والنب على التوايل

إال أن مثل تلك األرقام ال تكفي للتعبري الواقعي عن مدى رحبية هذا احملصول أو 
. ذاك دون األخذ بعني االعتبار إمجايل قيمة التكاليف الداخلة يف إنتاج تلك احملاصـيل 

ـ    أي أن املقياس األساسي هو مقارنة العائد الصايف من اليف كل ريـال أنفـق يف تك
 ١ريال كصايف ربح، وللقمح  ٣,٧كل ريال أنفق إلنتاج  القات  أعطىفقد  .اإلنتاج

ريـال،   ٣,٦ريال، والنب  ٣,١ريال، بينما يف حالة العنب  ٢ريال واحد، والطماطم 
  ). ٨جدول رقم (ريال  ٣,٣والفرسك 
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 ٤٩ 

للـنب   املضافة القيمة أن إىل أشارتحيث ) ٢٠٠٢(دراسة الفاو  أكدتهوهذا ما 
) بين مطـر (، ويف صنعاء %١٠حبوايل ) اب(من مثيلتها للقات يف ذي السفال  أعلى

وكذلك يف عمران حبـوايل  % ٨٠للنب أكثر من القات حبوايل  املضافة القيمةكانت 
  . لصاحل العنب باملقارنة مع القات % ٦٠

وباملقابل، واعتماداً على صايف العائد من كل ريال أنفق على تكاليف اإلنتـاج،  
قد جتاوز حمصول التني الشوكي كل احملاصيل األخرى، وفاق القات مبرتني، والطماطم ف

حيث بلغ صايف الربح لكل ريال أنفق على . مرات، وجمموع النب والعنب ٣بأكثر من 
  ). ٨و  ٢جدول رقم (ريال يف األراضي املروية  ٦,٦تكاليف اإلنتاج للتني الشوكي 

احملاصيل باسـتثناء الـتني   ربح متواضعاً لكل يف األراضي املطرية، كان صايف ال
القات، و ريال يف حالة ٢.٥حيث أعطى كل ريال أنفق على تكاليف اإلنتاج .الشوكي

أما الـتني  . ريال حملصول النب ٢,٢ريال للعنب، و  ١,٤و ريال حملصول القمح، ٠,٣
. ريال ٨الشوكي، فقد وصل صايف الربح من كل ريال أنفق على تكاليف اإلنتاج إىل 

  ).  ٩جدول رقم (علماً أن كافة األرقام قد حسبت بعد خصم الزكاة 
جتدر اإلشارة إىل أن استخدام األمسدة يف اإلنتـاج الزراعـي يف الـيمن الزال    
متواضعاً إىل درجة كبرية، حيث ال يتجاوز نصيب اهلكتار يف األراضي املزروعة سنوياً 

  . كجم ٥٠
كجـم   ٣٩٦إىل يف دول مثل السعودية  دةاألمسبينما يصل نصيب اهلكتار من 

كجم للهكتار، بينما يبلغ املتوسط العاملي الستخدام األمسدة  ٤٤٩للهكتار، ويف مصر 
مبعىن آخر، فإن نصيب اهلكتار من السماد يف الـيمن هـو   . كجم للهكتار ١٠٠حنو 
فقط عــن مثيلــه فــي    % ١٣.٦فقط من املتوسط العاملي، ويشكل % ٥٠

  ). ٤جدول رقم(نصيب اهلكتار يف مصر  من% ١١فيتنـام، و 
  
  



 ٥٠  
 

  
  )٤(جدول رقم 

  متوسط كمية األمسدة الكيماوية املستخدمة للهكتار
  ∗)هكتار / كجم(يف بعض دول العامل مقارنة باليمن 

        


 


 

        

  
أن استخدام األمسدة واملبيدات باإلضافة إىل ) ٥(يالحظ من بيانات اجلدول رقم 

ففـي حجـة،   . حتكاليف الري كان عالياً يف زراعة القات يف املناطق اليت مشلها املس
ىل العضوي، تصل الكمية املستخدمة من السـماد الكيمـاوي إ  باإلضافة إىل السماد 

 .هكتـار /كجـم  ٤٥٠هكتار، ويف تعز /كجم١٦٣صنعاء  هكتار، ويف/كجم ٢٨٢
مـتوسـط مـا يستخـدم مــن مســاد   إىل أن ) ١٩٩٨(ويشري ورد وآخرون 

  .هكتار/كجم  ١٠٠اليـوريـا علـى القات هو 
هكتار سنوياً ويتفاوت من حمافظة /لتر ٦٧أما املبيدات املستخدمة، فاملتوسط هو 

  ).هكتار يف تعز/رلت ٣٠هكتار يف صنعاء و /لتر ١٠٦(ألخرى 
  

  

  

  
                                                             

 ) .م ٢٠٠١(وكذلك كتاب اإلحصاء الزراعي ، ) م ٢٠٠١) ( اإلنتاج ( الجدول ُجمع وُركب من الكتاب السنوي للفاو  ∗



 ٥١ 

  
  )٥(جدول رقم 

  اهلكتار لبعض احملاصيل الزراعية إنتاجتكاليف 
  )حجة- صنعاء(يف املرتفعات الشمالية 

 

 



 

 



 



 



 



 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

∗      

      

من % ٥٢يف بيت دواس، و % ١٥وفيما يتعلق بتكلفة ري القات، فهي متثل 
ويف صنعاء، يكلف الـري  ). مبحافظة حجة(متوسط تكاليف اإلنتاج فـي احملابشـة 

