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الزراعية أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية 
 املستدامة يف ساحل حضرموت

 : الولخص

إٕ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ تطتبط مبذُٛع١ َٔ 

ؾأْٗا إٔ تؤثط يف َػت٣ٛ املكَٛات اييت َٔ 

َٚٔ بني  ايكسض٠ ع٢ً تطٛضٖا ٚاغتساَتٗا،

ٖصٙ املكَٛات تأتٞ املٛاضز املا١ٝ٥ اييت 

تؿهٌ ايسعا١َ األغاغ١ٝ يٓذاح ٖصٙ 

ايت١ُٝٓ، ٜٚػع٢ ٖصا ايبشح إىل إدطا٤ 

تعطٜف مبٓطك١ ايسضاغ١ )غاسٌ سهطَٛت( 

ثِ عطض يٛاقع ايٓؿاط ايعضاعٞ َٔ خالٍ 

املكاض١ْ ملؤؾطات املػاس١ ٚاإلْتاز يًرتنٝب 

َٓٝتني َا بني احملكٛيٞ يف املٓطك١ ملستني ظ

ّ ملعطف١ َػت٣ٛ 2010ّ ٚايعاّ 2000ايعاّ 

ايتػريات ايٛاقع١ أثٓا٤ ٖصٙ املس٠ ايع١َٝٓ، ثِ 

ٜعطض ايبشح ٚاقع َكازض املٛاضز املا١ٝ٥ 

املتاس١ َٔ األَطاض، ٚايػٍٝٛ، ٚاملٝاٙ 

اؾٛف١ٝ، اييت ٜعتُس عًٝٗا ايٓؿاط 

ايعضاعٞ، َٚٔ زضاغ١ ٖصٙ املكازض 

املطتبط١ باملٛاضز ْػتعطض أِٖ املؿهالت 

املا١ٝ٥ ٚأثطٖا ع٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

املػتسا١َ ٚبٓا٤ً ع٢ً ؼسٜس املؿهالت، 

اييت تؤثط غًبّا ع٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

يف َٓطك١ ايسضاغ١ فإْ٘ ال بس َٔ ٚنع ضؤ١ٜ 

اقتكاز١ٜ َػتكب١ًٝ ملعاؾ١  -دػطاف١ٝ 

ٖصٙ املؿهالت ٚايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٛاضز 

ا١ٝ٥ املتاس١ ٚتطؾٝس اغتدساَٗا مبا وكل امل

  ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ املػتسا١َ ملٓطك١ ايسضاغ١ .

ABSTRACT 

One of the most important 
factors that affect the 
agricultural development and its 
continuity is the water sources. 
This study aims at describing 
and introducing the study site 
(coastal area of Hadhramout) 
and the agricultural activities in 
this area through drawing a 
comparison between the space 
and crop production in two 
periods from 2000 to 2010  so 
as to show the changes that 
happened within these periods. 
The study describes the current 
state of the water sources 

available from rains, floods and 
underground waters upon which 
the agricultural activities are 
based. Through the study of 
these sources, the researcher 
will show the problems that 
affect negatively the sustainable 
agricultural development in the 
study site. The researcher will 
recommends having a 
geographical economic vision to 
overcome all these problems 
and to develop the available 
water sources to achieve a 
sustainable agricultural 
development in the study site. 



 
 

 
 
 268 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 

 هـقـذهـة :

ٜعس ايكطاع ايعضاعٞ ضنٝع٠ ١َُٗ َٔ ضنا٥ع ايكطاعات اإلْتاد١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا 

ايكطاع َٔ أ١ُٖٝ يف ؼكٝل األَٔ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ ايؿا١ًَ يف اجملتُع، ٚشيو ملا هلصا 

ايػصا٥ٞ املٓؿٛز، فهاّل عٔ تٛفري املسخالت ٚخًل ايرتابطات َع كتًف ايكطاعات 

 االقتكاز١ٜ األخط٣ .

ٚيف َٓطك١ ايسضاغ١ اييت تؿػٌ اؾع٤ ايػاسًٞ َٔ قافع١ سهطَٛت ٚاييت 

أِٖ ّ، ٜٚٓتؿط بٗا عسز َٔ 2010% َٔ غهإ احملافع١ عاّ 43.5ٜرتنع بٗا مٛ 

املسٕ ٚيف َكسَتٗا َس١ٜٓ املهال سانط٠ احملافع١، ٚيف ٖصا ايٓطام ايػاسًٞ تٓتؿط 

عسز َٔ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ اييت ٜكاّ يف بطْٛٗا ٚزاالتٗا أْؿط١ ظضاع١ٝ كتًف١ تكّٛ ع٢ً 

تسفل َٝاٙ ايػٍٝٛ، ٚتٓتؿط ع٢ً ٖصا ايػٌٗ ايػاسًٞ عسز َٔ املٓاطل اييت تٛدس بٗا 

ٗس ايعضاع١ فٝٗا تٛغعّا أفكّٝا نبريّا يف ايػٓٛات األخري٠ ٜعتُس ايرتب اؾري١ٜ، ٚتؿ

بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً املٝاٙ اؾٛف١ٝ غٛا٤ َٔ َٝاٙ ايعٕٝٛ أٚ اآلباض ٖٚصا َا ظاز َٔ 

اغتدساّ املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ ع٢ً ايطغِ َٔ قسٚزٜتٗا، األَط ايصٟ أز٣ إىل إؿام 

ف١ٝ غٛا٤ أنإ َٔ َٝاٙ اآلباض أٚ َٝاٙ ايعٕٝٛ ايهطض بٗا، ٚغاق١ املٛاضز املا١ٝ٥ اؾٛ

مما نإ ي٘ األثط ايػًيب ع٢ً ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ، ٚيف ظٌ شيو ايتسٖٛض يًُٛاضز املا١ٝ٥ 

ٚعسّ اغتػالهلا بايكسض ايصٟ وكل املٛا١ُ٥ بني ايتٛغع ايعضاعٞ ايكا٥ِ ٚاملتعاٜس، ٚبني 

ضاع١ٝ تعٌ قفٛف١ باملداطط َا مل ٜتِ إَهاْٝات املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ فإٕ ايت١ُٝٓ ايع

ٚنع املعاؾات املُه١ٓ ٚاملتُج١ً يف تطؾٝس اغتدساّ املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ يف املٓطك١ 

 مبا وكل ايت١ُٝٓ يعضاع١ٝ املػتسا١َ .

 البدث هشكلة

تهُٔ َؿه١ً ايبشح يف عسّ قسض٠ املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات 

املتكاعس يف ظٌ ايتٛغع األفكٞ يألضانٞ ايعضاع١ٝ َٔ خالٍ ايٓؿاط ايعضاعٞ 

اغتكالح أضاض دسٜس٠، مما اْعهؼ شيو غًبّا ع٢ً طبٝع١ ايٓؿاط ايعضاعٞ ايكا٥ِ، 

غ٣ٛ َٔ سٝح اإلْتاد١ٝ أٚ َٔ سٝح دفاف ايهجري َٔ األضانٞ ايعضاع١ٝ ايبٛض يعسّ 

يٝب تكًٝس١ٜ يف عًُٝات سكٛهلا ع٢ً ايهُٝات املطًٛب١ َٔ املٝاٙ يف ظٌ اغتدساّ أغا

  ايٍطٟ يألضانٞ ايعضاع١ٝ .
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 : َّأُذاف ُوية البدثأ
تأتٞ أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ أسس ايعٓاقط األغاغ١ٝ املؤثط٠ يف ايت١ُٝٓ 

ايعضاع١ٝ بػاسٌ سهطَٛت، سٝح إٕ َٛقع قافع١ سهطَٛت ايٛاقع نُٔ األقايِٝ 

يصيو فكس تٛدب ايعٌُ ع٢ً إبطاظ أ١ُٖٝ ٖصٙ اؾاف١ اييت مل ٜتح هلا َٛضزّا َا٥ّٝا آَّٓا، 

ايسضاغ١، اييت تهُٔ يف إبطاظ ايعالقات ايك١ٜٛ بني املٛاضز املا١ٝ٥ ٚنٝف١ٝ إزاضتٗا 

ٖساف ٚتُٓٝتٗا، ٚاغتسا١َ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ، ٚبصيو غعت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل األ

 اآلت١ٝ :

 . إبطاظ األ١ُٖٝ اؾػطاف١ٝ ملٓطك١ ايسضاغ١:     أّاًل  

 إبطاظ إَهاْٝات املٛاضز املا١ٝ٥ املتٛافط٠ .ـــــــــــاىًٔا: ث

 ؼسٜس املٓاطل ايعضاع١ٝ يف املٓطك١ .ثـــــــــالجًا: 

 إبطاظ ططم ايطٟ املػتدس١َ يف ايعضاع١ .ـــــــــًا: زابع

 ؼسٜس املؿهالت املطتبط١ باملٛاضز املا١ٝ٥ ٚاغتدساَٗا .خامطًا: 

َػتكب١ًٝ يتطٜٛط إزاض٠ املٛاضز املا١ٝ٥ بايؿهٌ ايصٟ وكل ؼسٜس ضؤ١ٜ : ضادضًا  

 ت١ُٝٓ ظضاع١ٝ َػتسا١َ .

 هٌِجية البدث

تعتُس َٓٗذ١ٝ ايبشح ع٢ً املٓٗر املٛنٛعٞ، ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ، يٛقف ٚؼًٌٝ 

ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ املطتبط١ مبٛنٛع ايسضاغ١ ٚايعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ اإلَهاْٝات 

ؾأْ٘ ٚنع املعاؾات املُه١ٓ يتطٜٛط طبٝع١ ايٓؿاط ايعضاعٞ ٚايكسضات ٚشيو َٔ 

 ايكا٥ِ ٚاملأٍَٛ يف ٖصٙ املٓطك١ .

 التعريف بوٌطقة الذراسة :

 املوقع واملساحة 

تؿػٌ َٓطك١ ايسضاغ١ ايٓطام ايػاسًٞ حملافع١ سهطَٛت ٚاييت تكع اسساثّٝا بني 

مشااّل عٓس اؾع٤ ايػطبٞ يػٛاسًٗا مبشاشا٠ قافع١ ؾب٠ٛ، ٚزا٥ط٠  °14.5زا٥ط٠ ايعطض 

مشااّل عٓس ايططف ايؿطقٞ يػٛاسًٗا مبشاشا٠ قافع١ املٗط٠، ٜٚكٌ  °15.10ايعطض 

عٓس ْٗا١ٜ  °15.30اَتساز سسٚز َٓطك١ ايسضاغ١ مٛ ايؿُاٍ إىل زا٥ط٠ ايعطض 

سسٚزٖا ايػاس١ًٝ ايؿطق١ٝ  ؾطقّا °51ايػالغٌ اؾب١ًٝ ايػاس١ًٝ، ٜٚكطع خط ايطٍٛ 
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ؾطقّا سسٚزٖا ايػاس١ًٝ ايػطب١ٝ َع قافع١  °48.30َع قافع١ املٗط٠، ٚخط ايطٍٛ 

 ( .                          1(.  )خطٜط١ ضقِ )1ؾب٠ٛ )

% َٔ َػاس١ 12نِ ٚتؿهٌ ْػب١ 18595ٜٚؿػٌ ٖصا ايٓطام َػاس١ قسضٖا 

ٕٛ ٖصا ايٓطام إزاضّٜا َٔ ٜٚته 2نِ 155376قافع١ سهطَٛت ايبايػ١ مٛ 

َسٜطٜات املهال، ٚأضٜاف املهال، ٚبطّٚ، َٝفع، ٚسذط، ٚغٌٝ باٚظٜط، ٚايؿشط، 

 ٚايطٜس٠ ٚقكٝعط . *

 ( ميطك٘ الدزاض٘ )ضاحل حطسمْت(1خسٓط٘ زقه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوالهح التضاريسية لوٌطقة الذراسة 

 ا فُٝا ًٜٞ:َٔ قػُني نبرئٜ ميهٔ عطنُٗ تتؿهٌ َٓطك١ ايسضاغ١ تهاضٜػّٝا

 أّاًل : الطَل الطاحلٕ :

ميتس ايػٌٗ ايػاسًٞ ؿهطَٛت َٔ غطب ٚازٟ املػ١ًٝ ؾطقّا إىل ٚازٟ ؾباّ غطبّا 

نِ ٜٚعٗط يف ٖصا ايػٌٗ منطإ ض٥ٝػٝإ َٔ ايػٛاسٌ  40 – 10ٜٚرتاٚح اتػاع٘ بني 

ب مٛ ايؿاط٧، ٚمتجٌ اَتسازّا ٖٚٞ ايػٛاسٌ ايػ١ًٝٗ ٚايػٛاسٌ اؾب١ًٝ اييت تكرت

يًػالغٌ اؾب١ًٝ االْتكاي١ٝ . ٚتٓتؿط ع٢ً طٍٛ ٖصا ايػاسٌ عسز َٔ املالَح 



 
 

 
 
 271 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

( تتُجٌ يف بطانني ب٦ط عًٞ عٓس اؿسٚز ايػطب١ٝ ملٓطك١ ايسضاغ١ 2اؾُٝٛضفٛيٛد١ٝ )

مبشاشا٠ قافع١ ؾب٠ٛ، ٚباالػاٙ ؾطقّا تٓتؿط ايػٛاسٌ ايط١ًَٝ ست٢ زيتا ٚازٟ سذط 

 تكع بني ضأؽ ايهًب ٚضأؽ ايطد١ُٝ ٖٚٞ غٌٗ فٝهٞ تكسض َػاست٘ عٛايٞ اييت

ٖهتاض، ٚإىل ايؿطم َٔ ايسيتا تكرتب ايػالغٌ اؾب١ًٝ إىل خط ايػاسٌ ست٢  2500

َٓطك١ بطّٚ، سٝح ٜعٗط بعسٖا غٌٗ قدطٟ فػٝح ؼف ب٘ ايهجبإ ايط١ًَٝ 

الغٌ اؾب١ًٝ مٛ ايؿاط١ٝ٦ ٜٚػتُط ٖصا ايػٌٗ ست٢ ضأؽ املهال سٝح تكرتب ايػ

ايؿاط٧ َط٠ أخط٣، بعسٖا ترتادع ايػالغٌ اؾب١ًٝ ٜٚعٗط غٌٗ غاسًٞ فػٝح ميتس 

َٔ املهال ست٢ األططاف ايؿطق١ٝ يػاسٌ سهطَٛت، ٜٚرتاٚح اتػاع ٖصا ايػٌٗ 

نِ، ٚتٓتؿط ع٢ً ٖصا اؾع٤ أِٖ َعاٖط ايهاضغت يف َٓطك١  40 – 20ايػاسًٞ بني 

سٝح تٓتؿط ايعٕٝٛ املا١ٝ٥ نُا ٜتدًٌ ٖصا ايػٌٗ عسز َٔ غٌٝ باٚظٜط ٚتباي١ ٚاؿاَٞ، 

 .األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ َٓٗا أٚز١ٜ بٜٛـ ٚسٜٛط٠ ٚعطف ٚخطز، ٚغريٖا 

