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 :الممخص
يعد العنب مف المحاصيؿ ذات األىمية االقتصادية الكبيرة في استغالؿ 
األراضي القميمة الخصوبة واألراضي الغير عميقة، كما أنو ميـ في تثبيت 

ومنتجاتو مف  هالتربة ومنع التعرية، فضاًل عف األىمية المتزايدة لثمار 
الفاكية الطازجة والزبيب والعصير واستخداماتو الطبية وأوراقو في غذاء 

لممديرية الحيوانات، لذلؾ ىدفت الدراسة إلى إبراز دور المقومات الطبيعية 
يضاح األساليب المتبعة لمزراعة،  ومدى مالءمتيا لزراعة أشجار العنب، وا 

ب في خمؽ دينامية اقتصادية والوقوؼ عمى الدور االقتصادي لمنتوج العن
 واجتماعية في المديرية. 

مزرعة  05وقد أجرينا ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف     
جراء مجموعة مف 05يمثموف  % مف مزارعي العنب في المديرية، وا 

المقابالت في مجاؿ زراعة العنب في المديرية، وتـ االعتماد عمى المنيج 
نيج اإلحصائي إلى جانب معالجة البيانات الوصفي التحميمي والم

، وبرنامج spssاإلحصائية مف الجداوؿ واألرقاـ مف خالؿ برنامج 
ArcGIS 10.2   .لعمؿ وانتاج الخرائط المناسبة 
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Abstract: 

Grapes are considered to be of great economic 

importance in the exploitation of low fertile lands and 

deep lands. It is also important in stabilizing soil and 

preventing erosion. Natural elements of the Directorate 

and the extent and suitability for the cultivation of grape 

trees, and clarify the methods used for planting, and to 

identify the economic role of the grape product in 

creating economic and social dynamism in the 

Directorate. 

   We conducted this study on a random sample of 50 

farms representing 10% of the grape growers in the 

Directorate, and conducted a series of interviews in the 

field of grape cultivation in the Directorate, and relied on 

the descriptive analytical and statistical approach in 

addition to processing statistical data from tables and 

figures through the program spss, and ArcGIS 10.2 to 

make and produce the appropriate maps. The study 

reached a number of results, including: 

  The revenues of the grape sector in the Bani Hashish 

Directorate represented a positive economic reality. . 

Finally, a number of recommendations were made which 

will contribute to the development of the grape sector in 

the Directorate. 
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 مقدمة ال          
شر زراعة العنب في المناطؽ المعتدلة بمختمؼ قارات العالـ، وفي نتت    

طف، تتوزع  155,622نتاج سنوياىكتار، مع 13,613اليمف تغطي زراعة العنب 
في العديد مف المحافظات اليمنية، وتعتبر محافظة صنعاء أبرز المحافظات 

% 6.6إنتاجًا لمعنب والتي تعد مديرية بني حشيش جزاء منيا حيث تساىـ بإنتاج 
مف الناتج الوطني، نتيجة لتوفر الظروؼ الطبيعية التي تحتاجيا شجرة العنب، 

يًا وطبيعيًا والمتمثؿ في زراعة العنب، الذي رثًا ايكولوجالذلؾ فالمديرية تتميز ب
 كاف لو الفضؿ في التعريؼ بالمنطقة.

لمتنمية في المديرية واقعًا اقتصاديًا وقاطرة  لذلؾ مثمت زراعة العنب   
مما  ،االقتصادية واالجتماعية والحفاظ في تثبيت الساكنة مف خالؿ عائدات العنب

إضافة إلى تمبية جزاء مف  ،اد الوطنيحافظ عمى ديمومتيا وادمجيا ضمف االقتص
االجتياحات الغذائية لمسكاف حيث يعتبر العنب المصدر الرئيسي لمكثير مف 
العناصر الغذائية كاأللياؼ القابمة لمذوباف والفيتاميف والدىوف واالحماض 
واالمالح المعدنية. لذلؾ فقد تـ تقسيـ ىذا الموضع إلى ثالثة محاور رئيسية، 

ألوؿ إلى المقومات الطبيعية وعالقتيا بزراعة العنب، وفي الثاني تـ تطرقنا في ا
في خمؽ واقع  اإلنتاج، أما الثالث فقد خصصناه لدور توتناوؿ أسموب زراع
 اقتصادي بالمديرية.

 ـــ مشكمة الدراسة:
نتاج العنب بمديرية بني حشيش مف أىـ الزراعات والمنتوجات      تعتبر زراعة وا 

مف أبرز  تاستغالليا بشكؿ متوارث منذ القدـ، حيث كان عمىكنة المحمية التي دأبت السا
ميمًا  انتشاراً المنتوجات االقتصادية، واستمر الوضع إلى ما ىو عمية حيث تعرؼ المديرية 

لشجرة العنب، وبالتالي فإنيا تخمؽ دينامية اقتصادية بالمديرية، لذلؾ كاف الغرض األساسي 
العنب في مديرية بني حشيش والواقع االقتصادي، مف  زراعة –مف التطرؽ إلى ىذا الموضوع 

 أجؿ اإلجابة عمى عدة تساؤالت تبادرت إلى الذىف ويمكف صياغتيا عمى الشكؿ التالي: 
 بيا مديرية بني حشيش مالئمة لزراعة العنب؟   تحظىلمقومات الطبيعية التي ىؿ ا -
 العنب؟ وانتاج ما ىي الطرؽ التي تتبعيا الساكنة المحمية في غراسة أشجار  -
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 كيؼ يمكف لمعنب أف يخمؽ دينامية اقتصادية واجتماعية بمديرية بني حشيش؟  -
  ضياتفر  ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت سننطمؽ مف عدة

تتوفر مديرية بني حشيش عمى ظروؼ طبيعية مالئمة وأرضي زراعية يمكف  -
 استغالليا في غراسة األشجار المثمرة خاصة العنب. 