عبداهللا (من امجايل تكاليف اإلنتاج % ٦٢ -%٤٧، بينما تبلغ تكلفته يف تعز %٤٢
  ). م٢٠٠٢وآخرون، 

                                                             
  . ٢م٣٤٠مساحة البیت المحمي  ∗



 ٥٢  
 

ألـف   ٥٣ألف ريال لألوىل، و  ٣٦بلغ متوسط ما ينفق على األمسدة واملبيدات 
ويالحظ أن أعلى متوسط نفقات علـى األمسـدة   . لكل هكتار من القات للثانيةريال 

أما أعلـى  %). ٢,٣(، مث تعز %)٣,٩(، يليها حجة %)٥(كان يف حمافظة صعدة 
، يليها عمران وصعدة بواقـع  %)٨(إنفاق على املبيدات، فقد حتقق يف حمافظة ذمار 

بينما كان أدىن متوسط إنفاق على املبيدات قد %). ٣,٥(لكلٍ منهما، مث تعز % ٤
ومن حيث متوسط ما ينفق على الري %). ٠,٦(حتقق يف حمافظيت احملويت والبيضاء 

أن أعلـى متوسـط كـان يف حجـة      إىل من إمجايل العائد، فتشري البيانات%) ١٢(
وتشـري  . من إمجايل العائد% ٨أما العمالة، فلم تتجاوز . %)١٦(، وتعز %)٢٠(

ريـال، وأن   مليـوين نفس الدراسة إىل أن إمجايل العائد إلنتاج اهلكتار من النب كـان  
  %.١٠، والعمالة %٩، والري %١، واملبيدات %٢ة بلغ األمسدمتوسط  نصيب 

ات، وكذلك كما أشارت الدراسات االقتصادية إىل أن استخدام األمسدة واملبيد
إال أن القـات   ، العمالة الزراعية، ختتلف من منطقة إىل أخرى، ومن حمصول إىل آخر

مـرة،   ٥,٤كان يف مقدمة مجيع احملاصيل، بل فاق ما يستخدم يف زراعة القمح حبوايل 
مرة، والتني الشوكي  ٣,٦مرة، والعنب بـ  ١,٦مرة، والبطاطس بـ  ٣,٣والنب بـ 

ذلك، ) . ١٠جدول (مرة  ٧.٣بيوت الزراعة احملمية حبوايل  مرة، واخليار يف ٢,٦بـ 
بالرغم من أن احلسابات بالنسبة لبيوت الزراعة احملمية عملت على أساس بيت واحد 

بيتاً للزراعة  ٢٥مع العلم بأن اهلكتار الواحد يستوعب .  ٢م ٣٤٠مبساحة ال تتجاوز 
بيتـاً   ١٦-١٠اعة هي فقط لعدد احملمية، وأن اجلدوى االقتصادية هلذا النوع من الزر

  . هكتار/
أن استهالك األمسدة، بنوعيهـا العضـوي   ) ٥(يالحظ من بيانات اجلدول رقم 

مرات لألمسدة  ٨-٧والكيماوي، كان أعلى يف حماصيل البطاطس والطماطم، حبوايل 
يف القات، إال أن كمية املبيدات املستخدمة على القات كانت أعلى بكثري  املستخدمة

هو عليه احلال يف بقية احملاصيل، اذ تزيد عما يستخدم منها يف زراعـة البطـاطس   مما 
حالة الـتني   مرة، بينما ال وجود للمبيدات يف ٣١مرات، والعنب حبوايل  ٣بأكثر من 



 ٥٣ 

ستثين الري من التحليل يف هذا اجلدول لصعوبة معرفة القيمـة  وقد ا. الشوكي والنب 
حيث عادة ما حتسـب قيمـة احملروقـات    (لية الري احلقيقية للمياه املستخدمة يف عم

والعمالة املستخدمة يف الري باإلضافة إىل قيمة رمزية للمياه وإهالك املعدات يف بعض 
  ).احلاالت كقيمة للري وهذا يف رأي الباحث جيايف احلقيقة

  
  )٦(جدول رقم 

  للقات منسوبا اإلمجايلمقارنة العائد 
  ∗النظام املروي – األخرىللمحاصيل  اإلمجايلاىل العائد 

 )مره(نسبة تفوق القات  المحصول

 ٢١ القمح

 ٥,٤ الطماطم

 ١٧,٩ البطاطس

 ٢,٣ العنب

 ٤,٨ البن

 ٥,٨ التین الشوكي

  ٣,٤  الفرسك

  

  

  

  
                                                             

  ) .٢(تم احتساب بیانات ھذا الجدول اعتمادًا على بیانات الجدول رقم  ∗
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  )٧(جدول رقم 
  للقات اإلمجايلمقارنة العائد 

  •النظام املطري – األخرىللمحاصيل  اإلمجايلمنسوبا اىل العائد 

 )مرة(نسبة تفوق القات  المحصول

 ٤٨ القمح
 ٢ العنب

 ٣ البن

  ٢,٦  التین الشوكي
  ١٨,٩  )٢م ٣٤٠بیت محمي مساحتھ (الخیار 

  
  

  )٨(جدول رقم 
  ∗حتت النظام املروي اإلنتاجصايف العائد من كل ريال يف تكاليف 

 )ریال(العائد  المحصول

 ٣,٧ القات

 ١ القمح

 ٢ الطماطم

 ٠,٤ البطاطس

 ٣,١ العنب

 ٣,٦ البن

 ٦,٦ التین الشوكي

 ٣,٣ الفرسك

  ١,٥  )البیت المحمي ( الخیار 

                                                             
  ) .٣( بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت بناء على بیانات جدول رقم •
 ) .٢(بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت بناء على بیانات جدول رقم  ∗
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  )٩(جدول رقم 
  •حتت النظام املطري اإلنتاجصايف العائد من كل ريال يف تكاليف 