 ًٔا : الطالضل اجلبلٔ٘ الطاحلٔ٘ثاى

ٚتكع إىل ايؿُاٍ َٔ ايػٌٗ ايػاسًٞ، ٖٚٞ غًػ١ً دب١ًٝ اْتكاي١ٝ إىل ٖهب١ 

طبٛغطاف١ٝ َعكس٠ ْتٝذ١  سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ، ٚتعهؼ ٖصٙ املٓشسضات طبٝع١

يًتكسعات اييت سسثت ٚأزت إىل فكٌ املٓشسضات ايػاس١ًٝ عٔ ٖهب١ سهطَٛت 

َرت فٛم غطح  2077اؾٓٛب١ٝ، فعٗطت بعض ايكُِ ايعاي١ٝ َجٌ ق١ُ نٛضغٝبإ

(، ٚتكع ٖصٙ ايػالغٌ اؾب١ًٝ يف َٛقع َٓاغب ؿطن١ ايهتٌ اهلٛا١ٝ٥ ايططب١ 3ايبشط)

(، ٚيف ٖصا ايٓطام ػس 4ًَِ غّٜٓٛا ) 300 - 200عسٚز  َا دعًٗا تػتكبٌ أَطاضّا

( ٚتتسفل َٝاٙ ٖصٙ 5األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ بساٜاتٗا ٖٚٞ ٖٓا عُٝك١ ٚنٝك١ ٚؾسٜس٠ االمساض)

األٚز١ٜ باػاٙ ايػاسٌ َٚٔ أُٖٗا ٚازٟ سذط، ٚٚازٟ اـطب١، ٚٚازٟ بٜٛـ، ٚٚازٟ 

                                                             سٜٛط٠، ٚٚازٟ عطف، ٚٚازٟ عػس اؾبٌ، ٚٚازٟ ؾداٟٚ . 

 الوٌاخ السائر في الوٌطقة
ٜتُٝع َٓار َٓطك١ ايسضاغ١ )غاسٌ سهطَٛت( بأْ٘ َٓار ؾب٘ داف ساض قٝفّا 

ٚخط  مشااّل °14.39َٚعتسٍ ؾتا٤ّا، ٚتعهؼ قط١ ايطٜإ ايٛاقع١ ع٢ً زا٥ط٠ ايعطض 

(; إش ترتاٚح زضد١ اؿطاض٠ 1ؾطقّا ٖصٙ ايكف١ املٓاخ١ٝ )دسٍٚ ضقِ ) °48.25ايطٍٛ 

فرباٜط( بني  -ّ ٚؾتا٤ّا )زٜػُرب°29.1 -ّ °30.6أغػطؼ( بني  -قٝفّا )ْٜٛٝٛ 

 66.8ّ، ٜٚكٌ َعسٍ فُٛع ايتػاقط املططٟ ع٢ً غاسٌ سهطَٛت 23.4° –ّ 24.8°

ًَِ (  33.6ٌ ايطبٝع )ًَِ( ٚفك 16.6ًَِ / غ١ٓ ٜػكط َععُٗا خالٍ فكٌ ايؿتا٤ )
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أَا املٓاطل اؾب١ًٝ املطتفع١ هلهب١ سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ اييت تكع عًٝٗا خط تكػِٝ املٝاٙ 

، نُا متتاظ َٓطك١ (6)ًَِ( يف ايػ١ٓ  200فإْٗا تػتكبٌ ظخات َطط١ٜ تكٌ إىل )

% 85غاسٌ سهطَٛت باضتفاع ايططٛب١ ايٓػب١ٝ سٝح تكٌ أزْاٖا يف ؾٗط ْٛفُرب 

 . (7)ًَِ / غّٜٓٛا  2569%، أَا ْػب١ ايبشط فتكٌ إىل 72ٗط أغػطؼ ٚأعالٖا يف ؾ

املتْضطات الػَسٓ٘ لدزد٘ احلسازٗ ّالسطْب٘ اليطبٔ٘ ّننٔ٘ ضكْط األمطاز بطاحل 

 و 2003 – 1900حطسمْت للندٗ مً 

دلنْع معدل 

 % ضكْط األمطاز
ل
عد
امل

  ٘
ْب
ط
لس
ا

% 
ٔا
دى
ال

  ٘
ْب
ط
لس
ا

% 
ٙ
ظن
لع
ا

 
 املعدل

دزد٘ 

احلسازٗ 

 الدىٔا

دزد٘ 

احلسازٗ 

 العظنٙ

 األغَس

 ٓيآس 28.1 18.6 23.4 95 29 62 1.7

 فربآس 28.6 19.6 24.1 94 42 68 9.9

 مازع 29.9 21 25.4 95 45 70 7.1

 إبسٓل 31.9 22.9 27.4 96 48 72 24.5

 مآْ 33.7 25.4 29.5 94 54 74 2

 ْٓىْٔ 34.9 26.3 30.6 95 49 72 0.4

 ْٓلْٔ 33.8 25.5 29.4 93 49 71 0.9

 أغططظ 32.4 25.5 29.1 94 50 72 1

 ضبتنرب 32.4 26.1 29.3 96 60 78 1.6

 أنتْبس 31.4 22.5 27 96 44 70 2.7

 ىْفنرب 30.9 20.2 25.6 94 32 63 1.5

 دٓطنرب 29.1 20.4 24.8 94 52 58 5

، أطسّح٘ دنتْزاِ غري ميػْزٗ، بازغٔد، ذلند عْض ، حْض ّادٖ حذس، دزاض٘ دٔنْزفْلْدٔ٘ -املصدز :

 .63، صــ2008دامع٘ الئلني، الطْداٌ، 

 الوْارد الوائية الوتاخة في هٌطقة الذراسة :

تكع َٓطك١ سهطَٛت ْٚطاقٗا ايػاسًٞ، يف ْطام املٓار ؾب٘ اؾاف مما هعٌ ٖصٙ 

املا١ٝ٥ يف تسفل دطٜإ املٝاٙ  املٓطك١ ال تتُتع مبٛاضز َا١ٝ٥ ٚفري٠، ٚتعٗط َٛاضزٖا

ايػٍٝٛ ( يف َٛاغِ غكٛط األَطاض احملسٚز٠ خكٛقّا ع٢ً املطتفعات اؾب١ًٝ )
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ايػاس١ًٝ اييت تتدص َٔ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ فاٍض هلا أٚ تعٗط ٖصٙ املٛاضز يف املٝاٙ اؾٛف١ٝ 

ٕٛ اييت ؽتعٕ يف باطٔ ايٓطام ايػاسًٞ اييت تعٗط يف بعض األسٝإ ع٢ً ؾهٌ عٝ

تٓتؿط يف بعض َٓاطل ايٓطام ايػاسًٞ، ٖٚٓا ميهٔ عطض ٚاقع املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ 

 يف غاسٌ سهطَٛت يف اآلتٞ :

 ( مٔاِ األمطاز :1

تتُٝع َٓطك١ ايسضاغ١ بك١ً ٚانش١ يف تػاقط أَطاضٖا ٚعسّ اْتعاّ غكٛطٗا فكس 

ًَِ يف  6668ٔ (( َعسٍ َكساض ايتػاقط ايػٟٓٛ مبا ال ٜعٜس ع1عهؼ اؾسٍٚ )ضقِ )

ًَِ( 1964ٜٓاٜط ( ) –زٜػُرب  –ايػ١ٓ ٜػكط َععُٗا خالٍ فكٌ ايؿتا٤ ) ْٛفُرب 

ًَِ( ٖٚٞ نُٝات ق١ًًٝ ٚقسٚز٠ 3965إبطٌٜ ( ) –َاضؽ  –ٚفكٌ ايطبٝع ) فرباٜط 

َٚتبا١ٜٓ َٔ عاّ إىل آخط، نُا تػتكبٌ املٓاطل اؾب١ًٝ املطتفع١ هلهب١ سهطَٛت 

خط تكػِٝ املٝاٙ بني غاسٌ سهطَٛت ٚٚازٜ٘ ظخات َطط١ٜ اؾٓٛب١ٝ اييت ٜكع عًٝٗا 

ًَِ يف ايػ١ٓ أسٝاّْا، ٚال ٜعتُس ع٢ً ٖصٙ ايه١ُٝ َٔ األَطاض ايػاقط١ 300تكٌ إىل 

أٟ ْؿاط ظضاعٞ َباؾط أٚ َطاعٞ طبٝع١ٝ ثابت١، ٚتتٛقف االغتفاز٠ َٓٗا ع٢ً تجبٝت 

س َا بإهاز َطاٍع ايرتب١، ٚع٢ً منٛ بعض اؿؿا٥ـ ٚايؿذريات اييت تػُح إىل س

عس ع٢ً تػص١ٜ كعٕٚ املا٤ قسٚز٠ يرتب١ٝ األغٓاّ ٚاملاعع، ٚأٜهّا ميهٔ إٔ تػا

 .اؾٛيف

 ( املْازد املتاح٘ مً مٔاِ الطْٔل :2

ًَِ، 300تػكط األَطاض ع٢ً ٖهب١ سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ ٚمبعسٍ غٟٓٛ ٜكٌ إىل 

٥ٞ يف ايٛزٜإ ايػاس١ًٝ ٚب٘ ٖٚصا ايٛنع املٓاخٞ ٜعس ايعاٌَ ايط٥ٝؼ يٓعاّ ايتسفل املا

ػطٟ ايػٍٝٛ خالٍ األؾٗط َٔ َاضؽ إىل أنتٛبط بكُتني باضظتني يف إبطٌٜ ٚأغػطؼ 

عسا شيو ػف ايٛزٜإ َٔ املٝاٙ باغتجٓا٤ ٚازٟ سذط يف غاسٌ سهطَٛت. ٚفُٝا ًٜٞ 

 ( ٚتسفكاتٗا َٔ َٝاٙ ايػٍٝٛ :2 عطنّا ألِٖ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ )خطٜط١ ضقِ
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 ( األّدٓ٘ الطاحلٔ٘ مبيطك٘ الدزاض٘ )ضاحل حطسمْت(2زقه ) خسٓط٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز باالعتناد علٙ :

ــ٘      - ــْزٗ( نلٔــــ٘ ا دا ، دامعــ الػــــعنلٕ، عــــْض عبــــدائ،املْازد املأٜــــ٘ ّاضــــتددامااَا م ضــــاحل حطــــسمْت زضــــال٘ مادطــــتري )غــــري ميػــ

 .78،ص2013حطسمْت

 . 65و، ص2008، ذلند عْض، حْض ّادٖ حذس، زضال٘ دنتْزاِ )غري ميػْزٗ( نلٔ٘ ا دا ،دامع٘ الئلني، بازغٔد -

 : ّادٖ حذس 2-1

ٜعس ٚازٟ سذط َٔ أِٖ أٚز١ٜ قافع١ سهطَٛت ٜٚكع إسساثّٝا بني زا٥طتٞ عطض 

ؾطقّا ٜٚؿهٌ سٛن٘  °48.50 - °47.5مشااّل ٚخطٞ ايطٍٛ  15.10° - 14.5°

َرت يف  500% َٔ ٖصٙ املػاس١ ع٢ً اضتفاع 10( ٚتكع 8)2ن10000َِػاس١ تكسض بـ

(، ٜٚٓشسض ايٛازٟ 9ايٓطام اؾبًٞ ايػاسًٞ االْتكايٞ إىل ٖهب١ سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ )

نِ ٜٚكب 220َرت ٜٚبًؼ طٛي٘ سٛايٞ 1600َٔ ٖهب١ سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ ع٢ً اضتفاع 

نِ غطب َس١ٜٓ املهال ايػاس١ًٝ سانط٠ 62ايهًب ع٢ً بعس  يف عط ايعطب عٓس ضأؽ

( ٜٚبًؼ َتٛغط ايتػاقط املططٟ ايػٟٓٛ ع٢ً سٛض ايٛازٟ 10قافع١ سهطَٛت، )

ًَِ ٜٚكسض سذِ املا٤ ايػطشٞ  200ًَِ ٜٚطتفع يف اؿٛض األع٢ً إىل سٛايٞ  80سٛايٞ 

% 30هٌ غٍٝٛ ٚ% َٓ٘ َاهطٟ ع٢ً ؾ 40ًَٕٝٛ َرت َهعب  470ايػٟٓٛ يًٛازٟ مٛ 

% تتػطب إىل املٝاٙ اؾٛف١ٝ ػطٟ ع٢ً ؾهٌ تسفل ؼت 30ع٢ً ؾهٌ غٍٝٛ ٚ

( . ٜٚتُٝع ٚازٟ سذط ظطٜإ املٝاٙ فٝ٘ طٛاٍ ايػ١ٓ َع ٚدٛز قُِ تكطٜف١ٝ 11غطشٞ )

يًُٝاٙ أثٓا٤ َٛاغِ غكٛط األَطاض يف فكٌ ايكٝف ع٢ً اؿٛض األع٢ً يًٛازٟ ; ٜٚبسأ 
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نِ إىل ايؿُاٍ َٔ املكب ٚؽتفٞ ٖصٙ املٝاٙ يف َٓاطل  150ظٗٛض املٝاٙ َٔ َػاف١ 

َتعسز٠ َٔ ايٛازٟ بني ايطَاٍ ٚاؿكبا٤، ٚػطٟ ع٢ً ؾهٌ َٝاٙ ؼت غطش١ٝ 

ٚملػاف١ تكٌ يف بعض األسٝإ إىل ٦َات األَتاض، يتعٗط َط٠ أخط٣ نُذط٣ َا٥ٞ 

يف /خ  3َرت 1.5( ٜٚبًؼ َػت٣ٛ ايتسفل املا٥ٞ عٓس َكب ايٛازٟ بٓشٛ 12غطشٞ)