تتبع ساكنة مديرية بني حشيش طرؽ واساليب متوارثة مف األجداد لغراسة أشجار  -
 وانتاج العنب. 

اقتصادية واجتماعية موسـ جنى محصوؿ العنب فرصة لخمؽ دينامية وحركة  -
 بمديرية بني حشيش.

 دوافع اختيار الموضوع:  -
غياب  :مف أىمياىذا الموضوع والتي  اختيارأسباب ودواعي  دتتعد    

دراسات وأبحاث حوؿ ىذا الموضوع في المديرية، وكذلؾ التعريؼ بالمنطقة، 
رمزًا ثقافيًا واقتصادي لممنطقة دوف  باعتبارهولفت النظر إلى أىمية منتوج العنب 

مني لتنبيو الفاعميف والسمطة  ةباقي مناطؽ اليمف نتيجة لجودة المنتوج، ومحاول
في التنمية، وبالمخاطر المحدقة بو الطبيعية  هالمحمية بأىمية منتوج العنب ودور 

 والبشرية والتي قد تساىـ في القضاء عمى ىذا المنتوج الميـ.
 راسة:  ــــ أىداف الد

متيا ءبيا مديرية بني حشيش ومال تحظىإبراز دور المقومات الطبيعية التي  -
 لزراعة العنب.

 المتبعة لزراعة العنب في المديرية.واألساليب إيضاح الطرؽ  -
إظيار الدور االقتصادي لمنتوج العنب في خمؽ دينامية اقتصادية واجتماعية في  -
 المديرية.  
 منيجية الدراسة: -
موضوع الدراسة ال بد مف إتباع منيجية محددة بغية اإلجابة  وتضييقنظرًا لما     

يتخذ مف المحاصيؿ والغمة التي الذي  محصولي،عمى المنيج ال االعتمادعمى التساؤالت تـ 
تمثؿ المحصمة النيائية لمنشاط والتفاعؿ بيف اإلنساف واألرض وسيمة وأسموب لمدراسة سواء 

ويبدأ بوصؼ الغمة أو السمعة وتوزيعيا الجغرافي ومناطؽ  صناعية أوكانت غمة زراعية 
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إنتاجيا الرئيسة ومواقع تمركزىا وقيمة ىذه السمعة االقتصادية واستخداماتيا ومشتقاتيا 
  .ىاروف )عمي احمدإلنتاجيا والصناعات التي قد تقوـ عمييا والعوامؿ الجغرافية الالـز توافرىا 

معالجة البيانات اإلحصائية مف الجداوؿ واألرقاـ رة عمى ( ولما لو القد00، ص 0550
لمشكمة الدراسة، وفقًا لمجموعة مف  ةبغرض الوصوؿ إلى نتائج دقيقة وتفسيرات وأضح

 الخطوات التالية: 
عمى الكتب والمقاالت المرتبطة  االعتمادفي ىذه المرحمة تـ  العمل البيبميوغرافي:

 ستنا.ابموضوع در 
ستنا عف طريؽ اعمية بشكؿ كبير في در  اعتمدنا: وىو األىـ الذي العمؿ الميداني -

جرد مختمؼ المعطيات والبيانات، حيث تـ زيارة المصالح الحكومية والمجمس المحمي 
 ،بالمديرية لتزويدنا باإلحصائيات والخرائط المطموبة، كذلؾ النزوؿ المباشر لمنطقة الدراسة

ب  وذلؾ لفترات تتبع  والتي استمرت لمدة عاـ عف طريؽ االتصاؿ المباشر بمزارعي العن
سموب الزراعة المعتمدة في المديرية، رافقيا طرح بعض األسئمة أكامؿ لمعرفة الطرؽ و 

حيث تـ االعتماد عمى عينة مكونة  ،المبرمجة عمى شكؿ استمارة مركزة عمى موضوع الدراسة
، وكذلؾ جرد محالت في المنطقة % مف المزارع05تمثؿ  مزرعة منتجة لمعنب 05مف 

 spssبرنامج ب االستعانةووكاالت بيع الزبيب في سوؽ المديرية المسمى الحتارش. وقد تـ 
تطمبيا موضوع تالخرائط التي  وأتناجلعمؿ    ArcGIS 10.2لممعالجة اإلحصائية وبرنامج 

 الدراسة.
 منطقة الدراسة: 

الغربية لميمف، وتنتمي لمحافظة جغرافيًا تقع مديرية بني حشيش ضمف المرتفعات     
كـ  00لما تممكو مف ثروة زراعية، وتبعد مسافة  اً صنعاء وتعد مف أىـ مديريات المحافظة نظر 
، ويحدىا مف الشماؿ مديرية نيـ، ومف 0كـ045شماؿ شرؽ صنعاء، وتمتد عمى مساحة 

مدينة  بيوالشماؿ الغر  الجنوب مديرية سنحاف، ومف الشرؽ مديرية الطياؿ، ومف الغرب
صنعاء. وتتكوف المنطقة مف ثالثة أودية رئيسية ىي وادي السر ووادي األسفؿ ووادي الرونة 

ع ارتفاتفاعيا كمما اتجينا شرقًا ويتراوح ار سعواف، وتحيط بيا الجباؿ التي يزيد المتصؿ ب
( الموقع الجغرافي لمديرية بني 0غربًا، الخريطة ) 0555ـ شرقًا إلى 2555المنطقة مف 

 شيش.ح
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 لمديرية بني حشيش ي( الموقع الجغراف1الخريطة )                               

 
 .ـ0506عاـ  باالعتماد عمى الخرائط االدارية، المصدر: عمؿ شخصي             

لمديرية بني حشيش، مقومات مالئمة لزراعة والبشرية الطبيعيـة  المقومات-أوالً 
 العنب.