 )ریال(العائد  المحصول

 ٢,٥ القات

 ٠,٣ القمح

 ١,٤ العنب

 ٢,٢ البن

 ٨ التین الشوكي

  
  )١٠(جدول رقم 

  )والعمالةواملبيدات  األمسدة(القات  إنتاجمقارنة نسب تكاليف 
  ∗األخرىاحملاصيل  إنتاجتكاليف  إىل

 )مرة(التكالیف  المحصول

 ٣,٤ الذرة الرفیعة

 ٥,٤ القمح

 ٣,٣ البن

 ١,٣ البطاطس

 ١,٦ الطماطم

 ٣,٦ العنب

 ٢,٦ التین الشوكي

 ٢,٨ الفرسك

 ٧,٣ )بیت محمي ( الخیار 

                                                             
  ) . ٥و  ٣( بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت بناء على بیانات جدول رقم  •
 ) .٥(بیانات ھذا الجدول جمعت وركبت بناء على بیانات جدول رقم  ∗
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إن مدى التنوع البيئي الذي يزرع فيه القات يفترض البحث عن حماصيل متعددة 
. ميكن أن تكون منافسة سواًء من حيث مردودها أو من حيث احتياجاـا للمـوارد  

  .للقاتوتشري البيانات املتاحة إىل إمكانية وجود عدد من احملاصيل املنافسة والبديلة 
يف األودية الدافئة، ميكن أن يكون النب منافساً للقات ملا تتمتع به الـيمن مـن   
ميزات نسبية يف زراعته وبالذات فيما لو أدخلت تقنيات حديثة يف زراعة النب سـواًء  

وتشري نتائج حتليـل  . من حيث التربية أو الزراعة املكثفة وإدخال طرق الري احلديثة
هذه الدراسة إىل أن النب برغم تدين مدخالت إنتاجه، مقارنـة   البيانات امعة لغرض

 لعمالة أيضاً، أعطى عائد ربح صـاف بالقات، وخاصة من حيث األمسدة واملبيدات وا
 ٣,٦(لكل ريال أنفق كتكاليف إنتاج يساوي ما أعطاه القـات ) بعد خصم الزكاة(

مع العلـم بـأن   ). نتاجريال للقات لكل ريال أنفق على تكاليف اإل ٣,٧ريال للنب، 
مرت، لكن تكاليف إنتاجه كانت عالية  ٥العائد اإلمجايل للقات كان يفوق النب حبوايل 

وكانـت تكـاليف   . مرة يف األراضي املروية ٤,٨وتفوق تكاليف إنتاج النب حبوايل 
مرات والعائد من كل ريال أنفق على إنتاج النب  ٢,٥اإلنتاج يف األراضي املطرية فقط 

بالنسبة حملصـول   وكذلك احلال). ٧و  ٦اجلدولني (ريال  ٢,٥يال وللقات ر ٢,٢
حمصوالً منافساً للقات يف قيعان املرتفعات وكـذلك يف املـدرجات    العنب، الذي يعد

  . م فأكثر فوق سطح البحر١٧٠٠اجلبلية اليت يصل ارتفاعها حنو 
حول اقتصـاديات  ) م٢٠٠٣(ومن خالل نتائج الدراسة اليت أجراها السروري 

، يتضح أن هـذا احملصـول   ) ٩، و٨، ٣، ٢انظر اجلداول (حمصول التني الشوكي 
فقد فاق القات من . منافس قوي للقات وللمحاصيل النقدية األخرى من كل اجلوانب

. تاج بضعف ما كان للقاتحيث العائد االقتصادي لكل ريال أنفق على مدخالت اإلن
ريال  ٣,٧ريال لكل ريال، بينما هو للقات  ٦,٦فقد كان ذلك العائد للتني الشوكي 

ريال للتني الشوكي لكل ريال أنفـق   ٨يف النظام الزراعي املروي؛ وبلغ نفس العائد 
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ريال للقات حتت نفـس   ٢,٥على تكاليف اإلنتاج يف النظام املطري، بينما مل يتجاوز 
  . الظروف

قد يكون صحيحاً أن العائد الصايف للقات يفوق صايف عائد التني الشوكي حبوايل 
، )٧و  ٦اجلـدولني  (مرات يف األراضي املطرية  ٢,٦مرات يف األراضي املروية و  ٦

لكن العائد من الريال الذي ينفق على تكاليف اإلنتاج يف التني الشوكي كـان عاليـاً   
مع العلم بأن التني الشوكي يزرع يف . على إنتاج القات مقارنة مبا حيققه كل ريال ينفق

وجيـود الـتني    ، خمتلف املناطق ذات االرتفاعات املختلفة ماعدا السهل السـاحلي 
  . الشوكي يف خمتلف الترب مبا فيها اهلامشية أو متدنية اخلصوبة

 ويتضح من بيانات نفس اجلداول السابقة أن الفرسك ميكن أن يكون منافساً قوياً
أيضاً للقات ملردوده العايل الذي يكاد يتساوى مع مردود القات تقريباً يف األراضـي  

كما ميكن تشجيع زراعة املاجنو كمنافس حملصول القات مع التركيـز علـى   . املروية
األصناف ذات اجلودة العالية والصاحلة للتصدير وخاصة األصول املتقزمـة ـدف   