( ٜٚٓتٗٞ ٚازٟ سذط 13/خ يف َٛاغِ تػاقط األقطاض )3َرت 6املٛاغِ ؾب١ اؾاف١ ٚمٛ

ٖهتاض تكع بني ضأؽ ايهًب غطبا، ٚضاؽ ايطد١ُٝ 2500بسيتا ٚاغع١ ْكسض َػاستٗا ب

ؾطقا، ٖٚٞ عباض٠ عٔ غٌٗ فٝهٞ سسٜح ايٓؿأ٠ ٚتهِ ايسيتا َؿطٚع ٚازٟ سذط 

 (.14ايعضاعٞ )

 : الْدٓاٌ الطاحلٔ٘ 2-2

تٓتؿط ٖصٙ ايٛزٜإ ع٢ً طٍٛ املٓطك١ ايػاس١ًٝ َا بني ٚازٟ سذط يف ايػطب ٚٚازٟ 

املػ١ًٝ يف ايؿطم، ٖٚٞ فُٛع٘ َٔ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ ايككري٠ اييت تٓشسض َٔ 

ايػالغٌ اؾب١ًٝ االْتكاي١ٝ إىل ايٓطام ايػاسًٞ ع٢ً ايبشط ايعطبٞ، ْٚتٝذ١ يك١ً 

املتسفك١ يف بطْٛٗا قسٚز٠، غري إٔ امساضٖا َػاس١ أسٛاض ٖصٙ األٚز١ٜ فإٕ املٝاٙ 

% ٜؤزٟ إىل تسفل ايػٍٝٛ بكُِ تكطٜف١ٝ عاي١ٝ فتصٖب ٖسضّا 665ايؿسٜس ايصٟ ٜكٌ إىل 

(، ٚيف بطٕٛ ٖصٙ األٚز١ٜ تٓتؿط 15إىل ايبشط يف ظٌ انفاض نفا٠٤ تٛظٜع  ايػٍٝٛ )

ٍٝٛ املتسفك١، نُا املسضدات ايعضاع١ٝ اييت تعتُس ع٢ً َٝاٙ ايعٕٝٛ، ٚنصيو َٝاٙ ايػ

تٓتؿط األضانٞ ايعضاع١ٝ يف زيتاٚات ٖصٙ األٚز١ٜ اييت تعتُس ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ ٚاملٝاٙ 

اؾٛف١ٝ ٚمتس ٖصٙ األٚز١ٜ املسٕ ايػاس١ًٝ باملٓتذات ايعضاع١ٝ املدتًف١، َٚٔ أِٖ ٖصٙ 

ٚميهٔ األٚز١ٜ ٚازٟ اـطب١ ٚٚازٟ بٜٛـ، ٚٚازٟ سٜٛط٠ ٚٚازٟ عطف، ٚٚازٟ خطز. 

 طانٗا فُٝا ًٜٞ :اغتع

 : ّادٖ اخلسب٘ 2-2-1

َرت فٛم غطح ايبشط َٔ َطتفعات ٖهب١  1800ٜبسأ تؿهٌ ايٛازٟ ع٢ً اضتفاع    

سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ ٜٚتفطع اؾع٤ األع٢ً يًٛازٟ إىل ٚازٜني، أسسُٖا ٜػ٢ُ ٚازٟ 

عهس ٚاآلخط ٚازٟ احملُسٜني، ثِ ٜتشس ٖصإ ايٛازٜإ َؿهًني ٚازٟ اـطب١، ٚتبًؼ 

نِ ٜٚكب قطب بًس٠ ف٠ٛ ع٢ً بعس 50نُا ٜبًؼ طٛي٘  2نِ 450اس١ ٖصا ايٛازٟ َػ

ًَٕٝٛ َرت  7نِ غطب َس١ٜٓ املهال ٚتكٌ ن١ُٝ ايتسفل ايػٟٓٛ يًٛازٟ مٛ 12

 (.16َهعب )
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 : بْٓؼّادٖ   2-2-2

َرت فٛم غطح ايبشط  1700ٜٚٓبع َٔ ٖهب١ سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ ع٢ً اضتفاع 

ٚازٜني ُٖا ٚازٟ محِ ٚٚازٟ ؾٗٛضٙ ًٜٚتكٝإ يف َٓطك١  ٜٚتهٕٛ يف دعؤٙ األع٢ً َٔ

ايًبٝب يٝؿهال ٚازٟ بٜٛـ ايصٟ ٜكب يف عري٠ ؾاط١ٝ٦ ع٢ً ايػاسٌ ايطًَٞ ؾطم 

( ٜٚبًؼ َعسٍ 17)2ن650ِنِ ٚتبًؼ َػاس١ سٛض ايٛازٟ 16َس١ٜٓ املهال عٛايٞ 

ًَٕٝٛ  4.9مٛ يرت/خ. ٜٚكٌ َتٛغط ايتسفل املا٥ٞ ايػٟٓٛ  155تكطٜف املٝاٙ فٝ٘ مٛ 

 ( .18َرت َهعب )

 : ّادٖ حْٓسٗ   2-2-3

نِ ٜٚتؿهٌ  35ايٛاقع١ إىل ايؿطم َٔ َس١ٜٓ املهال بٓشٛ  ٜكب يف َٓطك١ ؾشري

َرت فٛم غطح ايبشط َٔ املطتفعات ايعًٝا هلهب١  2000ٚازٟ سٜٛط٠ ع٢ً اضتفاع 

 2ن1700ِنِ ٚتكسض َػاس١ سٛن٘ بـ65سهطَٛت اؾٓٛب١ٝ ٜٚبًؼ طٍٛ ايٛازٟ 

 1667إىل  ( ٜٚكٌ َتٛغط ايتسفل املا٥ٞ ايػ19ٟٛٓيرت/خ ) 500َٚعسٍ تسفل املٝاٙ ب٘ 

  (.20ًَٕٝٛ َرت َهعب )

 : ّادٖ عسف  2-2-4

نِ ؾطم َس١ٜٓ   70ٜكع إىل ايؿطم َٔ َس١ٜٓ ايؿشط اييت تبعس بٓشٛ        

َرت فٛم غطح ايبشط  1500املهال، ٜٚٓبع َٔ اهلهاب املطتفع١ ايٛاقع١ ع٢ً اضتفاع 

يرت/  235ٜٚكٌ َعسٍ تكطٜف املٝاٙ فٝ٘ إىل  2ن100ِٜٚؿهٌ سٛن٘ َػاس١ تكسض بـ 

 (.22ًَٕٝٛ َرت َهعب ) 764( نُا ٜبًؼ َعسٍ ايتسفل ايػٟٓٛ مٛ 21خ )

 ّادٖ خسد     2-2-5

نِ ٜٚٓبع َٔ ٖهب١ سهطَٛت  20ٜٚكع إىل ايؿطم َٔ َس١ٜٓ ايؿشط بٓشٛ 

 600َرت فٛم غطح ايبشط، ٚتكسض َػاس١ سٛن٘ بٓشٛ  1000اؾٓٛب١ٝ ع٢ً اضتفاع 

 (.23نِ ) 30ًَٕٝٛ َرت َهعب، ٜٚبًؼ طٛي٘  3 ٜٚبًؼ َعسٍ ايتسفل ايػٟٓٛ مٛ 2نِ

 ْازد املأٜ٘ املتاح٘ مً العٌْٔ :امل -2-3

ٍَ ٔ َٝاٙ ايؿطب ملٓاطل اغتٝطا١ْٝ  ٜعس تسفل املٝاٙ َٔ ايعٕٝٛ املٛضز ايط٥ٝؼ ايصُٟ ٜؤ

نجري٠ يف َٓطك١ ايسضاغ١، فهاّل عٔ اغتدساَٗا يف إضٚا٤ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ يف نجري 

ضاع١ٝ ع٢ً ايػٌٗ ايػاسًٞ، ٚنصيو يف بطٕٛ األٚز١ٜ ايساخ١ًٝ، ٜٚعٛز َٔ املٓاطل ايع

اْتؿاض ٖصٙ ايعٕٝٛ يف ايػٌٗ ايػاسًٞ إىل تٛفط ايعطٚف اؾٝٛيٛد١ٝ املال١ُ٥ الْبجاقٗا 

ٚغاق١ يف طبكات اؿذط اؾريٟ ايصٟ ميتس ع٢ً َػاسات ٚاغع١ يف املٓطك١، 
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ا ع٢ً ايػطح باْٗٝاض طبكات ٜٚطتبط ظٗٛض ٖصٙ ايعٕٝٛ ) املعاٜني ( ٚاْهؿافٗ

-10األٚيٝذٛغني اييت تعًٛ خعإ ايهاضغت اؾبػٞ يف املٓطك١ ٚبكطط ٜرتاٚح بني 

(، ٚتٓتؿط ٖصٙ ايعٕٝٛ ) املعاٜني ( يف عسز َٔ املٓاطل َٓٗا غٌٝ باٚظٜط 24َرت )50

َعٝإ  58َعٝإ َٓٗا  118ٚتباي٘، ٚاؿاَٞ، ٚايسٜؼ، ٚاملهال ٚقسُ قسَّض عسزٖا بٓشٛ 

ًَٕٝٛ َرت َهعب / غ١ٓ  16(. ٚتكسض اإلمجاي١ٝ اإلْتاد١ٝ هلا سٛايٞ 25 غٌٝ باٚظٜط)يف

(، ٚإىل ايؿطم َٔ غٌٝ باٚظٜط تٓتؿط ٖصٙ 26يرت/خ ) 100-10ٜرتاٚح تكطٜفٗا بني 

عّٝٓا ٖٚٞ أقٌ  52ايعٕٝٛ يف نٌ َٔ َٓطك١ تباي٘ ٚايسٜؼ ٚاؿاَٞ ٜٚكسض عسزٖا بٓشٛ 

تكطٜفٗا بهع١ يرتات/خ ٚمتتاظ ٖصٙ ايعٕٝٛ باضتفاع زضد١  تكطٜفّا يًُٝاٙ; إش ال ٜتذاٚظ

سطاضتٗا ْٚػب١ املعازٕ ايهربٜت١ٝ فٝٗا، ٜٚػتفاز َٓٗا يف االغتشُاّ ٚايعالز ايطبٝعٞ 

 يبعض األَطاض ٚنصيو ضٟ األضانٞ ايعضاع١ٝ ٚايؿطب َٓٗا بعس تربٜسٖا .

ذط ٚاـطب١ نُا تٓتؿط ايعٕٝٛ يف بطٕٛ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ يف نٌ َٔ أٚز١ٜ س

ٚبٜٛـ ٚعطف ٚخطز، ٚقس تهْٛت بفعٌ عًُٝات ايتكسع ٚاالْهػاض اييت تعطنت هلا 

عّٝٓا ٜكٌ  84اؾباٍ ايػاس١ًٝ ففٞ ٚازٟ سذط األع٢ً دٍٛ ايكساض٠ تٛدس أنجط َٔ 

(، أَا 27يرت/خ )  850 - 430يرت/خ غري أْٗا فتُع٘ تكطف َا بني  10تكطٜفٗا إىل

ؿط بٗا َجٌ ٖصٙ ايعٕٝٛ شات ايتكطٜف احملسٚز، ٜٚعتُس عًٝٗا بك١ٝ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ تٓت

( 3يف ضٟ األضانٞ ايعضاع١ٝ املٛدٛز٠ يف بطٕٛ األٚز١ٜ ايساخ١ًٝ .ٚتبني اـطٜط١ ضقِ )

 تٛظٜع املٛاضز املا١ٝ٥ يف َٓطك١ ايسضاغ١ .

 ( اْشٓع املْازد املأٜ٘ م ضاحل حطسمْت3خسٓط٘ زقه )
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ٚقس تأثطت ٖصٙ ايعٕٝٛ بكف١ عا١َ بعاٌَ اؾفاف ايصٟ تعطنت ي٘ املٓطك١ يف 

املعاٜني ( قس دفَّت، ٚإٕ % َٔ ٖصٙ ايعٕٝٛ ) 60ايػٓٛات األخري٠ إش لس إٔ أنجط َٔ 

عسزّا آخط َٓٗا قس ؾاضف ع٢ً اؾفاف َٔ خالٍ انفاض َٓػٛب َٝاٙ ٖصٙ 

 (.28املعاٜني)

 املٔاِ اجلْفٔ٘ : 2-4

ع٢ً ايطغِ َٔ نُٝات املٝاٙ اؾاض١ٜ يف بطٕٛ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ، إال إٔ ايعطٚف 

اهلٝسضٚيٛد١ٝ املعكس٠ يف املٓاطل ايػاس١ًٝ، َٚٓاطل ايتػطب، ال متٍٛ بػٗٛي١ َكازض 

املٝاٙ اؾٛف١ٝ مما ٜػُح هلصٙ املٝاٙ املتسفك١ بايصٖاب إىل ايبشط زٕٚ االغتفاز٠  -

ٛيٛدٞ املعكس ٚايفٛايل ايهت١ًٝ ْتر عٓٗا ػع١٥ َٓٗا، نُا إٔ ايرتنٝب اؾٝ

ايتهاٜٚٔ اؾٝٛيٛد١ٝ مما غبب شيو يف ععٍ املٓطك١ بؿهٌ نبري عٔ َهأَ املٝاٙ 

اؾٛف١ٝ اإلق١ًُٝٝ إىل ايؿُاٍ َٓٗا اييت تكع نُٔ َٓاطل ايتػطب يٛازٟ 

 (:30(، ٜٚتٛادس يف ٖصٙ املٓطك١ ايػاس١ًٝ َهُٓإ يًُٝاٙ اؾٛف١ٝ ُٖا )29سهطَٛت)

 : مهنً احلذس السملٕ الهسأاضٕ : 2-4-1

ٖٚصا املهُٔ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٛنعٞ قسٚز يطبٝع١ املٓطك١ اإلْهػاض١ٜ 

ٚاْفكاٍ تطانٝبٗا مما ْتر عٔ شيو اتكاٍ قسٚز مبكازض ايتػص١ٜ اإلق١ًُٝٝ، 

ي٘ ٜٚؿهٌَّ ٖصا املهُٔ ايطبكات ايٛاقع١ غطب ٚمشاٍ املهال، ٜٚكسض املدعٕٚ اؾٛيف 

 (.31) 3ًَٕٝٛ َرت 70000بٓشٛ 

 مهنً احلذس الهسٓتاضٕ : 2-4-2

ٜٚكع ٖصا املهُٔ يف َٓطك١ غٌٝ باٚظٜط ٚاملٓاطل ايٛاقع١ إىل ايؿطم َٓٗا،      

ْٚتٝذ١ يتعكس املٓطك١ بايفٛايل فكس سكٌ املهُٔ ع٢ً ططٜل تػص١ٜ َباؾط٠ إىل اهلهب١ 

 (.32)  3ًَٕٝٛ  َرت 1060006000هُٔ بـ ايؿُاي١ٝ ٜٚكسض إمجاٍ املدعٕٚ اؾٛيف هلصا امل

ٚقس أز٣ اتػاع َٛدات اؾفاف يف ايػٓٛات األخري٠ َع اظزٜاز عًُٝات ايػشب 

ٚاتػاع سفط اآلباض، إىل تسٖٛض ايٛنع املا٥ٞ اؾٛيف يف ٖصٙ املٓاطل بؿهٌ نبري 

 األَط ايصٟ أز٣َّ إىل دفاف نجري َٔ اآلباض ٚايعٕٝٛ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ .



 
 

 
 
 279 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 ة الٌشاط الزراعي في الوٌطقة :طبيع 

تعترب ايعضاع١ ايٓؿاط ايط٥ٝػٞ ملععِ ايػهإ يف َٓطك١ ايسضاغ١ إىل داْب 

االقطٝاز اييت ميتٗٓٗا عسز َٔ غهإ املسٕ ٚايكط٣ ايػاس١ًٝ . ٚترتنع املػاسات 

 ايعضاع١ٝ يف َٓطك١ ايسضاغ١ يف ايٓطاقات اآلت١ٝ :

 ) األزاضٕ الطَلٔ٘ الطاحلٔ٘ ( :( األزاضٕ امليبطط٘ م الطَل الطاحلٕ 1

تٓتؿط األضانٞ ايعضاع١ٝ يف ايػٌٗ ايػاسًٞ يف عسز َٔ املٓاطل، َٓٗا زاالت 

األٚز١ٜ ايط٥ٝػ١ َجٌ زيتا ٚازٟ سذط املتُج١ً يف أضانٞ َٝفع سذط، ٖٚٞ أضانٞ ط١ٝٓٝ 

ٚاغع١ تعتُس بؿهٌ ض٥ٝػٞ ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ َٔ ٚازٟ سذط، ٚنصيو ع٢ً 

زاالت األٚز١ٜ األخط٣ ٚيهٓٗا قػري٠ َكاض١ْ بسيتا ٚازٟ سذط، َجٌ زيتا أٚز١ٜ  عسز َٔ

اـطب١ ٚبٜٛـ، ٚسٜٛط٠ ٚعطف، ٚغريٖا َٔ األٚز١ٜ، نُا تٓتؿط ٖصٙ األضانٞ ع٢ً 

ايػٌٗ ايػاسًٞ سٝح تٓتؿط ايرتب١ اؾري١ٜ يف نٌ َٔ غٌٝ باٚظٜط ٚايؿشط ٚاؿاَٞ 

 ملٝاٙ اؾٛف١ٝ )املعاٜني( .ٚايطٜس٠ ايؿطق١ٝ، ٚتعتُس يف ضٜٗا ع٢ً ا

 : ّدٓ٘( األزاضٕ الصزاعٔ٘ م بطٌْ األ2

ٚتٓتؿط ٖصٙ األضانٞ يف َععِ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ غري إٔ أُٖٗا ٜٓتؿط يف ٚازٟ سذط 

ايصٟ ٜعس أنرب ٚ أِٖ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ، ٚنصيو أٚز١ٜ اـطب١ ٚبٜٛـ ٚعطف ٚؾداٟٚ 

ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ ٚايعٕٝٛ املتسفك١ يف  ٚعػس اؾبٌ، ٚتعتُس ٖصٙ األضانٞ يف ظضاعتٗا

 بطٕٛ ٖصٙ األٚز١ٜ .

 التركيب الودصْلي للوساخات الزراعية :

َٔ عاّ آلخط َٚٔ  -يف َٓطك١ ايسضاغ١  -تتبأٜ َػاس١ األضانٞ ايعضاع١ٝ 

َسٜط١ٜ ألخط٣، َٚٔ قكٍٛ آلخط، فتعاز تاض٠ ٚتتكًل تاض٠ ٚفكّا يعسز َٔ ايعٛاٌَ 

عضاعٞ غري إٔ أِٖ ايعٓاقط املتشه١ُ يف شيو ٖٛ َس٣ تٛفط َكازض املؤثط٠ يف اإلْتاز اي

ايٍطٟ ايصٟ ٜؤثط ع٢ً تبأٜ َػاس١ ٚإْتاز األضانٞ ايعضاع١ٝ . ٚفُٝا ًٜٞ دسٚاّل ٜعهؼ 

 ايرتنٝب احملكٛيٞ َٔ سٝح املػاس١ ٚاإلْتاز ملٓطك١ ايسضاغ١ .

 

 

 

 



 
 

 
 
 280 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

و 2010و ّ 2000و مً حٔح املطاح٘ ّاإلىتاج لألعْا ( الرتنٔب احملصْل2ٕددّل زقه )

 مبيطك٘ الدزاض٘

 )املػاس١ : ٖهتاض، اإلْتاز : طٔ( )ّ : َػاس١، أ : إْتاز(

 خطسّات حبْ  

2000 2010 2000 2010 

 أ و أ و أ و أ و

 695.4 125154 40 10 58.08 50.16 24 19 املهال

 239.4 49.02 28 7 212.04 141.36 106 84 غٔل باّشٓس

 4514.4 752.4 52 13 793.44 661.2 308 260 بسّو مٔفع

 390.2 57.8 1063 111 25.65 17.1 73 56 الػخس

 615.6 102.6 139 21 42.75 28.5 7 5 الدٓظ

السٓدٗ 

 ّقصٔعس
224 294 342 410.4 25 172 617.88 1430 

 902.88 150.48 97 22 367 306.66 145 130 حذس

 8877.9 1855.7 1591 209 1908.6 1547.1 957 778 اإلمجالٕ

 1.23 1.23 7.6 4.7 
 

 ذلاصٔل ىكدٓ٘ فْانُ 

2000 2010 2000 2010 

 أ و أ و أ و أ و

 247.5 16413 176 62 9963.6 1048.8 3566 299 املهال

 1615.3 539.2 272 96 112.9 239.4 1083 135 غٔل باّشٓس

 646.4 430.9 212 218 1573.2 209.8 3002 313 بسّو مٔفع

 323.8 8019 180 60 1132 144.8 1518 207 الػخس

 2.3 2.3 - - 1622.2 225.8 705 77 الدٓظ

 51.3 34.2 8 15 3878.2 615.6 3590 541 السٓدٗ ّقصٔعس

 20.5 13.7 24 45 23547 3991.2 6232 1572 حذس

 2908.1 1265.5 862 496 41829.1 6505.4 19696 3144 اإلمجالٕ

 6.3 6.4 1.7 2.3 
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 اإلمجالٕ اعالف

2000 2010 2000 2010 

 أ و أ و أ و أ و

 19182.6 2033.7 7020 554 7217.1 167.9 3099 148 املهال

 15445.7 11296.3 5394 580 12927.6 287.3 3365 202 غٔل باّشٓس

 22233.4 410.1 10695 1368 14706 342 6061 414 بسّو مٔفع

 5119.8 1813.7 6257 625 3348.2 109.4 3433 191 الػخس

 23317 1641.6 3803 249 20747 1431.8 2952 146 الدٓظ

السٓدٗ 

 ّقصٔعس
353 6724 547.2 22435.2 1158 10788 6218.7 27390.7 

 49431  18676 2472 24594 1756.7 12178 703 حذس

 162120.2  62633 7006 105975.1 5092.3 37812 2157 اإلمجالٕ

 17.5 20.8 8.9 10.4 

 و .2010و ّ 2000املصدز : اجلنَْزٓ٘ الٔنئ٘، مهتب ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ، ضاحل حطسمْت،  قطه اإلحصاٛ الصزاعٕ إحصاٛات  
 

 ( ٜػتدًل املؤؾطات اآلت١ٝ :2ٍٚ )َٚٔ اؾس

ٖهتاض تٛظعت ع٢ً نٌ َٔ  15643.8بًػت إمجايٞ املػاس١ املعضٚع١ مٛ  (1

َسٜطٜات املهال ٚأضٜافٗا ٚغٌٝ باٚظٜط، ٚبطّٚ َٝفع ٚايؿشط ٚايسٜؼ، ٚايطٜس٠ 

% ع٢ً 40%8ٚ%10ٚ% 12% .3% 15ٚ% 7ٚ% ٚ 13ٚقكٝعط ٚسذط بٓػب١ ٚقًت إىل 

 ايتٛايٞ .

 6218.7املعضٚع١ بٓشٛ دا٤ت َسٜط١ٜ سذط باملطتب١ األٚىل َٔ سٝح املػاس١  (2

ٖهتاض  2396.3% تًٝٗا َسٜطتٞ بطّٚ َٝفع بٓشٛ 40ٖهتاض ٖٚٛ َا ٜؿهٌ ْػب١ 

% ٖٚصٙ 13ٖهتاض ٚبٓػب١  2033.7% َٚسٜط١ٜ املهال ٚأضٜافٗا بٓشٛ 15ٚبٓػب١ 

% َٔ مج١ً املػاس١ املعضٚع١ يف َٓطك١ 68املسٜطٜات فتُع١ متجٌ َا ْػبت٘ 

 ايسضاغ١ .

يف املطتب١ األٚىل َٔ سٝح املػاس١ املعضٚع١ بٓشٛ  دا٤ت قاقٌٝ ايفٛان٘ (3

ٖهتاض  5092.3%، تًتٗا قاقٌٝ األعالف بٓشٛ 42ٖهتاض ٚبٓػب١  6505.4

 1855.7%، فُٝا دا٤ت قاقٌٝ اـهطٚات يف املطتب١ األخري٠ بٓشٛ 33ٚبٓػب١ 

 ّ .2010% َٔ مج١ً املػاس١ املعضٚع١ يف ايعاّ 12ٖهتاض ٚبٓػب١ 
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 2000ٖهتاض يف ايعاّ  7006املػاس١ املعضٚع١ إش اضتفعت َٔ  ايتٛغع ايهبري يف (4

ّ، 2010% يف ايعاّ 123.3ٖهتاض ٚبٓػب١ ظٜاز٠ تكٌ إىل مٛ  15643.8إىل مٛ 

% َٚسٜط١ٜ ايسٜؼ 151.6ٚقس سسثت أع٢ً ْػب يًعٜاز٠ يف َسٜطٜات سذط ٚبٓػب١ 

خ انفاض %، فُٝا سس267.1%، َٚسٜط١ٜ املهال ٚأضٜافٗا ٚبٓػب١ 628.4ٚبٓػب١ 

 625يًُػاس١ املعضٚع١ يف َسٜط١ٜ ايؿشط فكط إش انفهت املػاس١ املعضٚع١ َٔ 

% ٜٚعٛز شيو االنفاض 34.4ٖهتاض ٚبٓػب١ انفاض بًػت  410.1ٖهتاض إىل 

يعسّ تٛفط َػاسات قاؿ١ يًعضاع١ يًتٛغع فٝٗا يف ٖصٙ املسٜط١ٜ ٚانفاض 

 نٞ املعضٚع١ .َػت٣ٛ املٝاٙ اؾٛف١ٝ اييت تعتُس عًٝٗا األضا

 2010ع٢ً ايطغِ َٔ اضتفاع إْتاد١ٝ اهلهتاض يهٌ طٔ يف املعسٍ ايعاّ يف ايعاّ  (5

طٔ يًٗهتاض ٚشيو بػبب اضتفاع إْتاد١ٝ  10.4طٔ إىل  8.9ّ َٔ 2000عٔ ايعاّ 

اهلهتاض يف قاقٌٝ األعالف، إال أْٓا ْالسغ ثبات إْتاد١ٝ اهلهتاض يًفرت٠ 

ن٘، َع انفاض ًَشٛظ هلا يف قاقٌٝ ْفػٗا يف قاقٌٝ اؿبٛب ٚايفٛا

ّ 2000طٔ يًٗهتاض يف ايعاّ  7.6اـهطٚات; إش انفهت إْتاد١ٝ اهلهتاض َٔ 

ّ .. ٜٚعٛز شيو بسضد١ ض٥ٝػ٘ إىل عسّ تٛفط 2010طٔ يًٗهتاض يف ايعاّ  4.7إىل 

 نُٝات املٝاٙ املطًٛب١ يطٟ احملاقٌٝ بايهُٝات ايهاف١ٝ ٚاألٚقات املٓاغب١ .

١ األغاغ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايعضاع١ٝ ٖٞ ايتٛغع ايهبري يف املػاسات إٕ املؿهً (6

ايعضاع١ٝ، يف ظٌ قسٚز١ٜ ٚانفاض َٛاضز املٝاٙ َع تعطض املٓطك١ يًذفاف يف 

املس٠ األخري٠، َطفكّا باغتٓعاف املٝاٙ بؿهٌ نبري بٗسف ضٟ املػاسات املعضٚع١ 

عٞ يف َٓطك١ إلْتاز ايعضاٚبططم تكًٝس١ٜ يف عًُٝات ايطٟ مما ُٜعطَّض ايعضاع١ ٚا

ْتٝذ١ النفاض َػتٜٛات َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ يف  *ايسضاغ١ ـطط نبري

املٓطك١ َٚٔ أدٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ يف َٓطك١ ايسضاغ١ فإٕ شيو ٜتطًب 

زضاغ١ املؤثطات ع٢ً اإلْتاز ايعضاعٞ زضاغ١ زقٝك١ َٚٔ بٝٓٗا املٛاضز املا١ٝ٥ ٚنٝف١ٝ 

ؼكل االغتفاز٠ ايكك٣ٛ َٓٗا يف اإلْتاز ايعضاعٞ يف ظٌ اغتدساَٗا ٚنٝف 

 قسٚزٜتٗا ٚانفاض َػتٜٛاتٗا.