تعتبر معرفة المقومات الطبيعية ألي مجاؿ مف العوامؿ الميمة في مراحؿ بناء     
ألىـ المقومات  دراسة، تـ تخصيص ىذا المحور لماالعتباراتالبحث مف أجؿ كؿ ىذه 

 المميزة لمديرية بني حشيش وعالقتيا بنظاـ زراعة أشجار العنب.  والبشرية الطبيعية
 حشيش.تنوع مظاىر السطح لمديرية بني  -1
مديرية بني حشيش بنوع مف التبايف والتنوع، فالجية الغربية نجد  سطحتميز ي   

ممارسة النشاط الزراعة لؿ ىذه األراضي مجااًل مناسبًا عىيمنة األرضي المنبسطة، مما ج
تتخمميا مجموع  اليضبيةوزراعة المحاصيؿ المختمفة، أما باقي المجاؿ فنجد ىيمنة لألراضي 

متر وتزداد كمما اتجينا جنوب وشرؽ المديرية  0555والتي قد تصؿ إلى  رتفاعاتمف األ
اؿ السوداء والجميمة والذي يعتبراف أعمى نفطة ارتفاع بمتر كج 2555والتي قد تصؿ إلى 
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بالمنطقة، ىذا الطابع الجبمي المتضرس يعتبر مجااًل مالئمًا النتشار زراعة أشجار العنب 
 في المديرية. االرتفاعفئات  ( توزيع0بالمديرية. الخريطة )

 .بمديرية بني حشيش االرتفاع( توزيع فئات 2الخريطة )

 
 المصدر: الخريطة الطبوغرافية لمحافظة صنعاء + مرئيات فضائية لممنطقة.          

 التربة وعالقتيا بزراعة العنب في مديرية بني حشيش.-2
تكوف الجزء العموي مف سطح  تعد التربة موردًا حيويًا لمنشاط الزراعي، فيي    

نتاجو، ألف القدرة اال نتاجية لألرض األرض الذي يستمد النبات غذائو وتتوقؼ عميو جودتو وا 
وتتميز أراضي وودياف  (2ص 0500)البراؽ عباد محمد  تتأثر بصفات وخصائص التربة

ياه مديرية بني حشيش بتنوع وخصوبة تربتيا وتجددىا نتيجة لممجروفات التي ترسبيا م
 and Douglas 1983 p88 Ronald S) األمطار السيمية مف قمـ الجباؿ المحيطة بيا

Senykoff)،  تعد التربة مف أىـ الموارد الطبيعية التي تقـو عمييا زراعة العنب التي تشكؿ و
الترب السائدة في تصنيؼ ( يبيف 0أىـ األنشطة االقتصادية لسكاف منطقة الدراسة. الجدوؿ )

 (. 2، وتوزيعيا كما تبينيا الخريطة )ـ0611حسب تصنيؼ الفاو عاـ  سةمنطقة الدرا
 ( أنوع الترب السائدة في منطقة الدراسة.1الجدول )

 % من المساحة (2*المساحة )كم نوع التربة
 0.60 20 تربة ضحمة حصوية
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تم  احتساب المساحة بواسطة  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخرطة الجيولوجية.*
 .ArcMap 9.3ببرنامج   

 ( التوزيع الجغرافي لمترب السائدة في منطقة الدراسة.3خارطة )ال

 
 م.2004لعام  الجيولوجية المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخرطة

نجد أف الترب السائدة في منطقة الدراسة ( 2والخريطة ) (0مف خالؿ الجدوؿ )
  إلى: تصنؼ

، وبنسبة 0كـ 061، وتشكؿ حوالي المديرية وتغطي معظـالتربة الحديثة:  -أ
% مف األرضي الصالحة لمزراعة بالمجاؿ المدروس، تشكمت نتيجة الثورات البركانية 46.44

البازلتية الحديثة )الرباعية(، وتجمع فتات الصخور البركانية، والرممية، ومعظـ ىذه التربة 
تحتوي عمى الحجارة، والحصى ذات لوف بني إلى أحمر ولوف أحمر إلى أسود داكف، كما 

ىذه التربة عمى نسب مرتفعة مف الكمس، كذلؾ تحتوي عمى تربة حمراء داكنة مفككة،  تحتوي

 05.14 01 تربة ضحمة
 46.44 061 تربة حديثة

 20.74 000 صفراء تربة عضوية
 02.04 71 طفيميةتربة 

 100     540 المجموع
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والنسبة الباقية، لبقية ، %(05وىذا يدؿ عمى ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد، والسيمكا بحوالي )
 Jack W. King, Tarence R Forbes and Abdul، )المعادف الموجودة في التربة البركانية
Elah Abu Ghanem. 1983. P.11 .) 