من احليازات حمدودة املسـاحات يف بطـون    التكثيف الزراعي واالستفادة القصوى
  .األودية، إال أن البيانات اخلاصة باملاجنو يف هذه املناطق غري متوفرة يف الوقت احلاضر

الضالع، ردفان، املسيمري، دمـت وماويـة   (يف قيعان املناطق متوسطة االرتفاع 
األخري باستخدام ، ميكن تشجيع زراعة التني الشوكي، والنب و املاجنو، واحملصول )مثالً

  .أصناف حمسنة على أصول متقزمة وبنظام التكثيف الزراعي وطرق الري احلديثة 
أما يف منحدرات املرتفعات املتوسطة إىل عالية األمطار، فيمكن إدخال حماصـيل  

، )اخليار، الطماطم، والفاصوليا اخلضراء وغريها(الزراعة احملمية يف البيوت البالستيكية 
لتني الشوكي والتفاحيات والنب كمحاصيل منافسة لزراعة القات، مع وكذا العنب وا

والتركيز على الزراعـة املكثفـة   ، إمكانية التركيز على األصناف املرغوبة للتصدير 
بـل أن  . وطرق الري احلديثة والعناية باحملصول من حيث الرعاية ومدخالت اإلنتاج

  .ات بعدة مراتبعض تلك احملاصيل، أو مجيعها، قد فاق إنتاج الق
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يف قيعان املرتفعات الوسطى والشمالية، ميكن أن يكـون العنـب، الفرسـك،    
الزراعات احملمية، التني الشوكي والطماطم وكذلك البصل حماصيل منافسـة للقـات   

  . أيضاً
يف مناطق الزراعة املطرية للقات، ستبقى حماصيل احلبوب وبالذات الذرة والقمح 

وميكـن أن تكـون   . قدرة على املنافسة والصمود أمام القاتوالبقوليات هي األكثر 
األصناف احمللية من أشجار الفاكهة متساقطة األوراق بدائل حمتملة للقات خصوصاً يف 
حالة إدخال أصناف مبكرة، مقاومة للجفاف، ذات إنتاج جيد من حيـث الكـم أو   

الذرة والقمـح  (خاصة ذلك إذا ما وضعنا باحلسبان أن احملاصيل النجيلية . املواصفات
والبقوليات هي حماصيل أساسية واستراتيجية بالنسبة للفالح وأمنه الغـذائي  ) والشعري

التنب (كمصدر لغذاء أسرته، وعلف حليواناته، بل ومصدر للوقود، ومستلزمات البناء 
وهذه العناصر مجيعها ال تقدر بثمن بالنسبة للمزارع يف ). أو القش للقمح والبقوليات

كما أن . اطق النائية، ولكنها عادة ال تدخل يف احلسابات احلقيقية ملختصي االقتصاداملن
التني الشوكي أو الزراعة يف البيوت احملمية، بعد حصاد مياه األمطـار وجتميعهـا يف   

  .خزانات، تعترب منافسة جبدية للقات يف هذه املناطق
وحدة املساحة يف اليمن  جتدر اإلشارة إىل أن هناك إمكانيات واسعة لرفع إنتاجية

احملاصيل الزراعية إذا ما أجرينا هلا مقارنة بنظرياـا مـن    - بل لكافة -للعديد من 
املتوسطات العاملية إلنتاجية اهلكتار من جهة، أو مقارنتها مبتوسطات نظرياا يف بعـض  

. ىالدول اليت تفوق إنتاجية اهلكتار فيها املتوسط العاملي بعدة مرات من جهـة أخـر  
وكذلك، إذا ما أخذ باالعتبار اإلمكانية الذاتية هلذه احملاصيل إلعطاء إنتاجية عالية إذا 

  . ارتفعت معدالت مدخالت اإلنتاج إىل املستوى املطلوب
، يتضح أن متوسط إنتاج اهلكتار من النب )١١(فمن خالل بيانات اجلدول رقم 

يبلغ متوسط إنتاجية العنـب يف  مرات عما هو عليه يف اليمن، و ٦يف فيتنام يصل إىل 
وكذلك فمتوسط إنتاجية اهلكتار من القمـح يف  . اهلند تقريباً ضعف إنتاجيته يف اليمن

عـن  % ٥٠عما هو عليه احلال يف السعودية، وال يزيد عن % ٣٥اليمن ال يتجاوز 
  . املتوسط العاملي لنفس احملصول
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  )١١(جدول رقم 
  ∗)هكتار/طن(خمتلفة يف دول  عينة إلنتاجية بعض احملاصيل

ریا  المحصول
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المتوسط 
 العالمي

 ٢,٧ ١,٦ ٤,٧ - ٣,١ ٤,٥ ٢,٧ ٢,٨ القمح

 ٤,٤ ١,٥ ٧,٥ ٢,٩ ١٢,٥ ١,٦ ١,٨ ٣,٤ الشامیة الذرة

 ١٦ ١٢ ٤٥,٦ ١٤,٥ ٢٦ ٢٥ ١٨,٦ ٢٠,٩ البطاطس

 ٢٧ ١٥,٢ ٤٣,٣ - ٦٧,٨ ٢٤ ١٧ ٣٧ الطماطم

 ٨,٥ ٧ ٣,٣ - ٥,٧ ١٣,٧ ٢٧ ٥,٧ العنب

 ٠,٧ ٠,٣ - ١,٨ - - ١ - البن

  

إن السيناريوهات املقترحة أعاله حتتاج إىل املزيد من الدراسات التفصيلية فيمـا  
وقد يتطلب األمر إجراء حبـوث  . يتعلق خبصوصيات النظم اإلنتاجية والبيئات احمللية