 

                                                           
*
علٙ السغه مً التْضع الهـبري م املطـاحات الصزاعٔـ٘ اجلدٓـدٗ إال أٌ املػـاٍدات علـٙ أزض الْاقـع اـبني دفـاف نـجري مـً املطـاحات الصزاعٔـ٘               

أغذاز اليدٔل خصْصًا م ميطك٘ غٔل باّشٓس ّميطكـ٘ احلـامٕ ّالـدٓظ ّالػـخس بطـبب امفـاض مطـتْٓات ميطـْ           ّمْت أعداد نبريٗ مً

دف الهجري املٔاِ الباطئ٘ بػهل نبري م ٍرِ امليطك٘ خصْصًا ّأٌ ٍرِ املياطل اعتند م زَٓا علٙ املٔاِ اجلْفٔ٘ اليت اتدفل م املعآني اليت 

   املٔاِ فَٔا بػهل نبري .ميَا أّ امفض مطتْٓات ميطْ
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 ًُظن الرَّي الوستخذهة في الٌشاط الزراعي .

تعٗط ْعِ ايطَّٟ ايعضاع١ٝ ٚاقع اغتدساّ املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ يف َٓطك١ ايسضاغ١، 

سٝح لس إٔ أْع١ُ ايطَّٟ املػتدس١َ ؽتًف َٔ َهإ إىل آخط تبعّا ٚاختالف َكسض 

املٛاضز املا١ٝ٥ املػتدس١َ يف ايع١ًُٝ ايعضاع١ٝ،ٚميهٔ إٔ ْبني أمناط ايطَّٟ ايعضاع١ٝ 

 آلتٞ:ايػا٥س٠ ع٢ً ايٓشٛ ا

 ىظاو السٖ الطٔلٕ )املْمسٕ(   (1

ٜٚعتُس ٖصا ايٓعاّ ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ يف فرتات ايتػاقط املططٟ، ٜٚؿػٌ 

% َٔ مج١ً املػاس١ املعضٚع١ . ٜٚعٗط 29.05ٖهتاض ٖٚٛ َا ٜؿهٌ مٛ  4546مٛ 

 بؿهٌ ض٥ٝؼ يف ٚازٟ سذط ٚزيتاٙ; إش تؿهٌ َٝاٙ ايػٍٝٛ ايٓاػ١ عٔ غكٛط األَطاض

ًَٕٝٛ َرت َهعب، نُا ٜعٗط ٖصا  470% َٔ املٝاٙ املتسفك١ فٝ٘ ٚايبايػ١ مٛ 40مٛ 

ايٓعاّ يف كتًف األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ األخط٣ َجٌ أٚز١ٜ اـطب١ ٚبٜٛـ ٚسٜٛط٠ ٚعطف 

ٚخطز ٚغريٖا َٔ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ، ٚتبًؼ ن١ُٝ َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ َٔ ٖصٙ األٚز١ٜ 

، غري إٔ ٖصٙ ايهُٝات املتسفك١ غّٜٓٛا َٔ املا٤ ال ٜػتفاز 3رتًَٕٝٛ َ 39ايػاس١ًٝ مٛ 

%، أَا َا تبك٢ فٝصٖب 10َٓٗا يف اإلْتاز ايعضاعٞ أٚ يتػص١ٜ املدعٕٚ اؾٛيف غ٣ٛ ْػب١ 

إىل ايبشط بػبب عسّ ٚدٛز سٛادع َا١ٝ٥ أٚ غسٚز ع٢ً تًو األٚز١ٜ، ٚنصا نعف 

٧ يبعض ٖصٙ األٚز١ٜ بػبب قطب ايتػطب إىل اـعإ اؾٛيف ْتٝذ١ يالمساض املفاد

( . ٜٚعضع ؼت ٖصا ايٓعاّ مجٝع قاقٌٝ اؿبٛب 33ايػالغٌ اؾب١ًٝ َٔ ايبشط )

ٚايٓدٌٝ ٚايػُػِ ٚايبطٝذ ٚايؿُاّ ٚتتِ ططٜك١ ايطٟ بٛاغط١ غُط األضانٞ ايعضاع١ٝ 

مبٝاٙ ايػٍٝٛ عٔ ططٜل عسز َٔ ايكٓٛات اييت تٓكٌ املٝاٙ َٔ َكبات األٚز١ٜ ٚتٛظٜعٗا 

 ٢ً األضانٞ ايعضاع١ٝ .ع

 ( ىظاو السٖ باملٔاِ اجلْفٔ٘ )السٖ املطتدٓه(2

ٜٚعتُس ٖصا ايٓعاّ ايطَّٟ املػتسِٜ بٛاغط١ املٝاٙ اؾٛف١ٝ ٜٚعس َٔ أِٖ َكازض ايطٟ 

%  70.87ٖهتاض َٔ األضض ايعضاع١ٝ ٖٚٛ َا ٜؿهٌ مٛ  11087.70ٚتعتُس عًٝ٘ مٛ 

 طإ ض٥ٝػٝإ ْبُٝٓٗا يف اآلتٞ :عاّ ٜعٗط منَٔ مج١ً املػاس١ املعضٚع١ .ٚيف ٖصا ايٓ

 ىظاو السٖ املعتند علٙ ا باز :    أ(

% َٔ  36.56ٖهتاض َٔ األضض ايعضاع١ٝ بٓػب١  5719.8ٜٚؿهٌ ٖصا ايٓعاّ مٛ 

املػاس١ املعضٚع١ ٜٚٓتؿط ٖصا ايٓعاّ يف ْطام ايػٌٗ ايػاسًٞ َا بني َس١ٜٓ املهال 
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اّ ايطٟ َٔ اآلباض ايػطش١ٝ املفتٛس١ قسٚز٠ ايعُل ٚايطٜس٠ ايؿطق١ٝ ٜٚعتُس ٖصا ايٓع

 َطتفع١ زضد١ املًٛس١ ٚاييت تؿهٌ غايب١ٝ ٖصا ايٓعاّ .

فُٝا ٜعتُس دع٤ َٔ ٖصا ايٓعاّ ع٢ً اآلباض ايعُٝك١ اييت متتاظ مبٛاقفات أفهٌ َٔ 

سٝح َعسٍ تسفكٗا ْٚػب١ ًَٛستٗا، ٜٚعضع ؼت ٖصا ايٓعاّ قكٍٛ ايصض٠ ايطفٝع١ 

 ٌٝ اـهاض ٚايبكٛيٝات ٚايفٛان٘ ٚقاقٌٝ األعالف )ايربغِٝ( .ٚنصا قاق

ٚفُٝا ًٜٞ دسٚاّل بعسز اآلباض ايعا١ًَ ايػطش١ٝ ٚاملػًك١ َٚعسٍ تسفكٗا ْٚػب١ 

 ًَٛستٗا يف كتًف َٓاطل غاسٌ سهطَٛت .

 ( ٓبني ا باز الططخٔ٘ ّالعنٔك٘ م ضاحل حطسمْت3ددّل زقه )

 امليطك٘
عدد 

 ا باز

 ا باز العنٔك٘ املػلك٘ ٔ٘ املفتْح٘ا باز الططخ

 العدد

معدل 

التدفل 

 لرت / خ

 العدد ECملْح٘ 

معدل 

التدفل 

 لرت / خ

ملْح٘ 

EC 

  6 - 2 7 2 1.8 -1.5 ـــ 55 55 املهال 

غٔل 

 باّشٓس

210 204 5 - 17.3 4 -  12 6 20 1.7- 

2.5 

 -فْٗ 

 بسّو

  ـــ 6 6.5  - 4 ـــ 22 28

 3 - 1.5 32 15 11.2 - 5 18 100 115 الػخس 

  - 2.5 ـــ ـــ 4.8 - 2.2 18 5 5 احلامٕ 

الدٓظ 

 الػسقٔ٘

 3.8 ـــ ـــ 6.4 - 3.4 9 15 15

السٓدٗ 

 ّقصٔعس

 ـــ 14 3 11 9 105 108

 5  32   504 536 اإلمجالٕ 

 حطسمْت .املصدز : مهتب ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ، مػسّع التينٔ٘ السٓفٔ٘ بْادٖ حذس ّمدٓسٓات ضاحل 

 ) ( ىظاو السٖ املعتند علٙ العٌْٔ :
تعس ايعٕٝٛ أسس املٛاضز املا١ٝ٥ اييت تػتدسّ يف ضٟ األضض ايعضاع١ٝ ٜٚؿػٌ ٖصا 

% َٔ مج١ً املػاس١ 34637ٖهتاض ٚبٓػب١ تكٌ إىل  5378ايٓعاّ ضٟ َػاس١ تكسض بٓشٛ 
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ٜرتنع يف املعضٚع١ ٜٚٓتؿط ٖصا ايٓعاّ سٝح تعٗط طبكات اؿذط اؾريٟ ٚايصٟ 

 (  :34املٓاطل اآلت١ٝ )

 . ٜٔاملٓاطل اجملاٚض٠ ملس١ٜٓ املهال َجٌ اـطب١ ٚ ايبكط 

  غٌٝ باٚظٜط ٚاملٓاطل اجملاٚض هلا َجٌ ايكساع ٚسباٜط ٚايكاض٠ ٚؾشري ٚايٓكع١

 ٚقٗٛت ٚنجٝب١ .

 . املٓاطل ايتابع١ يًؿشط َجٌ تباي١ َٚعٝإ املػادس٠ ٚاؿٝؼ ٚايٛاغط 

 ٜؼ ايؿطق١ٝ .َٓطك١ اؿاَٞ ٚايس 

ٜٚعطف ٖصا ايٓعاّ َٔ ايطَّٟ بايطَّٟ باملعاٜني سٝح تٓكٌ املٝاٙ َٔ َكازضٖا ٚبٛاغط١ 

قٓٛات َفتٛس١ أٚ أْفام قفٛض٠ ؼت غطح األضض َع ٚدٛز فتشات يًت١ٜٛٗ ٚاإلنا٠٤ 

(، ٚتتسفل املٝاٙ يف ٖصٙ ايكٓٛات َٔ ايعٕٝٛ بؿهٌ طبٝعٞ غري أْ٘ َع انفاض 35)

ٛف١ٝ ٜهطط َالى املعاٜني إىل تعُٝل ٖصٙ ايكٓٛات يًٛقٍٛ إىل َػت٣ٛ َٓػٛب املٝاٙ اؾ

 10 – 6نِ ٚعُكٗا َا بني  5 – 4املٝاٙ اؾٛف١ٝ، ٚقس ٜكٌ طٍٛ ٖصٙ ايكٓٛات َا بني 

َرت أٚ أنجط عٓس َكسض املٝاٙ، ٜٚكٌ ٖصا ايعُل بايتسضٜر إىل إٔ ٜكٌ إىل َػت٣ٛ 

 ١ قٓٛات أخط٣ إىل األضض ايعضاع١ٝ . ( . َٚٔ ثِ ٜتِ تٛظٜع٘ عرب ؾبه36غطح األضض )

( َعٝإ، 118ٜٚكسض عسز املعاٜني يف كتًف َسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت عٛايٞ )

(، َٚع 37يف املهال ) 8يف ايؿشط ٚاؿاَٞ ٚ  52( َٚٓٗا يف غٌٝ باٚظٜط) 58ٜكع 

% َٔ ٖصٙ 60تعطض املٓاطل ملٛدات اؾفاف يف ايػبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات دفت أنجط َٔ 

املعاٜني ٚؾاضفت ايبك١ٝ ع٢ً اؾفاف َٔ خالٍ انفاض َٓػٛب املٝاٙ هلصٙ املعاٜني مما 

أز٣ إىل إٔ تػتدسّ يف ٖصٙ املعاٜني َعسات ايهذ املٝهاْٝه١ٝ يطفع املٝاٙ مما ظاز 

(، ٚفُٝا ًٜٞ دسٚاّل ٜٛنح أِٖ املعاٜني اييت تػتدسّ يًطٟ َٚػت٣ٛ 38األَط غ٤ّٛا )

  َٓطك١ ايسضاغ١ .تسفل املٝاٙ ًَٚٛستٗا يف

ٜٚعضع ؼت ٖصا ايٓعاّ كتًف أْٛاع احملاقٌٝ نايصض٠ ايطفٝع١ ٚاـهاض 

ٚايبكٛيٝات ٚايفٛان٘ ٚقاقٌٝ األعالف خكٛقّا ايربغِٝ، نُا تعٗط ايعٕٝٛ أٜهّا 

( عّٝٓا ٚنصيو تعٗط 84يف بطٕٛ األٚز١ٜ ٚغاق١ ٚازٟ سذط سٝح ٜٛدس ب٘ مٛ )

١ٝ األخط٣ ٚتتسفل املٝاٙ َٔ ايتؿككات ايكدط١ٜ اؾب١ًٝ ايعٕٝٛ يف بطٕٛ األٚز١ٜ ايػاسً

                                                           
  معٔاٌ ّلهً مل ٓتبل ميَا ضْٚ العدد املرنْز  360أغازت بعض املصادز التازخئ٘ بأٌ عدد املعآني م غٔل باّشٓس بلؼ

 المفاض مطتْٚ املاٛ اجلْم .
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فٝعٌُ ايػهإ ع٢ً سفط ايكٓٛات يف املٓشسضات اؾب١ًٝ احملاش١ٜ يبطٕٛ األٚز١ٜ سٝح 

 ٜتِ ؼٌٜٛ املٝاٙ إيٝٗا َٚٔ ثِ ْكًٗا إىل األضض ايعضاع١ٝ املتٛادس٠ يف بطٕٛ تًو األٚز١ٜ .