المرتفعات الغربية وعند مخارج  ـالمتركزة عند أقدة وتتخمميا تربة المراوح الفيضي
األودية تكونت بعفؿ تجميع المجروفات السيمية الخشنة والمتوسطة الخشونة والرمؿ والطيف 

نادرة المموحة تحتوي عمى كربونات الكالسيوـ وكذلؾ تتواجد  ةوالغريف وىي بذلؾ تربة غريني
متر وتتميز 05في بعض المناطؽ إلى  ارتفاعياعمى جوانب األودية وفي المدرجات قد يصؿ 

تربة ىذه المراوح بالخصوبة العالية وىي ذات تصريؼ جيد لممياه واليواء وتستعمؿ في الزراعة 
 أشجار العنب.المروية والمطرية وتنتشر فييا زراعة 

تنتشر بالمجاؿ المدروس نوعاف مف الترب الضحمة، : مجموع الترب الضحمة -ب
، وبنسبة 0كـ 20النوع األوؿ يوجد في شماؿ شرؽ منطقة الدراسة بمساحة تقدر بحوالي 

ف وجدت تكوف او  ةفككيا، ومعظميا ال تحتوي عمى آفاؽ بإيدلوجية وأضح%، وتمتاز بت0.60
 وضعيا عمى سفوح ذات ميوؿ شديدة جرفتيا عوامؿ الحت والتعريةفي بدايتيا، بسبب تم

التربة تتركز في األجزاء  النوع الثاني مف ىذه .(10ص  0664 يحيى أحمد العرومي)
%، ىذا النوع 05.14، وبنسبة 0كـ 10 الجنوبية وشماؿ منطقة الدراسة بمساحة تقدر بحوالي

الترب عبارة عف ترب مكاشؼ صخور األساس، وتتميز بأنيا حصوية تطورت فوؽ  مف
صخور صمبة مف مواد أولية محمية بواسطة عممية التعرية، وذلؾ بسبب قساوة الصخور 
الرسوبية التي اشتقت منيا، والجفاؼ، وليذا تعتبر تربة ضحمة قميمة العمؽ، توجد فييا نسب 

 00مب عمييا صفة الجفاؼ، وقمة السمؾ إذ ال تتجاوز عالية مف الحصى، والجالميد، ويغ
سـ، في المناطؽ ذات االنحدار المتوسط، وتختفي نيائيا في المناطؽ ذات االنحدار الشديد. 

 وغير صالحة لمزراعة وتستخدـ لرعي المواشي. 
توجد ىذه التربة في شماؿ غرب منطقة الدراسة، وتشكؿ مساحة التربة الطفيمية:  -ج
بكونيا تتكوف  % مف مجاؿ الدراسة، وتمتاز ىذه التربة02.04، وبنسبة 0كـ71الي تقدر بحو 

مف مزيج مف التربة الطميية والتربة الرممية والتربة الكمية، األمر الذي ساعدىا عمى التخمص 
مف سمبيات التربة الطينية والرممية، وزيادة معدؿ خصوبتيا، مع سيولة زراعتيا والعمؿ بيا، 
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بالمغذيات النباتية، لذا فتمؾ التربة غنية بالمواد الغذائية ليتيح لمنباتات النمو بشكؿ وتحتفظ 
 شجار المثمرة أىما العنب.أفضؿ وتزرع فييا الكثير مف األ

تنتشر ىذه التربة في وسط وجنوب منطقة الدراسة : الصفراء الترب العضوية -د
ضي الزراعية بمنطقة الدراسة، % مف األر 20.74، وبنسبة 0كـ000بمساحة تقدر بحوالي 

وتتركز ىذه التربة في المنخفضات الترسيبية، وفي قيعاف األودية، وتعتبر ىذه التربة خصبة، 
إلى رممية، وذات  ةـ، وتتميز بوجود تربة مزيجي00وأكثر تطورًا، وذات أعماؽ كبيرة تصؿ إلى

سرعة نحو األسفؿ )األعماؽ(، نفاذية جيدة، لمقاومة تأثير الجرياف السطحي، إذ تغور المياه ب
ري جيدة وتجدد خصوبتيا بفعؿ الترسبات التي تنقميا مياه  ءةوتمتاز بقابميتيا في تحقيؽ كفا

 األمطار مف المناطؽ المرتفعة، وتنتشر فييا مزارع العنب.
 الموارد المائية في مديرية بني حشيش. -3

يعتمد عمييا في األنشطة تتمتع منطقة بني حشيش بوفرة مصادر المياه التي     
 .p. 8 (Rashid A. Khan)الزراعية، حيث يمثؿ جزاء مف المستجمعات المائية لحوض صنعاء

، وتيطؿ األمطار في منطقة الدراسة في فصؿ الربيع شير )مارس أبريؿ، مايو( وفي 2002
مطار الغزيرة فصؿ الصيؼ شير )يوليو، سبتمبر، أغسطس( ويعتبر فصؿ الصيؼ فصؿ األ

مـ في السنوات الجافة إلى  005سـ، ويتراوح معدؿ األمطار ما بيف  60لتي تصؿ إلى وا
مـ في السنوات المطيرة. وتتدفؽ األمطار عمى شكؿ شبكات مائية يتوقؼ شكميا  205

وتوزيعيا عمى طبيعة الصخور وتضاريس المنطقة التي تجري عمييا لذلؾ تعد األمطار 
مياه السطحية، وتغذية المياه الجوفية، وتقسـ المياه في منطقة المصدر الرئيسي لرفد االودية بال

 الدراسة كما يمي: 
تشكؿ الودياف السطحية التي تتكوف في منطقة الدراسة جزءًا : المياه السطحية-أوالً 

( وتبمغ المساحة 4مف وادي الخارد الذي يتجو شمااًل حتى يقابؿ وادي الجوؼ الخريطة )
 وتعتبر ىذه المساحة ىي كؿ مصادر التغذية لممياه السطحية.، 0كـ045الكمية لممنطقة 

 ( الشبكة المائية لمديرية بني حشيش.4) الخريطة
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 .المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخريطة الطبوغرافية لمحافظة صنعاء                    

تجاه أوتتكوف ىذه المساحة مف سمسمو مف الجباؿ الرممية والطينية التي تمتد في 
الشماؿ الغربي، وتوجد الودياف بيف الجباؿ وتتكوف جميعيا في الجنوب الشرقي وتتجو إلى 