حتديد صالحيات املناطق أو من حيث اختيار تطبيقية يف مناطق خمتارة سواًء من حيث 
األنواع واألصناف من الفاكهة واخلضار واحلبوب اليت ميكـن تشـجيع التوسـع يف    

  .زراعتها يف تلك املناطق

 

 

 
                                                             

  )اإلنت    اج(الكت    اب الس    نوي ت    م جم    ع وحس    اب بیان    ات ھ    ذا الج    دول اعتم    ادًا عل    ى بیان    ات      ∗
 ) .م٢٠٠١(وكذلك كتـاب اإلحصاء الزراعـي،  )م٢٠٠١(للفاو 
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من زراعة القات وإجياد البـدائل مـن احملاصـيل     من الصعب احلديث عن احلد
من استهالكه، خاصـة وأن   افية والكفيلة للحداإلجراءات الكله  ما مل تتخذ  الزراعية

أعداد متناويل القات يف زيادة مستمرة من خالل النمو السكاين املتزايـد، ودخـول   
مستهلكني من الفئات العمرية الصغرية وبالتايل التوسع يف زراعته وزيادة إنتاجيته رأسياً 

ة األوىل بني سكان احلضر، وخاصة أن اإلنفاق على القات والتبغ يأيت يف املرتب. وأفقياً
  . وحيتل املرتبة الثانية بني سكان الريف، وعلى مستوى اجلمهورية

من خالل ما سبق، يتضح أن القات هو أكثر احملاصيل رحبية بالنسبة للمـزارعني  
باملقارنة مع احملاصيل األخرى، إال أن تكاليف مدخالت إنتاج القات كانت تفوق مـا  

وبالرغم من أن العائد الصـايف  . لنب والعنب والقمح جمتمعةينفق على احملاصيل مثل ا
للقات كان مرتفعاً من اهلكتار، إال أن العائد الصايف من كل ريال ينفق على تكـاليف  

للقات وخاصة  بالنسبةاإلنتاج كان يف بعض احملاصيل أعلى بكثري عما هو عليه احلال 
للقات مثل العنـب والـنب    نافسةاملللمحاصيل  املضافةالقيمة  أنكما . التني الشوكي

  .  كانت تفوق نفس القيمة بدرجة عالية 
أن التباين اجلغرايف يف اليمن واهتمام املزارع ذا احملصول أو ذاك أعطى تباينـاً  
واضحاً يف املردود االقتصادي لبعض احملاصيل اليت كان بعضها يفوق القات يف مناطق 

وكـذلك   ، اً يفوق القات حبوايل الضعفمثل عمران حيث جيود العنب ويعطي عائد
بل فاق النب بعائداته القات بأكثر من ثالث مرات يف .  احلال يف حمصول النب يف صعدة

ويف بعض املناطق، حقق النب والقات تقريباً قيمة متساوية للعائد الصايف، وذلك . أبني
السـابقة   وتدلل هذه املعطيات علـى أن النظـرة  . يف كلٍ من احملويت وذمار وحجة

والسائدة اليت مفادها عدم وجود حمصول منافس للقات بصـورة مطلقـة، مل تعـد    
  . صحيحة
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اهلكتار من احملاصيل املختلفة يف اليمن الزالـت   إنتاجيةكما يالحظ أن متوسط 
متدنية باملقارنة مع املتوسط العاملي من جهة، ومن جهة ثانية باملقارنة مع متوسط بعض 

وقد يكون سبب ذلك هو ارتفاع ما تنفقه مثل تلـك  . وف اليمنالدول املشاة لظر
  . الدول على مدخالت اإلنتاج مقارنة مبا يتم إنفاقه يف اليمن

وتوحي احلقائق املرتبطة مبثل هذا الوضع بإمكانية رفع وترية اإلنتاج إىل مستويات 
منافساً قوياً  وذه احلالة، ميكن لكثري من احملاصيل أن تكون. عالية من وحدة املساحة

لزراعة وإنتاج القات خاصة أن إنتاج القات وصل إىل درجـة عاليـة مـن التقنيـة     
املستخدمة لزراعته من قبل املزارعني يف اليمن، ووصلت إنتاجيته إىل ما يشبه الـذروة  
خاصة إذا ما عرفنا أن إنتاج القات يف بعض املناطق قد حدا باملزارعني إىل اسـتبدال  

  . سنوات، كما هو احلال يف رداع، مبحافظة البيضاء ٤-٣التربة كل 
كما أن بعض مناطق زراعة القات بدأت بالتدهور والتوقف ألسباب خمتلفة أمهها 

وهناك مثل واضح يف هـذا اجلانـب يف وادي احلـار    .  استرتاف التربة وشحة املياه
جتاهله، وهـذه   والذي ال ميكن لإلنتاجاملياه هي العامل احملدد  أنكما . مبحافظة ذمار

سيلعب الدور الرئيسي يف سعر  وأسعارهااملشكلة تتفاقم باستمرار، وواضح بان املياه 
  . القات والتوسع يف زراعته
بغـرض   الزراعيـة النسبية لزراعة العديد من احملاصيل  امليزةكما ميكن استغالل 

حملاصـيل مـن   واخلضار  والنب والعائد الكبري الذي جتنيه هذه ا الفاكهةالتصدير مثل 
على ذلك من سعر  أدلوليس . جراء عملية التصدير والذي يفوق القات مبرات عدة 

كما جيدر التنويه . املاجنو واحلمضيات واخلضار  أسعارالنب اليمين يف اخلارج وكذلك 
م ٢٠٠٣بريطانيا يف العـام   إىل املصدرةمن التني الشوكي  الواحدة احلبةسعر  أنإىل 