 فل املٔاِ ّملْحتَا م ميطك٘ الدزاض٘( ٓبني أٍه املعآني ّمطتْٚ اد4ددّل زقه )

 ECملْح٘ املٔاِ  معدل التدفل لرت / خ امليطك٘ اضه املعٔاٌ

 3.8 23 غٔل باّشٓس الفسات

 3.6 80 الكازٗ احلسخ

 3.8 40 الكازٗ الػْل

 3 5 نجٔب٘ الطناح

 3.5 25 الطفال ّادٖ ضسّز

 3.7 13 حبآس حبآس

 3.8 35 غٔل باّشٓس الػذً

 1.4 18 اليكع٘ اليكع٘

 3.7 20 الػٔل ذٍباٌ

 1.1 15 غٔل باّشٓس بامسدّف

 6 13 غخري بً ذلسن٘

 1.1 5 املعدٖ امليَالٕ

 2.2 10.8 عسف احلباع

 3.9 8 معٔاٌ بً عابدٗ الطاٜف

 1.9 4.2 ابال٘ الدىٔا

 2.2 7.5 بامعْض بامعْض

 4.5 5.6 احلامٕ حطني

 4.7 18 احلامٕ السّض٘

 4.8 4 احلامٕ أبْ ضامل

 3.1 39.3 الدٓظ الػسقٔ٘ الصٔف

 3.4 2.7 الدٓظ الػسقٔ٘ صيعاٛ

 1.5 8 ثل٘ بهس بادابس

 1.5 7 ثل٘ املدبٔ٘



 
 

 
 
 287 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 1.3 8 ثل٘ بامطَل

 2.8 6 السقل بازادو

 2.8 6 السقل باعامس

 2.8 2.8 السقل العهابسٗ

 5.5 5.5 فْٗ بامكٔبل

 1.5 1.5 اخلسب٘ اخلسب٘

 ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ و / حطسمْت مػسّع التينٔ٘ السٓفٔ٘ بْادٖ حذس ّضاحل حطسمْت.املصدز : مهتب 

أُن الوشكالت الورتبطة بالوْارد الوائيـة ّأررُـا علـن تٌويـة الزراعـة      

 ّاستذاهتِا

ع٢ً ايطغِ َٔ تٛافط َٛاضز َا١ٝ٥ أقِٝ عًٝٗا ْؿاط ظضاعٞ ـس١َ ايتذُعات 

إال إٔ ٖصٙ املٛاضز تتعطض يعسز َٔ املؿهالت ايػها١ْٝ املٓتؿط٠ يف َٓطك١ ايسضاغ١، 

مما ٜؤثط ع٢ً زٚضٖا يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ املػتسا١َ يف غاسٌ سهطَٛت، 

 ٕ ْعطض أِٖ املؿهالت يف َا ًٜٞ :ٚميهٔ أ

 ٘ املْازد املأٜ٘ ّضعف جتدٓدٍا( غخ1

ٖصٙ املٛاضز ال تتٛافط يف َٓطك١ ايسضاغ١ َٛاضز َا١ٝ٥ زا١ُ٥ اؾطٜإ، ٚإمنا تكتكط 

ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ اييت تتسفل يف أٜاّ قسٚز٠ َٔ ايػ١ٓ دطا٤ غكٛط األَطاض، ٚنصيو 

ع٢ً املدعٕٚ اؾٛيف َٔ املا٤ ايصٟ ٜػتدطز بٛاغط١ اآلباض، أٚ ٜتسفل ع٢ً ؾهٌ عٕٝٛ 

يف بعض َٓاطل ايسضاغ١، ٖٚصٙ املكازض ع٢ً ؾشتٗا فأْٗا تعاْٞ َٔ نعف ػسزٖا 

غِ يف  60دػطايف داف، إش ال تعٜس ن١ُٝ ايتػاقط املططٟ عٔ  ْعطّا يٛدٛزٖا يف سٝع

% َٔ ن١ُٝ ايػٍٝٛ املتسفك١ دطا٤  90ايػ١ٓ ٜصٖب َععُ٘ إىل ايبشط إش ُقسَّض إٔ 

ًَِ  2569األَطاض تصٖب إىل ايبشط، فهاّل عٔ اضتفاع ْػب١ ايبشط ايػٟٓٛ يتكٌ إىل 

ظاز َٔ نعف ػسٜس املٝاٙ اؾٛف١ٝ  ( . ٚال ٜػتفاز َٓ٘ يف تػص١ٜ املٝاٙ اؾٛف١ٝ، ٚقس39)

 َطٚض َٓطك١ ايسضاغ١ بفرتات دفاف َتالسك١ خالٍ ايػٓٛات املان١ٝ .

 ( الفٔطاىات2

ٚبايٓعط يطبٝع١ املٓار ؾب١ اؾاف ملٓطك١ ايسضاغ١ فإٕ تػاقط األَطاض ٜهٕٛ    

ع٢ً ؾهٌ ظخات ق١ٜٛ ٚيفرتات قكري٠ فهاّل عٔ عاٌَ قطب ايػالغٌ اؾب١ًٝ َٔ 

% يف األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ فإٔ 6.5اسٌ ٚعاٌَ االمساض ايهبري ايصٟ ٜكٌ إىل خط ايػ



 
 

 
 
 288 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة 
   باصريحالم عبدالله د.س                   يف ساحل حضرموت

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يٌاير ( 9( الوجلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

( ع٢ً ؾهٌ غٍٝٛ َسَط٠ تًشل 40تسفل دطٜإ املا٤ فٝٗا ٜهٕٛ بكُِ تكطٜف١ٝ عاي١ٝ )

ايهطض بايع١ًُٝ ايعضاع١ٝ، إش تعٌُ ع٢ً دطف ايرتب١ ايعضاع١ٝ ٚزفٔ اآلباض َٚهداتٗا 

ٚقٓٛات َا١ٝ٥ يف ظٌ عسّ نفا٠٤ اغتػالٍ َٝاٙ ٚتسَري ٚزفٔ َٓؿآت ايطَّٟ، َٔ سٛادع 

 ايفٝهاْات ٚايػٝطط٠ عًٝٗا .

 ( ضعف احلصاد املا3ٕٜ

اؿكاز املا٥ٞ َكطًح ؾاع اغتدساَ٘ يف املٓاطل اؾاف١ ٚؾب٘ اؾاف ٜٚككس ب٘ 

مجع ٚؽعٜٔ أنرب ن١ُٝ َٔ َٝاٙ األَطاض ٚاالستفاظ بٗا ألطٍٛ فرت٠ ممه١ٓ 

 ( .41ايعضاع١ ٚاألغطاض األخط٣ )يالغتفاز٠ َٓٗا ألغطاض 

ٚيف َٓطك١ ايسضاغ١ لس إٔ ٖٓاى نعفّا ٚانشّا يف عسّ االغتفاز٠ َٔ َٝاٙ األَطاض 

ايػاقط١ ٚتسفل ٚسفغ َٝاٙ ايػٍٝٛ يف بطٕٛ األٚز١ٜ، إش تفتكس نٌ األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ 

ع٢ً  يف أدعا٤َٖا ايعًٝا إىل ٚدٛز ايػسٚز ٚاـعاْات املا١ٝ٥، اييت ميهٔ إٔ تػٝطط

إىل اؿٛادع  -أٜهّا  -تسفل ٚسفغ َٝاٙ ايػٍٝٛ، نُا إٔ األدعا٤ ايسْٝا تفتكط

ايرتاب١ٝ أٚ االمسٓت١ٝ اييت ميهٔ إٔ ؼذع املٝاٙ ٚتعٌُ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ غطعتٗا عٝح 

ؼافغ ع٢ً ايرتب١ ايعضاع١ٝ َٔ اؾطف، ٚع٢ً َٓؿآت ايطَّٟ َٔ ايتسَري، ٚتػاعس يف 

 ٝاٙ اؾٛف١ٝ بساّل َٔ شٖابٗا إىل ايبشط زٕٚ االغتفاز٠ َٓٗا .ايٛقت ْفػ٘ ع٢ً تػص١ٜ امل

 ( االضتيصاف اجلاٜس للنٔا4ِ

أز٣ ايتٛغع غري املٓعِ الغتكالح األضانٞ ايعضاع١ٝ يف غاسٌ سهطَٛت إىل 

ايهػط ع٢ً املٛاضز اؾٛف١ٝ، َٔ خالٍ ايتٛغع غري املٓعِ يف سفط اآلباض بٗسف ضٟ 

. ٜهاف إىل شيو إٔ ططم ايطٟ املػتدس١َ ٖٞ ططم ضٟ األضانٞ ايعضاع١ٝ املػتكًش١ 

تعتُس ع٢ً ايطَّٟ ايػٝشٞ ٚغُط األضض باملٝاٙ ٚيٝؼ ٚفكّا الستٝادات  احملاقٌٝ  

ايعضاع١ٝ  ٖٚصٙ  ايع١ًُٝ فهاّل  عٔ  االغتدساَات  ايبؿط١ٜ األخط٣ يًُٝاٙ أزت إىل 

املا٤ اؾٛيف يف اغتٓعاف املٝاٙ اؾٛف١ٝ بؿهٌ نبري اْعهؼ ع٢ً انفاض َٓػٛب 

 (.42غِ َّٜٛٝا )2-1غاسٌ سهطَٛت ٚبؿهٌ غطٜع َٔ 

ٜٚعٗط أثط انفاض َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ يف تباعس فرتات زٚض٠ ضٟ األضض ايعضاع١ٝ 

ّٜٛ، ٚيف تعُٝل قٓٛات ايطٟ ايكا١ُ٥  25ّٜٛ إىل أنجط َٔ  15يف نجري َٔ املٓاطل َٔ 

(. ٚضمبا أنجط َٔ شيو ست٢ ٜتِ 43َرت ) 15 -10أَتاض إىل   5ع٢ً ايعٕٝٛ َٔ أقٌ َٔ 

ايٛقٍٛ إىل املٝاٙ اؾٛف١ٝ . نُا انطط املعاضعٕٛ إىل اغتدساّ املهدات اآلي١ٝ 

يػشب املٝاٙ َٔ ايعٕٝٛ بعس إٔ ناْت تتسفل بؿهٌ طبٝعٞ يف ايكٓٛات املا١ٝ٥، 
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ٛ ّ )اؿفط ايهاضغت١ٝ( يف َٓاطل غٌٝ باٚظٜط، ٚأنفض  ٚنصيو دفت نجري َٔ اُؿ

ٛب املٝاٙ يف نجري َٔ اآلباض ايػطش١ٝ املهؿٛف١، ٚنٌ ٖصٙ املؤؾطات املًشٛظ١ َٓػ

تؿري إىل اغتٓعاف املٝاٙ اؾٛف١ٝ بؿهٌ نبري يف ظٌ عسّ ايتذسٜس املػتُط هلا  

 عهِ اؾفاف ايصٟ تعطنت ي٘ املٓطك١ يف ايفرتات األخري٠ .

 امفاض نفاٛٗ طسم السٖ املتبع٘ (5

ِ  ايطَّٟ املتبع ٌِ تكًٝس١ٜ، ٚتتبع ططٜك١ ايطَّٟ إٕ ُُْع ُُْع ١ يف غاسٌ سهطَٛت ٖٞ 

ايػٝشٞ أٟ بػُط األضض ايعضاع١ٝ باملٝاٙ ٖٚصٙ ايططٜك١ تعتُس بؿهٌ أغاؽ ع٢ً ٚفط٠ 

(، فٓعاّ ايطَّٟ بٛاغط١ ايػٍٝٛ 44املٝاٙ ٚيٝؼ ٚفل استٝادات احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ َٓٗا )

ملٝاٙ زٕٚ االغتفاز٠ َٓٗا، ٚتهٕٛ ٖٚصٙ ايططٜك١ تؤزٟ إىل فكسإ نُٝات نبري٠ َٔ ا

% َٔ ن١ُٝ َٝاٙ ايطٟ، أَا ايٓػب١ املتبك١ٝ 35نفا٠٤ ايطٟ َتس١ْٝ; فكس قسضت عٛايٞ 

% فإٕ ايٓبات ال ٜػتًٗهٗا بٌ ٜفكسٖا أَا بايبدط أٚ  65َٔ املٝاٙ ٚاييت تكسض بٓػب١ 

١ تهٕٛ (، نُا لس إٔ نفا٠٤ ايطٟ َٔ املٝاٙ اؾٛف45ٝبايٓفاش إىل باطٔ األضض )

% َٔ ن١ُٝ املٝاٙ املػتدس١َ يف ايطٟ أَا ايٓػب١  40َتس١ْٝ أٜهّا فٗٞ تكسض بٓشٛ 

( َٚٔ ثِ ٜػتفٝس 44%فأْ٘ ُِٜفَكس بططم ايفكس املدتًف١ )ايبدط أٚ ايطؾح()60املتبك١ٝ مٛ 

 ايٓبات َٓ٘.

ٚبصيو لس إٔ انفاض نفا٠٤ ططم ايطٟ ايتكًٝس١ٜ املتبع١ ٚاملعتُس٠ ع٢ً ايطٟ 

ٞ تؤزٟ إىل اغتٓعاف املٝاٙ بهُٝات نبري٠ زٕٚ إٔ ؼكل االغتفاز٠ املطد٠ٛ َٓٗا ايػٝش

 يف ظضاع١ احملاقٌٝ .

 ل بكْاعد ىظه السَّٖ التكلٔدٓ٘خال( اإل6

ظًت أْع١ُ ايطٟ املػتدس١َ يف ايعضاع١ يف غاسٌ سهطَٛت ٚيفرتات ظ١َٝٓ    

ٓطك١ َٔ خالٍ نفا٤تٗا ط١ًٜٛ َهت تًعب زٚضّا َُٗا يف اغتسا١َ ٚت١ُٝٓ ايعضاع١ بامل

ايعاي١ٝ يف ع١ًُٝ ايطَّٟ،غري أْ٘ يف ايفرتات األخري٠ َٚٓص ايػبعٝٓات َٚع تػري ايػٝاغات 

ايعضاع١ٝ املتبع١ ٚؼٍٛ ًَه١ٝ األضض ايعضاع١ٝ، َٔ املًه١ٝ اـاق١ إىل ايعا١َ 

)اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ( ثِ عٛزتٗا إىل ٚنعٗا ايػابل يف ايتػعٝٓات ٚايتٛغع ايهبري 

املًشٛظ يف األضض ايعضاع١ٝ يف ٖصٙ ايفرت٠، أزٟ شيو إىل اإلخالٍ بكٛاعس ُُْعِ ايطَّٟ 

ايتكًٝس١ٜ املتبع١، ضافل شيو َٛدات اؾفاف اييت تأثطت بٗا املٓطك١، مما أز٣َّ إىل بطٚظ 

ايعسٜس َٔ املؿهالت اييت تعطنت هلا ُُْعِ ايطَّٟ ٚاييت ٚتطنت تأثرياتٗا ايػًب١ٝ ع٢ً 

 عضاعٞ، ٚفُٝا ًٜٞ إبطاظ أِٖ َؿهالت ٖصٙ ايُُّعِ :اإلْتاز اي
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 املتعلك٘ بيظاو السَّٖ بالطْٔل ( املػهالت1

 ت ْعاّ ايطٟ بايػٍٝٛ يف االتٞ :ميهٔ إبطاظ أِٖ َؿهال

 . عسّ االٖتُاّ بإقا١َ ٚقٝا١ْ املٓؿآت ايٛاق١ٝ َٔ ايفٝهاْات 

  ٍٛٝايهبري٠ ٚنصيو يعسّ تعطض ايكٓٛات ايط٥ٝػ١ٝ ٚايفطع١ٝ يًتسَري بػبب ايػ

 قٝاْتٗا .