كوف وادي الخارد وأىـ الودياف في المنطقة وادي السر، ويأتي في يالشماؿ الغربي حيث 
 ( أىـ أودية مديرية بني حشيش.0األىمية، الجدوؿ )المرتبة األولى مف حيث 

 ( كمية األمطار السنوية ومعدل الجريان السطحي في أودية بني حشيش.2الجدول )              
 (3)مميون /م التصريف معدل (3كمية الجريان السطحي )مميون /م 2المساحة كم ( )مالطول  أسم الوادي 
 1.20 05 045 00 وادي السر 

 1.2 00 65 05 وادي الرونة وسعواف 
 6.2 01 005 00 وادي األسفؿ 

 05.60 02 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػ المجموع
المصدر: الجدوى الفنية واالقتصادية لمتنمية الريفية المتكاممة باليمن، وزارة الزراعة صنعاء، بدون تاريخ. 

 )أخذ بتصرف(.
السر الذي يعتبر مف أىـ األودية في منطقة  ( نجد أف وادي0مف خالؿ الجدوؿ )    

، ويحظى بكمية أمطار 0كـ 045الدراسة، حيث يشغؿ أكبر مساحة أودية المنطقة بنحو 
، ويتميز بمجرى 2مميوف ـ 1.20، ومعدؿ تصريؼ بمغ نحو 2مميوف ـ 05سنوية تصؿ إلى 

المجرى محدد المعالـ حيث قاـ سكاف المنطقة منذ عيود قديمة برصؼ جميع جوانب 
مما حافظ عمى األرضي الزراعية مف عوامؿ التعرية ونحر المياه، كما شيدوا السدود  ،بالحجارة
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التحويمية ) الرزوـ(، والتي تستخدـ في وضع جزء مف المياه بواسطة قنوات تحويمية إلى 
وحسب النزوؿ الميداني، وجدنا تسعة رزوـ أىميا رـز الجوزي والذي يتـ مرتفعة األرضي ال

المزروعة بأشجار العنب، ويأتي وأدي األسفؿ في مف األراضي ىكتار  00.1اسطتو ري بو 
، وتصؿ كمية األمطار 0كـ 005المرتبة الثانية مف حيث األىمية، حيث يشغؿ مساحة 

، ويعتبر مف األودية 2مميوف ـ 6.2، ومعدؿ تصريؼ يصؿ إلى 2مميوف ـ 01السنوية إلى 
ستغؿ سكاف المنطقة ا، وقد االنحدارالغير وأضحو المعالـ إال في بعض األماكف الشديدة 

أشجار العنب، حيث حمو تمؾ  اأغمب أجزاء الوادي وأقاموا عمييا الزراعات المختمفة أىم
حيث أىـ ؿ وادي الرونة وسعواف المرتبة الثالثة مف تاألراضي بواسطة الحواجز الحجرية. ويح

، ويتمتع بكمية األمطار السنوية التي 0كـ 65األودية في منطقة الدراسة حيث تبمغ مساحتو 
، ويتميز بمجرى محدد 2مميوف ـ 1.2عدؿ تصريؼ بمغ نحو م، و 2مميوف ـ 00تصؿ إلى 

وأغمب جوانب المجرى مرصوؼ بالحجارة كما أف بو بعض السدود التحويمية وىي حواجز 
 .مرتفعةؿ المياه إلى األراضي الترابية تستخدـ لنق
مما سبؽ أف منطقة الدراسة تتمتع بمياه سطحية جيدة، والتي تتخمؿ أوديتيا نستنتج 

ستغالؿ مناسب عف طريؽ بناء الحواجز الحجرية والترابية اليا الزراعية إذا ما تـ استغال
لى يقمؿ اقطة وبالتوالقنوات التحويمية، سيعمؿ عمى االستفادة مف أغمب مياه األمطار المتسا

 مف نسبة االعتماد عمى المياه الجوفية.
تتميز مديرية بني حشيش بوجود خزاف جوفي يتمتع بخواص  :المياه الجوفية-ثانياً 

ىيدروجيموجي جيدة، وقد ساعد ذلؾ كثرة اآلبار االرتوازية التي تحفر كؿ عاـ، وحسب الدراسة 
خ المياه. وينقسـ الخزاف الجوفي في المنطقة ارتوازية صالحة تض ابير  0552الميدانية وجدنا 

( 0لخريطة )و  ( تبيف التكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة،2إلى أربعة اقساـ الجدوؿ )
  .التوزيع الجغرافي ليذه التكوينات الجيولوجية والمكاشؼ الصخرية توضح

    .( المكاشف الصخرية في مديرية بني حشيش3) الجدول                   
المساحة * المكاشف الصخرية

 2كم
 التكوينات                      النسبة

صخور بازلتية قاعدية وفتات ورماد وطبقات رسوبية مف الطينية  6.00 22 صخور لبراكيف الثالثية
 والطفؿ

 طفوح طينية، وفرشات بازلتية، ورماد 06.44 050 صخور براكيف رباعية
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صخور رممية مكونة مف رمؿ ناعـ إلى خشف مختمط مع طبقات  01.45 64 صخور الطويمة الرممي
 طينية

صخور رممية مكونة مف رمؿ ناعـ إلى خشف مختمط مع طبقات  05.21 005 صخور مجزر الرممية
 طينية

 دوالجالميطينية مختمطة مع السمت والرمؿ والحصى طبقات    ط 26.66 061 رواسب حديثة
  055 045 المجموع

تم احتساب المساحة  بواسطة  .طة الجيولوجية.*يمن عمل الباحث باالعتماد عمى الخر  المصدر:
 .ArcMap 9.3ببرنامج   