  .كجم /ريال ٣٠٠٠نصف جنيه اجنليزي أي حوايل  إىلوصل 
هناك جماالً واسعاً لتشجيع زراعة النب  أنومن خالل ما ورد يف هذه الدراسة تبني 

. والعنب يف املنحـدرات   احملميةالدافئه والتني الشوكي والزراعة  األوديةواملاجنو يف 
لك التني الشـوكي  واخلضار وكذ احملميةيكون العنب والفرسك والزراعة  أنوميكن 
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مثـل   أخرى بأنشطةاالهتمام  أن.  اجلبليةحماصيل منافسة للقات يف قيعان املرتفعات 
احليوانية لتنويع مصارد دخـل املـزارع واسـتمراره     والثروةتربية النحل والدواجن 

  .أيضا لتجنب زراعته للقات واحلد من انتشارها من املسائل اهلامة 
يف غايـة   أمـر وطنيه تم جبوانب القات املختلفة  استراتيجيهوجود  إن، أخريا
لتحديد الرؤى واالجتاهات املستقبلية للتعامل معه واحلد من انتشاره وتناوله من  األمهية
  . معهد متخصص بشئون القات أومركز  إنشاءخالل 
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 املزروعـة  الرقعةزيادة  ةمكانيإلى القات سيستمر بالتزايد ، فإن كون الطلب ع
تقنيات حديثة مواكبة للتغلب على  وإدخالكبرية والتوسع يف زراعته يف مناطق جديدة 
تأهل اليمن تخاصة عندما ) شرق أفريقيا ( بعض مشاكله ، بل واسترياده من اخلارج 

د ورفع القيود على االسـتريا  التجارةيف حترير  WTO العاملية التجارةلشروط منظمة 
  . والتصدير 

ر زراعته وتداوله فيها، ودول رئيسـية مثـل   ظ، هناك دول حتأخرىومن جهة 
من القات يف  واستريادهار تناوله، ظحت وبريطانيا وهولندا ال األمريكية املتحدةالواليات 

 أنورمبـا  . تزايد مستمر، وستلعب الدور الرئيسي يف حتديد مستقبل االجتار بالقات 
مـادة   الفتـرة عترب النب يف تلك ا، حيث انتشارهلنب يف بدايات ا حذو القات سيحذو

  .والغرامةحمرمة يعاقب على تناوهلا بالسجن 
بـدائل أخـرى    إجيـاد املضافة للقات، وعـرب   القيمةكما أن البحث يف حتسني 

 الصناعةدخاله يف إ مواد منه كمشروب على سبيل املثال، أو واستخالص الستخدامه
، األسـاس وعلى هذا . أمور واردة خاصة مع نوعية التكنولوجيا وتطورها الصيدلة أو

  .  السلبيةواحلد من جوانبه  التنميةالبد من التعامل معه وتطويعه ليخدم 
وهي اليت ذكرت يف هذه الدراسة مثل العنـب   املنافسةوهنا تأيت أمهية احملاصيل 

لدول اجلوار أو الدول األخرى للتصدير  مرغوبةوالتني الشوكي والنب، كوا حماصيل 
، ورخص مثنـها وجودـا   خمتلفةلبالدنا لزراعتها يف مواعيد  النسبية امليزة باستغالل
الكيماويـات   استخدامبصورة أساسية على املادة العضوية أي قلة  واعتمادها العالية

  . يعطيها ميزة يف التسويق بأسعار منافسة  وهذا ما، يف زراعتها ) مبيدات وأمسدة(
ما بعد احلصاد  تقنيات  وإدخالأمهية تطوير  إىلوالبد من التنويه يف هذا اجلانب 

  . العامليةاملراد تسويقها وتصديرها للمنافسة يف السوق  الزراعيةهلذه السلع 
وعند احلديث عن بدائل زراعة القات، جيب أال تتركز اجلهود والتفكري فقط على 

يف االعتبار العدد املتزايد ملستهلكي القات وخاصة  ذاألخالبد من  إذاجلوانب التقنية، 
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املختلفة اليت ترضي كافة الشرائح االجتماعية،  وأسعارهبني الشباب وطالب املدارس، 
  . ام ــوتوفره على مدار الع
الشـباب وعـرب    إىلوالتوعية املوجهة  اإلعالموسائل  استخداموهنا تأيت أمهية 

تناوله يف  وغريها، وسن التشريعات والقوانني اليت حتد منوالنوادي املدارس واجلوامع 
من العامل، و فـرض   عديدةأسوة بالسجائر يف دول  احلكوميةوخاصة  العامة األماكن

خالت وكذلك مد، الضرائب والرسوم ازية على تسويقه وعلى املياه املستخدمه لريه 
 وإدخـال حني،  إىلألخرى ولو وتشجيع زراعة احملاصيل ابه ، ودعم  املرتبطة اإلنتاج

 إدخالالتقنيات احلديث يف الزراعة، وتنويع مصادر دخل املزارع على مدار العام مثل 
وتربية حنل العسل والدواجن وخاصة الفقاسات صغرية احلجـم   احملميةزراعة البيوت 

، مع تدريب وتوعية املستهدفني ـذه التقنيـات   املرتليةورخيصة الثمن والصناعات 
وخاصة تلك اليت تنتشر فيهـا زراعـة    اجلبليةيف املرتفعات  بدايةيز هذا النشاط وترك