  ايتٛغع األفكٞ يألضض ايعضاع١ٝ باػاٙ اجملاضٟ ايط٥ٝػ١ٝ يألٚز١ٜ مما أز٣َّ إىل

 .(46)ب١ ايعضاع١ٝ أثٓا٤ َٛاغِ ايػٍٝٛتهٝٝل تًو اجملاضٟ، ٚايتػبب يف الطاف ايرت

  نعف ايكٝا١ْ يؿبهات ايطٟ ايط٥ٝػ١ٝ ٚٚدٛز ايفتشات ايعؿٛا١ٝ٥ عًٝٗا فهاّل

األعؿاب ٚاألؾذاض ايهاض٠ زاخٌ ايكٓٛات ٚايتككري يف قاضبتٗا ٚإظايتٗا  عٔ منٛ

أز٣ إىل نعف سذِ املٝاٙ املتسفل عرب ؾبه١ ايتٛظٜع يألضانٞ ايعضاع١ٝ مما 

 ( .47ٜؤزٟ إىل عسّ ٚقٍٛ املٝاٙ إىل األضانٞ ايبعٝس٠ )

 ضض عسّ االغتفاز٠ َٔ نُٝات نبري٠ َٔ َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ يف ع١ًُٝ ضٟ األ

 ايعضاع١ٝ، ٚشٖاب َععُٗا إىل ايبشط .

 : قة بٌظام الرَّي هي هياٍ العيْىالوشكالت الوتعل

  اْٗٝاض دسضإ َٓابع ايعٕٝٛ ٚايكٓٛات ايط٥ٝػ١ ٚايفطع١ٝ ايعُٝك١، ٚتػاقط األتطب١

 فٝٗا مما ٜؤزٟ إىل اْػسازٖا ٚنعف تسفل املٝاٙ فٝٗا .

 ٝأز٣ إىل اغتدساّ املهدات انفاض َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ يًهجري َٔ ايع ٕٛ

 يػشب املٝاٙ َٓٗا .

 ايهاض٠ عًٝٗا عسّ قٝا١ْ ٚػسٜس ايكٓٛات أز٣ إىل تػطب املا٤ َٓٗا ٚمنٛ األؾذاض. 

  ٚاضتفاع 5 50 – 40اضتفاع زضد١ سطاض٠ َٝاٙ ايعٕٝٛ يف بعض املٓاطل يتكٌ إىل ّ

 ْػب١ املٛاز ايهربٜت١ٝ فٝٗا .

 بْاسطة اآلبار :ة بٌظام الرَّي الوشكالت الوتعلق

 . اضتفاع تهايٝف سفط اآلباض 

  اغتدساّ املهدات املعتُس٠ ع٢ً ايسٜعٍ يف ضفع املٝاٙ أز٣َّ إىل اضتفاع تهايٝف

 اإلْتاز.

  انفاض َٓػٛب املٝاٙ يف اآلباض ْتٝذ١ ايػشب َٓٗا ٜؤٍزٟ إىل تٛقف ايهذ أسٝاّْا

 يػاعات ست٢ تتذُع املٝاٙ َط٠ أخط٣ .
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  يف اآلباض اييت تكرتب َٔ ايػٛاسٌ مما ٜؤثط ع٢ً ظضاع١ اضتفاع ْػب١ املًٛس١

 احملاقٌٝ ٚمتًح ايرتب١ .

اقتصادية لتٌويـة الوـْارد الوائيـة الوتاخـة ّتر ـيذ       -رؤية جغرافية 

 : خل خضرهْتاستخذاهاتِا لتدقيق التٌوية الزراعية الوستذاهة في سا

ٝس اغتدساَاتٗا يتشكٝل إٕ اآلفام املػتكب١ًٝ يت١ُٝٓ املٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١ ٚتطؾ

ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ املػتسا١َ يف غاسٌ سهطَٛت، تطتبط بؿهٌ أغاغٞ يف طبٝع١ 

املؿهالت املطتبط١ باملٛاضز املا١ٝ٥ باعتباضٖا َؿهالت ؼس َٔ فطم ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

يف املٓطك١ ٚاييت ال ميهٔ َعاؾتٗا إال عٔ ططٜل بٓا٤ َٓعٛض َػتكبًٞ يًعٌُ ع٢ً 

ات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼكل االغتػالٍ األَجٌ يًُٛاضز املا١ٝ٥ املتاس١، َٔ ٚنع املعاؾ

خالٍ خًل فطم ت١ُٝٓ املٛاضز املا١ٝ٥، ٚتطؾٝس اغتدساَاتٗا، ٚتػٝري منط املٛضٚخ 

 ايعضاعٞ بٗسف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ املػتسا١َ.

 نٗا نُا ًٜٞ :اػاٖات ثالث١ ْعط ٚميهٔ ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٛاضز املا١ٝ٥ َٔ خالٍ

 ّل : شٓادٗ املدصٌّ اجلْماالجتاِ األ

تعٌ َػأي١ ظٜاز٠ املدعٕٚ اؾٛيف عٓكطّا أغاغّٝا يف ت١ُٝٓ املٛاضز املا١ٝ٥ َٔ خالٍ 

االٖتُاّ بعًُٝ٘ تػص١ٜ املدعٕٚ املا٥ٞ ملٛاظ١ْ نُٝات ايػشب ايكا١ُ٥ يالستٝادات 

 -َا ًٜٞ : ايبؿط١ٜ ٚاالقتكاز١ٜ ٚيف ٖصا االػاٙ ميهٔ ايعٌُ ع٢ً

إقا١َ ايػسٚز يف بطٕٛ األٚز١ٜ * ـعٕ َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ ٚاالغتفاز٠ َٓٗا يف  (1

عًُٝات ايطٟ، ٚاييت تػاعس ع٢ً اضتفاع َػت٣ٛ ايتػص١ٜ اؾٛف١ٝ بساّل َٔ شٖابٗا 

 ٖسضّا إىل ايبشط .

2)  )ّ ٛ َعطن١ يالْٗٝاض  ٖٚٞ نٗٛف ناضغت١ٝ -إعالٕ َٓطك١ اؿفط املا١ٝ٥ )اؿ

ق١ُٝ ْعطّا ملا ؼٜٛ٘ َٔ كعٕٚ َا٥ٞ ندِ، َٚٓع ايتٛغع يف  -َٓطك١ 

عًُٝات ايبٓا٤ يف ٖصٙ املٓطك١ ست٢ ال ٜتِ تًٜٛح املدعٕٚ املا٥ٞ اؾٛيف، ٚنصا 

ايعٌُ ع٢ً تٓعٝف ايؿكٛم األضن١ٝ ٚايكسٚع ايطبٝع١ٝ يف َٓاطل ايتػص١ٜ هلصٙ 

ا ٚمحاٜتٗا َٔ أعُاٍ ايسفٔ ٚايتدطٜب ايصٟ املٓاطل ٚتٛدٝ٘ َٝاٙ األَطاض إيٝٗ

 ( .48تتعطض ي٘  )

إقا١َ اؿٛادع ايرتاب١ٝ ٚاإلمسٓت١ٝ ٚاُؿَفط ايعُٝك١ ٚغاق١ يف األدعا٤ ايسْٝا َٔ  (3

األٚز١ٜ ايػاس١ًٝ بٗسف استٛا٤ َٝاٙ ايػٍٝٛ املتسفك١ ٚايػٝطط٠ عًٝٗا ٚتٗس٥تٗا 

 بػطض ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتػص١ٜ اؾٛف١ٝ .
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دطا٤ ايسضاغات املتعًك١ باملٛاظ١ْ املا١ٝ٥ ٚؼسٜجٗا يتشسٜس َعسالت ايتػص١ٜ، إ (4

ٚايهُٝات املػشٛب١ َٔ املٝاٙ، ٚؼسٜس املدعٕٚ اؾٛيف، بٗسف االغتػالٍ األَجٌ 

 ملا ٖٛ َتاح َٔ املٝاٙ ٚفل غٝاغات َا١ٝ٥ َسضٚغ١ .

 الجاىٕ :  اسغٔد اضتدداو املٔاِاالجتاِ 

املٝاٙ تؿهٌ سذط ايعا١ٜٚ يف ت١ُٝٓ املٛاضز املا١ٝ٥ َٔ  إٕ ع١ًُٝ تطؾٝس اغتدساّ

خالٍ قسض٠ اإلْػإ ع٢ً ايتشهِ مبا ٖٛ َتاح يسٜ٘ َٔ َٛاضز َا١ٝ٥ ٚؼسٜسّا أٚد٘ 

اغتدساَاتٗا ٚغال١َ إزاضت٘ هلا ميهٓ٘ َٔ اؿفاظ ع٢ً ٖصٙ املٛاضز يألدٝاٍ ايكاز١َ . 

 -ٚيف ٖصا اإلطاض ميهٔ ايعٌُ . مبا ًٜٞ :

ٚسس٠ ملؿطٚع اؿفاظ ع٢ً املٝاٙ ٚايرتب١ يف غاسٌ سهطَٛت ٜٗسف إىل إقا١َ  (1

تؿذٝع إزخاٍ تكٓٝات أْع١ُ ايطَّٟ اؿسٜج١ َجٌ ايطَّٟ باألْابٝب ايبالغتٝه١ٝ 

ٚايطٟ بايتٓكٝط ٚايطٟ بايطف يًشس َٔ اغتٓعاف املٝاٙ اؾٛف١ٝ ايكا٥ِ بٛاغط١ 

 ػتدس١َ يف ايعضاع١ .% َٔ املٝاٙ امل 50ايطَّٟ ايتكًٝسٟ ٚتٛفري أنجط َٔ 

ؼػني اغتػالٍ َٝاٙ ايػٍٝٛ َٔ خالٍ إقا١َ َٓؿآت ايطَّٟ ايػًٝٞ اؿسٜج١  (2

ٚؼػني َساخٌ ايكٓٛات املا١ٝ٥ ايط٥ٝػ١ ٚإقا١َ َٗسات ٚناغطات ايػٍٝٛ يتٗس١٥ 

 املٝاٙ املتسفك١ ٚاالغتفاز٠ َٓٗا بؿهٌ أفهٌ .

ايسٚض١ٜ ٚاملٛمس١ٝ إْؿا٤ ٚتأغٝؼ ٚسس٠ قٝا١ْ َتها١ًَ تكّٛ بأعُاٍ ايكٝا١ْ  (3

يًُٓؿآت املا١ٝ٥ ٚايكٓٛات ايط٥ٝػ١ٝ ٚايفطع١ٝ ٚاؿك١ًٝ ٚايعٌُ ع٢ً تبطني ايكٓٛات 

 ايرتاب١ٝ ٚإغالم ايفتشات ايعؿٛا١ٝ٥ بٗسف َٓع تػطب املٝاٙ ٚتكًٌٝ ايفاقس َٓٗا .

ٚنع بطْاَر ضٟ َتهاٌَ يف نٌ َٛغِ ظضاعٞ ٜهُٔ غال١َ ٚعساي١ تٛظٜع املٝاٙ  (4

 اع١ٝ .ع٢ً األضانٞ ايعض

إعساز ٚٚنع ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تٓعِ ع١ًُٝ اغتػالٍ املٝاٙ  (5

ٚنٝف١ٝ اغتدساَٗا ٚتٛظٜعٗا، ٚٚنع ايعكٛبات املٓاغب١ ملٛاد١ٗ املدايفات 

 .يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تٓعِ اغتػالٍ املٝاٙ بٗسف محا١ٜ املٛاضز املا١ٝ٥ 

ع٢ً تطؾٝس اغتٗالى املٝاٙ يف ايعًُٝات تطٜٛط أزا٤ اإلضؾاز ايعضاعٞ مبا ٜػاعس  (6

 -ايعضاع١ٝ َٔ خالٍ َا ًٜٞ :

                                                           
 بأدساٛ دزاض٘ علٙ رلتلف أّدٓ٘ ضاحل حطسمْت لتخدٓد مياطل مياضب٘ إلقامـ٘ الطـدّد علَٔـا بَـدف حفـ        1980 قامت غسن٘ ضْدسٓا

 املٔاِ ّاالضتفادٗ ميَا، غري أىُ حلد ا ٌ مل ٓنب أٖ ضد علٙ رلتلف األّدٓ٘ الطاحلٔ٘ بطبب قل٘ املْازد املالٔ٘ .
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  ٍٛتؿذٝع املعاضعني ع٢ً اغتدساّ ططم ايطَّٟ اؿسٜج١ َٔ خالٍ إقا١َ اؿك

ايتذطٜب١ٝ اييت تػتدسّ ٖصٙ ايططم ٚتعطٜف املعاضعني بٗا ع٢ً أضض ايٛاقع 

 إلقٓاعِٗ باغتدساَٗا .

  َٔ سٝح ايتعطٜف بأ١ُٖٝ املٝاٙ ٚنٝف١ٝ ضفع ايٛعٞ املا٥ٞ عٓس املعاضعني

تطؾٝسٖا، ٚاغتػالهلا َٔ خالٍ ايٓعٍٚ املٝساْٞ يًُطؾسٜٔ ايعضاعٝني يًشكٍٛ 

 ايعضاع١ٝ .

  ايسفع بتب َّٞ ٚغا٥ٌ األعالّ املط١ٝ٥ ٚاملكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ تٛدٗات عا١َ يتٛع١ٝ

 املػتًٗهني بأ١ُٖٝ املٝاٙ ٚتطؾٝس اغتدساَٗا .

  ايتسضٜب١ٝ يًُطؾسٜٔ ايعضاعٝني سٍٛ املٝاٙ َٔ أدٌ ضفع إدطا٤ ايسٚضات

نفا٤تِٗ ايٛظٝف١ٝ، ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ تكسِٜ َعاضفِٗ بهٌ نفا٠٤ ٚاقتساض 

 يف اؿكٍٛ ايعضاع١ٝ .