 
 
 
 

 
 ( التوزيع الجغرافي لمتكوين الجيولوجي في منطقة الدراسة.5الخريطة )            

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخرطة الجيولوجية.         
(، نجد أف صخور الحجر الرممي تتكوف مف 2) ( والجدوؿ0مف خالؿ الخريطة )    

اتصاؿ  ىمجموعتيف األولى مجموعة الطويمة والثانية مجموعة مجدزير وتعتبر المجموعتاف عم
% مف مساحة منطقة الدراسة، وتوجد ىذه التكوينات 21.11ىيدروليكي، ويغطي ما نسبتو 
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صخور رممية مكونة مف رمؿ ناعـ إلى خشف في شماؿ وجنوب منطقة الدراسة وتتكوف مف 
ويتميز ىذا التكويف بكثرة الشقوؽ، ويوجد وسط ىذا التكويف طبقة  تمط مع طبقات طينية،خم

، ويتراوح سمؾ ىذه الطبقات ما بيف ( 20ص  0550) العير حافظ   يكةحمراء حديدية سم
. وقد اوضحت الدراسة (01ص  0552 مداغش عبد المجيد أحمد)ـ455ـ إلى  205

ـ مع االختالؼ الكبير في 255ـ إلى  055ما بيف  تتراوح عمؽ المياه فيياباف الميدانية 
ة نتج مف الفوارؽ الموجودة في الحجر درارية العالياختالؼ التضاريس، كما أف عممية اال

 الرممي والمنتشرة في عدة اتجاىات.
أما الصخور البازلتية فتتكوف مف مجموعات مف الصخور البركانية وطبقات مف     

بركانية متداخمة مف العوارض والعروؽ شقوؽ طفمة البراكيف المتعددة األلواف ويتخمؿ ذلؾ 
% مف مساحة منطقة الدراسة، 6.00الصخور نسبة  والكتؿ الحجرية الكبيرة، وتغطي ىذه

وتتواجد في األجزاء الشمالية والجنوبية، وتتميز بأنيا عبارة عف صخور بركانية طبقية تكونت 
)الخرباش صالح عبد ومقذوفات بركانية احتضنت فترة اليدوء طبقات مف الطيف والطفؿ

ده في مثؿ ىذه الصخور في ، وتتواجد المياه عا(61ص  0666الواسع واالنبعاري محمد 
 جدا. ية الصخر قميمةالفوالؽ والفوالج حيث أف مسام

% مف مساحة منطقة 06.44وتغطي مكاشؼ الصخور البراكيف الرباعية نسبة 
وتتخمميا الكثير مف األغوار التي طفوح طينية، وفرشات بازلتية ورماد، الدراسة، وتتكوف مف 

شياب محسف ) البركانية والفرشات الطينية الرماديةتغطييا الطفوح البازلتية، والمخاريط 
وبذلؾ نجد أف التكوينات البركانية اثرت عمى حجـ، (، 10ص  0661جابر السنبانيو عباس، 

، ( Schramm, H., Othman, N. A., Wifely 1986,p11) وكمية الرواسب التي تنقميا األودية
وشماؿ شرؽ منطقة الدراسة. وتوجد إلى قيعاف المديرية وتنتشر ىذه التكوينات في جنوب 

المياه في الفوالؽ واالغوار المنشرة بكثرة في المنطقة. كما تغطي الرواسب الحديثة نسبة 
% مف مساحة منطقة الدراسة، وتوجد ىذه التكوينات في األجزاء الغربية مف المديرية، 26.66

صؿ عمؽ ىذه طبقات طينية مختمطة مع السمت والرمؿ وتوتتكوف ىذه الرواسب مف 
ـ وخاصة في الجزء الشمالي، وتوجد المياه عمى بعد قريب ويزيد ىذا البعد 255التكوينات إلى 

رتفاع نسبة المواد درارية لرسوبيات الودياف ضعيفة نتيجة الكمما اتجينا شمااًل، وأف معامؿ اال
اه في الخزاف الطينية والتي تقمؿ مف نسبة المسامية. وحسب بعض الدراسات وجد أف كمية المي
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 العبيدي) مميوف متر مكعب 0055إلى  0555الجوفي لمجموعة مجدزير تتراوح بيف 
قد أثر عمى كمية . أف ىذا التوزيع الجغرافي لممكاشؼ الصخرية (2ص  0556 مصطفى

منطقة الدراسة بمياه  ، مما ساىـ في غنى(2ص  0550 اليعيري حافظ)وبعد المياه الجوفية 
 مو الطبقات الجيولوجية الحاوية لممياه.جوفية جيدة لما تحم

 لزرعة أشجار العنب. مالئمتومناخ مديرية بني حشيش  -4
د يحدتتتبع أىمية المناخ مف تأثيره الكبير كمعامؿ طبيعي في األنشطة الزراعية، ل

ي، مف خالؿ العناصر المتحكمة في مواسـ خنماط والمحاصيؿ الزراعية، في كؿ نطاؽ منااال
وضحت البيانات المناخية التي تـ الحصوؿ عمييا لمنطقة الدراسة الزراعة وحصادىا، وقد 
أف منطقة الدراسة تتميز بسيادة المناخ شبو الجاؼ، الذي يعكس  لممحطة المناخية لصنعاء

اخ لمعرفة تأثير كؿ مالئمة المنطقة لزراعة العنب، وىنا سوؼ نتطرؽ إلى عناصر المن
 عنصر عمى زراعة العنب. 
 أ ـــ درجة الحرارة 

عمى نمو المحاصيؿ ا ال شؾ أف درجة الحرارة مف أكثر عناصر المناخ تأثيرً     
نتاج بطريقة مباشرة ، واال(.p. 13 Bruggeman H. Y. 1997) الزراعية خالؿ مراحؿ النمو

وغير مباشرة، فالمحصوؿ ينمو ضمف ظروؼ مناخية معينة، وأي تغيير يطرأ عمى المناخ ال 
نتاجية اوحجمو، كذلؾ تؤثر درجة الحرارة عمى نمو و االنتاج شّؾ سيؤثر مباشرًة عمى جودة 

حرارة ( نجد مدى مالئمة درجات ال4. ومف خالؿ البيانات المدرجة في الجدوؿ )عنبأشجار ال
 لنموا أشجار العنب.