  . على أن يشمل هذا النشاط مزارعي القات وغريهم على حد سواء . القات 
وعدم التركيـز   من حيث تزامنها وتنوعها بعناية األنشطةوجيب دراسة مثل هذه 

ع وبرغبة املستفيد ، وجيب أن الدواجن أو النحل ولكن التنو :على نشاط واحد مثل 
وتوفري املـدخالت   املختلفة اموآليابتسهيل التمويل والتسويق  األنشطةترتبط هذه 

  .وسهولة احلصول عليها 
وغريها للقات ، ميكـن   املذكورةمكانية منافسة احملاصيل إولكي يتم التحقق من 

ويتم تبين مشروع مصـغر   الرائدةتسمى املناطق  خمتارةيف مناطق  األنشطةعمل بعض 
يشمل عدد من املزارعني الذين يعتمدون على زراعة  القات بالكامل وآخرين يزرعون 
القات جبانب حماصيل أخرى أو ال يزرعون القات يف أراضـيهم، وحتـدد أهـداف    

  . وميزانيتها  واألنشطةجنازه الزمنية إل والفترةاملشروع بوضوح 
وحتديد متخصص يشرف على النشـاط يف   على أن يتم دعم جزئي هلذا النشاط

النشاط على الشكل املبني يف /كل منطقة على حدة ويقترح أن يكون تصور املشروع
  :الصفحة التالية 
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  _______في منطقة _________ تشجیع زراعة :   )النشاط ( أسم المشروع 

  تحسین دخل المزارع والحد من زراعة القات :   الھـــــدف

 أو، الوس  طى )إب  / تع  ز(  الجنوبی  ةح  دى من  اطق المرتفع  ات   إ:   منطقــــ  ـة المشــ  ـروع 
  .الشمالیة 

  .والمستھدفات  األنشطةیتم تحدیدھا بحسب :   الفترة الزمنیھ للمشروع

 
 المنطق  ةف  ي  الزراعی  ة األنش  طة أو مس  ح ح  ول   اس  تبانةوعم  ل  المنطق  ةتحدی  د  •

ف  ي  واالجتماعی  ة االقتص  ادیةوالعوام  ل  وإنتاجھ  اوعائ  دھا االقتص  ادي ومس  احتھا 
  . والنجاح والفشل والمتابعةوتحدید مؤشرات للتقییم  المنطقة

التقنی ات   أوو تحدی د المحاص یل   ) بش كل ط وعي   ( المزارعین المستھدفین  اختیار •
     .وأصنافھا وزراعتھا  المدخلة

   .المدخلة تدریب المزارعین المستھدفین على التقنیات  •

م ن   متط ورة مح ددة مث ل ال بن والت ین الش وكي وس الالت        ةمحاصیل زراعی   إدخال •
 باإلض افة )  الزراعی ة ل دى البح وث    مت وفرة  التقنی ة ھ ذه  ( الدواجن م ع الفقاس ات   

  .خالیا النحل  إلى

م ن  األنش طة  لھ ذه   األمط ار  ومتوس طة الحج م لحص اد می اه     ةنشاء خزانات صغیرإ •
 . المنحدرات  أسطح المنازل أو

 .األنشطة التقییم الدوري لھذه  •

   .الصغیرة  الزراعیةدارة المشاریع  إتدریب مجموعھ من الكوادر في مجال  •

 
األنش طة  عل ى أن ی تم التوس ع ال دائم لتل ك       ةوالمنطق  األنش طة  یتم تحدیدھا بحسب 

 .في أي توسع مستقبلياألنشطة من مخرجات ھذه  واالستفادةفي مناطق أخرى ،  ةالناجح
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التقرير النهائي للمسح امليـداين يف  . ١٩٩٨. البكري، سعيد و آخرون .١
التقييم الريفـي  :،)حمافظة صنعاء ( مناطق نشاط جممع وعالن الزراعي 

 .السريع، اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذمار

أجنـدة  (للميـاه   اسـتراتيجية حنـو  : اليمن . ١٩٩٧. البنك الدويل .٢
من وثائق البنك الدويل، مكتب البنك الـدويل بـاليمن،   ). اإلجراءات

 .صنعاء

نتائج التعداد الشـامل، مجهوريـة   . ١٩٧٣. لإلحصاءاجلهاز املركزي  .٣
 . اليمن الدميوقراطية الشعبية

 األسـرة التقرير العام ملسح ميزانية . ١٩٩٩. اجلهاز املركزي لإلحصاء .٤
، لإلحصـاء وزارة التخطيط والتنمية، اجلهاز املركـزي  .  ١٩٩٨لعام 

 .صنعاء
السـنوي لعـام    اإلحصـاء كتاب . ٢٠٠٢. اجلهاز املركزي لإلحصاء .٥

 . ، صنعاءلإلحصاءركزي وزارة التخطيط والتنمية، اجلهاز امل.  ٢٠٠١

م ٢٠٠٠-١٩٩٩السروري ، على عبد ايد ، عبد الرب عبد الوهاب  .٦
  . التقرير الفين -أنتاج العنب يف حمافظة صنعاء  اقتصاديات. 

م ٢٠٠١-٢٠٠٠الرب عبد الوهاب  السروري ، على عبد ايد ، عبد .٧
 .حمافظة صنعاء  -أنتاج الفرسك يف مديرية مهدان  اقتصاديات. 