  ٟتطٜٛط ايسضاغات ٚايبشٛخ املا١ٝ٥ َٔ خالٍ إْؿا٤ بٓو املعًَٛات املا١ٝ٥ ايص

ييت ميهٔ إٔ تهٕٛ أغاغّا ٜٗتِ بتذُٝع ايبٝاْات ايسقٝك١ املتعًك١ باملٝاٙ ا

 يتدطٝط ٚبطف١ إزاض٠ املٝاٙ ٚتطؾٝس اغتدساَٗا ٚتُٓٝتٗا .

  تؿذٝع زٚض املؿاضن١ اؾُاع١ٝ املٓع١ُ َٔ قبٌ املعاضعني أْفػِٗ املٓتفعني

باملٝاٙ، ٚايعٌُ ع٢ً تٓعِٝ أْفػِٗ يف مجعٝات تٗسف إىل تطؾٝس اغتدساّ 

ساي١ تٛظٜع املٝاٙ ٚتٓعُٝٗا َٝاٙ ايطَّٟ ٚضفع نفا٠٤ اغتدساَٗا ٚؼكٝل ع

 ٚقٝا١ْ ايكٓٛات ايط٥ٝػ١ يؿبهات ايطٟ.

 جتاِ الجالح : املْزّخ الصزاعٕ اال

إٕ إعاز٠ ايتفهري يف تػٝري منط املٛضٚخ ايعضاعٞ ايكا٥ِ ٚايصٟ ٜعتُس بؿهٌ    

أغاغٞ ع٢ً ايعضاع١ ايتكًٝس١ٜ ايعؿٛا١ٝ٥ ٚظضاع١ قاقٌٝ َتٛاضث١ عرب األدٝاٍ ٚبططم 

تؤثط ع٢ً اغتٗالى املٝاٙ بهُٝات نبري٠، ٖٚٛ أَط أغاغٞ ـس١َ ت١ُٝٓ تكًٝس١ٜ 

 املٛاضز املا١ٝ٥، ٚميهٔ َعاؾ١ شيو َٔ خالٍ َا ًٜـٞ :

تػٝري منط ظضاع١ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ َٔ ايططم ايعؿٛا١ٝ٥ غري املٓتع١ُ يف  (1

اؿكٍٛ، إىل ايعضاع١ املٓتع١ُ يف ؾهٌ خطٛط ٚع٢ً َػافات َٓتع١ُ َٚتػع١ 

دٌ االغتفاز٠ ايكك٣ٛ َٔ املػاس١ املعضٚع١ مبا ٜػٌٗ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ َٔ أ

 املدتًف١ ٜٚػٌَّٗ ع٢ً إْؿا٤ ؾبهات ْٚعِ ايطٟ اؿسٜج١.
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ايتٛغع يف ظضاع١ احملاقٌٝ اييت تتذ٘ يف تطنعٖا إىل ٖصٙ املٓاطل َجٌ قاقٌٝ  (2

ٕ، ايتُباى ٚايكطٔ ٚاـهطٚات َجٌ ايهٛغ١ ٚايفاقٛيٝا ٚايبا١َٝ ٚايباشلا

ٚايفٛان٘ َجٌ ايٓدٌٝ ٚاملالٛ ٚاؾٛاف١ ٚايًُٕٝٛ اؿاَض ٚاملٛظ ٚاييت ٚدس أْٗا 

 تتذاٚب بسضد١ نبري٠ ٚسٝس٠ يًطٟ بايتٓكٝط .

عسّ اإلنجاض ٚايتٛغع يف ظضاع١ قاقٌٝ ايبطٝذ ٚاؿبشب ايصٟ ٜتطًب نُٝات  (3

مبٝاٙ نبري٠ َٔ املٝاٙ يف ع١ًُٝ ايطٟ ٚاقتكاز ظضاعتٗا ع٢ً املٓاطل اييت تط٣ٚ 

 ايػٍٝٛ .

ظضاع١ احملاقٌٝ اييت تتشٌُ املًٛس١ َجٌ ايربغِٝ ٚغريٖا يف املٓاطل اييت تطتفع بٗا  (4

 . ايػٛاسٌ، ست٢ ٜتِ االغتفاز٠ َٓٗاًَٛس١ املٝاٙ يف املٓاطل ايػ١ًٝٗ اييت تكرتب َٔ 

إعاز٠ ايتٛظٜع املهاْٞ يًُشاقٌٝ املعضٚع١ مبا ٜتٓاغب َع خاق١ٝ ًَٛس١ املٝاٙ،  (5

َُٚدس إٔ املٓاطل ايكطٜب١ َٔ أقساّ ايػفٛح ايػالغٌ اؾب١ًٝ ق١ًًٝ املًٛس١،  سٝح 

ٚيف ٚغط ايػٍٗٛ ايػاس١ًٝ َتٛغط١ املًٛس١، ٚيف ايػٍٗٛ ايكطٜب١ َٔ ايبشط عاي١ٝ 

ملهاْٞ يعضاع١ احملاقٌٝ مبا ٜتٓاغب َٚجٌ ٖصٙ املًٛس١، يصا هب إعاز٠ ايتٛظٜع ا

اـاق١ٝ سٝح تعضع احملاقٌٝ اييت ال تتشٌُ املًٛس١ عٓس غفٛح اؾباٍ، ٚاييت 

تتشٌُ املًٛس١ املتٛغط١ يف ٚغط ايػٍٗٛ ايػاس١ًٝ، أَا احملاقٌٝ اييت تتشٌُ 

 املًٛس١ َفُتْعضع يف املٓاطل ايػاس١ًٝ ايكطٜب١ َٔ ايبشط . 
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 الِْاهش :

بٔ ثعًب، قُس عبس اهلل، تٛظٜع ايػهإ يف قافع١ سهطَٛت، ْس٠ٚ  (1

ّ 1987ايرتنٝب اؾػطايف ٚاأل١ُٖٝ االقتكاز١ٜ حملافع١ سهطَٛت، املهال 

 .2م

عبس ايباقٞ قازضٟ أمحس، املعاٖط اؾُٝٛضفٛيٛد١ٝ يف قافع١ سهطَٛت، ْس٠ٚ  (2

 –املهال  –طَٛت ايرتنٝب اؾػطايف ٚاأل١ُٖٝ االقتكاز١ٜ حملافع١ سه

 .6-3ّ، م1987

َكٝبٌ، قُس أبٛ بهط، َٓتذات ايعػٌ يف ايُٝٔ ساي١ قافع١ سهطَٛت،  (3

زضاغ١ يف اؾػطافٝا االقتكاز١ٜ ) أططٚس١ زنتٛضا٠ غري َٓؿٛض٠ ( داَع١ 

 .125ّ، م2009أغٝٛط، َكط، 

باَعطٚف، فؤاز غامل، ٖٝسضٚيٛد١ٝ ٚازٟ سهطَٛت، أططٚس١ زنتٛضاٙ غري  (4

 .16ّ، م2001َع١ بػساز ن١ًٝ ايرتب١ٝ، بػساز، َٓؿٛض٠، دا

عبس ايباقٞ قازضٟ أمحس، املعاٖط اؾُٝٛضفٛيٛد١ٝ يف سهطَٛت َطدع غبل  (5

 .4شنطٙ، م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا يف سهطَٛت ْس٠ٚ  (6

 -املهال –ايرتنٝب اؾػطايف ٚاأل١ُٖٝ االقتكاز١ٜ حملافع١ سهطَٛت 

 .4مّ، 1987

باضؾٝس، قُس عٛض، سٛض ٚازٟ سذط،زضاغ١ دُٝٛضفٛيٛد١ٝ أططٚس١  (7

 .62ّ، م2008زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠، داَع١ ايًٓٝني، ايػٛزإ،

 .5-3باضؾٝس، قُس عٛض، املكسض ْفػ٘ م (8

عبس ايباقٞ، قازض أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (9

 .3شنطٙ،م

غاسٌ سهطَٛت، ضغاي١ َادػتري غري باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ   (10

 .73، م2005َٓؿٛض٠، داَع١ ايًٓٝني، ايػٛزإ، 

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (11

 .4شنطٙ،م

 .73باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل شنطٙ، (12

 . 73باضؾٝس، قُس عٛض، املطدع ْفػ٘، م (13
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قازضٟ أمحس، املعاٖط اؾُٝٛضفٛيٛد١ٝ يف قافع١ سهطَٛت  عبس ايباقٞ، (14

 .4َطدع غبل شنطٙ، م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (15

 .5شنطٙ،م

باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل  (16

 .75شنطٙ،م

 .77باضؾٝس، قُس عٛض، املكسض ْفػ٘، م (17

قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل عبس ايباقٞ،  (18

 5شنطٙ،م

َطدع غبل شنطٙ  باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، (19

 .78م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (20

 .5شنطٙ،م

غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل  باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ (21

 .78شنطٙ،م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (22

 .5شنطٙ،م

باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل  (23

 .79-78شنطٙ،م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (24

 .8شنطٙ،م

ي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعضاع١ ّ/سهطَٛت، اؾُٗٛض١ٜ ا (25

املهال،  –َؿطٚع ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ بٛازٟ سذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت 

 .2ّ، م2000

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا، َطدع غبل  (26

 .8شنطٙ،م

 .9عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، املطدع ْفػ٘، م (27

ضاع١ ٚايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعضاع١ ّ/سهطَٛت، َؿطٚع ايت١ُٝٓ ٚظاض٠ ايع (28

 .2ّ، م2000املهال،  –ايعضاع١ٝ بٛازٟ سذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت 
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باعباز، عُط أمحس، َهأَ ْٚٛع١ٝ املٝاٙ اؾٛف١ٝ يف َٓطك١ سهطَٛت، بسٕٚ  (29

 .5تاضٜذ، م

 .7-6باعباز، عُط أمحس، املكسض ْفػ٘، م (30

ايعضاع١ ٚايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعضاع١ ّ/سهطَٛت،  اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ (31

َؿطٚع ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ بٛازٟ سذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت َطدع غبل 

 .3شنطٙ ، م

ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚ ايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚ ايطٟ ّ/سهطَٛت، املطدع  (32

 .3ْفػ٘،م

باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل  (33

 .139شنطٙ،م

ض٥اغ١ فًؼ ايٛظضا٤، فًؼ محا١ٜ ايب١٦ٝ، األَا١ْ ايعا١َ فطع عسٕ، بٔ غٛخ،  (34

قُس غامل، زضاغ١ تٛثٝك١ٝ يُٓاشز َٔ أْع١ُ ايطٟ ايتكًٝس١ٜ ٚططم اؿكاز 

 .20ّ، م1996املا٥ٞ يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب٠ٛ، 

 .20املكسض ْفػ٘، م (35

 .29املكسض ْفػ٘، م (36

اع١ ّ/سهطَٛت َؿطٚع ايت١ُٝٓ ايطٜف١ٝ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعض (37

 .2بٛازٟ سذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل شنطٙ، م

 .2املكسض ْفػ٘، م (38

باضؾٝس، قُس عٛض، دُٝٛضفٛيٛد١ٝ غاسٌ سهطَٛت، َطدع غبل  (39

 .40شنطٙ،م

عبس ايباقٞ، قازضٟ أمحس، َٛاضز املٝاٙ َٚؿانٌ اغتػالهلا يف قافع١  (40

 .4سهطَٛت، َطدع غبل شنطٙ، م

ض٥اغ١ فًؼ ايٛظضا٤، فًؼ محا١ٜ ايب١٦ٝ، األَا١ْ ايعا١َ فطع عسٕ، بٔ غٛخ،  (41

قُس غامل، زضاغ١ تٛثٝك١ٝ يُٓاشز َٔ أْع١ُ ايطٟ ايتكًٝس١ٜ ٚططم اؿكاز 

 .79املا٥ٞ يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب٠ٛ، َطدع غبل شنطٙ، م

طٟ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚ ايطٟ، َهتب ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚ اي (42

ّ/سهطَٛت، غٛاز، ظنٞ غامل، األعطاف ايتكًٝس١ٜ املتبع١ يف تٛظٜع َٝاٙ ايعٕٝٛ 

 . 5ّ، قـ 2000يف َسٜط١ٜ غٌٝ باٚظٜط، 
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ض٥اغ١ فًؼ ايٛظضا٤، فًؼ محا١ٜ ايب١٦ٝ، األَا١ْ ايعا١َ فطع عسٕ، بٔ غٛخ،  (43

قُس غامل، زضاغ١ تٛثٝك١ٝ يُٓاشز َٔ أْع١ُ ايطٟ ايتكًٝس١ٜ ٚططم اؿكاز 

 .29ٞ يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب٠ٛ، َطدع غام شنطٙ، ماملا٥

اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ، ايسقٌٝ، عبس اهلل غامل، َكازض املٝاٙ  (44

 .10، م2006اغتدساَاتٗا، سكازٖا، ٚتؿطٜعٗا، 

 .11املكسض  ْفػ٘، م (45

ض٥اغ١ فًؼ ايٛظضا٤، فًؼ محا١ٜ ايب١٦ٝ، األَا١ْ ايعا١َ فطع عسٕ، بٔ غٛخ،  (46

ُس غامل، زضاغ١ تٛثٝك١ٝ يُٓاشز أْع١ُ ايطٟ ايتكًٝس١ٜ ٚططم اؿكاز املا٥ٞ يف ق

 .92قافعيت سهطَٛت ٚؾب٠ٛ، َطدع غبل شنطٙ، م

اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ، ايتُُٝٞ، غاملني ٜػًِ، اغتُاض٠  (47

 .3-2، م2000اغتبٝإ سٍٛ األعطاف ٚ ايتكايٝس املػتدس١َ يف ايطٟ، 

فًؼ ايٛظضا٤، فًؼ محا١ٜ ايب١٦ٝ، األَا١ْ ايعا١َ فطع عسٕ، بٔ غٛخ، ض٥اغ١  (48

قُس غامل، زضاغ١ تٛثٝك١ٝ يُٓاشز َٔ أْع١ُ ايطٟ ايتكًٝس١ٜ ٚططم اؿكاز 

 .93املا٥ٞ، يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب٠ٛ، َطدع غبل شنطٙ، م
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