 م.2010 – 2003( معدالت درجة الحرارة في مديرية بني حشيش لمسنوات 4الجدول )            
كانون  الشير 

 ثاني
 تشرين أيمول أب تموز حزيران أيار  نيسان  آذار شباط 

 أول
تشرين 

 ثاني
كانون 

 أول
المعدل 
 السنوي

  06.6 06.1 01.4 20.6 02.1 22.4 22.6 20.0 25.6 25.1 06.0 01.0 العظمى
  5.2 0.0 0.2 1.4 00.2 00.2 00.2 1.1 1.4 0.6 0.2 0.4 الصغرى
 01.4 02.0 04.0 06.6 06.1 00.6 00.6 00.2 05.0 06.1 01.4 00.1 04.2 المعدؿ

 المصدر: الييئة العامة لإلرصاد والطيران المدني، صنعاء، بيانات غير منشورة.
( نجد أف منطقة الدراسة تتمتع بمناخ معتدؿ رغـ وقوعيا 4مف خالؿ الجدوؿ )    

ضمف المناخ المداري، ويرجع ذلؾ إلى الجباؿ المحيطة بيا فالمعدؿ السنوي لدرجة الحرارة 
 00.6درجة مئوية في كانوف األوؿ إلى  02.0درجة مئوية ويرتفع مف  01.40وصؿ إلى 
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درجة مئوية، وأف معدؿ درجة  6.1ى حراري سنوي يصؿ إلى درجة مئوية في شير تموز بمد
درجة مئوية في  02.0ى الدرجة مئوية في شير كانوف أوؿ  5.2الحرارة الدنيا تتراوح بيف 
رتفع المعدؿ الشيري لدرجة الحرارة العظمى ليصؿ أعمى قيمة لو في أشير تموز وآب، بينما 

درجة مئوية  06.2درجة مئوية، وسجؿ أدنيا في شير كانوف أوؿ إلى  22.6شير حزيراف 
وىذا يفسر أف فصؿ الشتاء بارد نتيجة تعرضيا ليبوب كتؿ ىوائية مف قطبية باردة جمبتيا 

 الرياح الشرقية مف وسط أسيا. 
منطقة مناسبة لزراعة  بانياج مف خالؿ تتبعنا لدرجة حرارة منطقة الدارسة تنستن    

: 25درجة حرارة معتدلة وبيئة مدارية حيث ينمو بيف خطى عرض أشجار العنب فيي تحتاج 
شمااًل، وىو ال ينمو في الجيات الكثيرة األمطار في الصيؼ سواء كانت معتدلة أو حارة  00

قارص، واحتياجات العنب عبارة عف صيؼ حار جاؼ نوعًا و و في المناطؽ ذات الشتاء ال
ـ صيفا لمدة  25:  00ـ شتاء  05:  0.0شتاء معتدؿ المطر ويحتاج العنب الى حرارة مف 

 .ثمار و النمو الجيديفشيريف ليساعد عمى اال
 . في مديرية بني حشيش األمطار –ب 

طقة، وينعكس دورىا في عمميتي تمعب األمطار دورًا فعااًل في استقرار الزراعة ألي من
حت وجرؼ ونقؿ الرواسب والمفتاتات بري المحاصيؿ الزراعية، وتجديد خصوبة التربة ال

الصخرية، والترب مف أعمى الجباؿ، وترسيبيا في الودياف والمدرجات الزراعية، ومف الجدوؿ 
مة تمتد مف ( يتضح لنا أف معدالت األمطار في منطقة الدراسة تمتاز بفترة جفاؼ طوي0)

شير سبتمبر إلى شير فبراير في ظؿ معدالت التبخر العالية، وتنعكس أثارىا في ضعؼ 
، (Jac A. M. Van der Gun and Abdul Aziz Ahmed. 1995.p  16) الغطاء النباتي

وتجفيؼ التربة، وتعريتيا بواسطة الرياح، وجرفيا بفعؿ التساقط المطري في فترات التساقط 
 060 -060أف معدؿ التياطؿ السنوي لمحطات منطقة الدراسة تتراوح بيف )المطري، حيث 

 ممـ(.
 م  2010 – 2003( المعدالت الشيرية لألمطار )ممم( لمديرية بني حشيش لمفترة 5الجدول )             

كانوف  الشير 
 ثاني

 تشريف أيموؿ أب تموز حزيراف أيار  نيساف  آذار شباط 
 أوؿ

تشريف 
 ثاني

كانوف 
 أوؿ

 المجموع

 ممـ240 6 1 05 00 15 15 1 45 65 20 6 0 المعدؿ
 المصدر: الييئة العامة لإلرصاد والطيران المدني، صنعاء، بيانات غير منشورة.
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( نجد أف األمطار تسقط عمى منطقة الدراسة في موسميف، 0) مف خالؿ الجدوؿ
خالؿ النصؼ األوؿ مف أيار، حيث يبدا سقوطيا في الموسـ األوؿ خالؿ شير آذار وتنتيي 

حيث يتزامف سقوط األمطار مع قدوـ المنخفض السوداني وتحركو باتجاه الشرؽ، أما أمطار 
الموسـ الثاني فيبدأ سقوطيا مع بداية شير تموز حتى النصؼ الثاني مف شير أيموؿ تحت 

حاصيؿ الزراعية تأثير الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لذلؾ فيذه المياه تستغؿ في ري الم
 ومنيا أشجار العنب.