إنتـاج القـات يف    اقتصاديات. م ٢٠٠٢لسروري ، على عبد ايد ا .٨
 . صنعاء  -منطقة جدر 

إنتاج وتسويق التني  اقتصاديات. م  ٢٠٠٣السروري ، على عبد ايد  .٩
 .الشوكي يف حمافظة صنعاء 
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 اجلزئيـة  امليزانيـة دراسـة  . م ٢٠٠١السروري على عبد ايـد   .١٠
للمسـقط املـائي يف    باملشـاركة التقييم الريفي  - املزروعةللمحاصيل 

  .ة حج -القمة

. جغرافية دراسةالقات يف اليمن  ، م ١٩٨٣. السعدي، عباس فاضل .١١
 .جامعة الكويت، الكويت

تاريخ استعمال القـات يف اجلمهوريـة    ،م ١٩٨٢. شوبن ، أرين  .١٢
، "القات يف حيات الـيمن واليمـانيني  "فصل يف كتاب . العربية اليمنية

رصد وحتليل وترمجة فريش حبرج، مركز الدراسات والبحوث الـيمين،  
 . صنعاء

تطور اخلـدمات الصـحية يف    ، م ١٩٧١. عبد املنعم ، حممد علي .١٣
 . القاهرة، مصر. اليمن

نتائج املسـح الريفـي   ، م ١٩٩٩. عمان وآخرونبداهللا ، على نع .١٤
يف مناطق زراعة القات يف حمافظات صنعاء ، حجـه ،   الزراعيةلألنظمة 

 .اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذمار. ذمار ، تعز والضالع

 ،م ٢٠٠٢. ان حيي عبدامللك وبري جـاتر عبداهللا ، علي نعمان، قحط .١٥
ة حاله عن إنتاج وتسويق القـات يف  دراس -القات واالقتصاد الريفي 

وثائق املؤمتر الوطين بشـأن  . بعض مناطق حمافظات حجة، صنعاء وتعز 
وزارة التخطـيط والتنميـة   . القات، رؤية وطنية حاملة مبستقبل واعد 
 . بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري، صنعاء

التخلف االقتصادي واالجتمـاعي   ، م ١٩٦٥. العطار، حممد سعيد .١٦
 .دار الطباعة والنشر، بريوت، لبنان. اليمنيف 

القات واملـوارد   ، م ٢٠٠٢. فارع ، يوسف امحد وعلى جرب علوي .١٧
رؤية وطنية حاملـة مبسـتقبل   : وثائق املؤمتر الوطين بشأن القات. املائيه
وزارة التخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الزراعـة والـري،   . واعد
 .صنعاء
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القـات يف   ،م ١٩٩٣). األسـكوا  (آسيا اللجنة االقتصادية لغرب  .١٨
اليمن ، تقرير عن زيارة استشارية لليمن حول زراعة القـات، عمـان،   

 .األردن

مراجعة أولية حـول البحـوث    ،م ١٩٩٦. عبد اهللا إمساعيلحمرم،  .١٩
ورقة علمية مقدمـة إىل  . والدراسات اليت أجريت على القات يف اليمن
 .ية، ذمارورشة العمل حول مراجعة البحوث الزراع

اهليئـة  . ظاهرة القات يف الـيمن  ،م ٢٠٠٠. عبداهللا إمساعيلحمرم،  .٢٠
 .العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذمار

واقع الزراعـة يف الـيمن  ودور    ،م ٢٠٠٢. إمساعيل عبداهللاحمرم،  .٢١
ورقة مقدمة إىل مؤمتر العلوم والتكنولوجيا . البحوث الزراعية يف التنمية

العربية املتحدة خـالل   اإلماراتالثالث املنعقد يف جامعة الشارقة بدولة 
 .م٢٠٠٣أبريل  ٧ -٤الفتره 

القـات   ،م ٢٠٠٢. ، عبد الواحد مكرد وعلي نعمانإمساعيلحمرم،  .٢٢
رؤية وطنية حاملـة  : ورقة مقدمة للمؤمتر الوطين بشأن القات. والزراعة

وزارة التخطيط والتنمية بالتنسيق مـع وزارة الزراعـة   . مبستقبل واعد
 . والري، صنعاء

. القات وآثاره الصحية والسياسية ،م ١٩٨٢. املدفعي، يوسف حممد .٢٣
ث ، مركز الدراسات والبحو"القات يف حياة اليمن واليمانيني"يف كتاب 

 . اليمين، صنعاء

جناز تقرير إ، م ٢٠٠٣) . الثالثة  املرحلة(  اجلبليةمشروع املدرجات  .٢٤
عبد الرشـيد ياسـني منسـق    . عداد دإ. م  ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ ةللفتر

 .املشروع 

الدليل الزراعـي   ،م ١٩٩٨. مكرد ، عبد الواحد عثمان وآخرون .٢٥
، اهليئة كتاب مرجعي للعاملني يف القطاع الزراعي: للمرتفعات الوسطى

 .الزراعي، ذمار واإلرشادالعامة للبحوث 
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مسح الـنب   ،م ١٩٨٩. الواحد عثمان والربتس اسكسمكرد ، عبد .٢٦
  دراسة أعدت بتمويـل مـن املركـز الـدويل     . يف حمافظيت حلج وأبني
 . للمصادر الوراثية

 اإلنتاجيـة توصيف األنظمة  ،م ١٩٩٦.  مكرد ، عبدالواحد عثمان .٢٧
حتليل نتائج املسح امليـداين للفـرق البحثيـة     . يف املرتفعات الوسطى

 . املشتركة، اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي، ذمار واإلرشادية

حنو سياسـة متكاملـة    ،م ٢٠٠٢). الفاو(األغذية والزراعة منظمة  .٢٨
مقدمه إىل املؤمتر الـوطين بشـأن   . دراسة ميدانية فنية: للقات يف اليمن
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