المقومات البشرية في مديرية بني حشيش، ودورىا في االنتشار المجالي -2
 لغراسة أشجار العنب.

إف التوزيع المجالي لغراسة أشجار العنب ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ حصره في 
يعيا المجالي، ألنو مف المقومات الطبيعية فقط دوف مرعاه المقومات البشرية في توجيو توز 

% مف الدخؿ 05أىـ الموارد االقتصادية لساكنة مديرية بني حشيش، حيث يساىـ بنسبة 
 األسري خالؿ السنوات الجيدة.

فمديرية بني حشيش شكمت منذ القدـ مجااًل الستقباؿ تدفقات بشرية مف مختمؼ 
تمفة خاصة التاريخية منيا، المناطؽ اليمنية، ومتباينة المحتويات االجتماعية نتيجة ظروؼ مخ

ىذا االستقرار البشري شكؿ فيما بعد إلى تصاعد المنحنى الديموغرافي في المديرية، وىذا ما 
 يترجمو مسمسؿ الكثافة السكانية مع تزايد عدد السكاف واألسر.

وفي ىذه الفقرة سوؼ نتطرؽ إلى أىـ المحطات التاريخية التي كانت سببًا في استقرار 
كاف في المنطقة ورصد التحوالت االجتماعية وما يصاحبو مف تحوؿ وتطور في ىؤالء الس

 نمط إنتاج العنب وكذا تأثيرىا عمى المجاؿ. 
 استيطان بشري قديم.-1

 قبيمتيا تنسبمنطقة بني حشيش ىي مف أىـ المناطؽ المشكمة لقبائؿ سخيـ )بكيؿ( و 
عمى صنعاء مف شرقييا والمشيوراف متصمة بجبمي نقـ وبراش المطميف ، الإلى خوالف العالية

أرضيا و خالبة ال تياطبيعنسبة إلى وسميت بني حشيش  .مف جباليا الحاضناف لصنعاء
(، 00ـ، ص0165، الحميري نشوافأشجار العنب منذ القدـ، ) زراعيةة بمشيور الخصبة ال

تحويميا فيناؾ ارتباط بيف التسمية وسببيا، فقد حافظت عمى اسميا القديـ حتى بعد أف تـ 
 إداريا إلى مديرية.
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 تطور سكاني ميم.-2
 م2019 -2004( تطور سكان مديرية بني حشيش خالل الفترة 1الشكل )                   

 

حصائي  2004المصدر: التعداد السكاني لعام                    م، صنعاء.2019 -2010وا 
ـ إلى 0554عرفت مديرية بني حشيش تطورًا إيجابيًا لممنحنى السكاني مف سنة   

%، نتيجة لعدة عوامؿ اقتصادية منيا غراسة 0.0ـ بنسبة نمو سنوية تقدر ب 0505سنة 
اشجار العنب وانتاج العنب والزبيب، وادارية ساىمت في توجيو ىذا التطور خصوصًا بعد أف 

ارية وتركز الكثير مف المصالح الخدمية بيا، بؿ واستمر ىذا صنفت المنطقة إلى مديرية إد
نسمة موزعة عمى عزؿ  93752    ـ إلى  0506المنحنى في تزايد ليصؿ عدد السكاف سنة 

ـ 0505% خالؿ التسع سنوات الممتدة مف إحصاء 0.40المديرية بشكؿ متفاوت بنسبة نمو 
 ـ.0506حتى إحصاء 

 اعي لساكنة مديرية بني حشيش.سيادة النشاط االقتصادي الزر -3
تعتبر الزراعة مف أىـ الموارد االقتصادية لسكاف المديرية، ومنيا زراعة أشجار وانتاج 

% مصادر الدخؿ 05العنب، وحسب البحث الميداني نجد أف أنتاج العنب يساىـ بنسبة 
عف خبرة  لألسر المنتجة لو، حيث يعتمد السكاف عمى خدمة أرضييـ واالعتناء بأشجار العنب

 تورثوىا عف أجدادىـ.
إضافة إلى زراعة الحبوب والقطاني والخضروات )زراعة مختمطة( وكذلؾ غراسة 
اشجار الفواكو ومنيا الفرسؾ والخوخ وأشجار القات واغمبيا زراعة تسويقية مسقية تعتمد عمى 

مى مياه اآلبار وكذلؾ مياه األمطار في فصؿ التساقطات، والتي تنتشر بشكؿ ممحوظ ع
 ضفاؼ أودية المديرية منيا وادي السر واألسفؿ وسعواف.  
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نتاج العنب في مديرية بني حشيش اسموب زراعة أشجار و أالمحور الثاني: 
 المديرية.

نتاج العنب في مديرية بني حشيش واليمف عمومًا، امف خالؿ تتبعنا لمراحؿ سمسمة 
رغـ أنيا بدأت تدخؿ تقنيات حديثة  سيالحظ أف أغمب الطرؽ المستعممة في ىذه العممية قديمة

نتاج العنب في أسموب زراعة وافي السنوات األخيرة، وفي ىذا المحور سوؼ نتطرؽ إلى 
 .المديرية

 ـــ تاريخ العنب ومجال انتشاره في مديرية بني حشيش.  1
يعتبر العنب مف الفواكو الصيفية ذات قيمة غذائية عالية، وقد ذكر في القراف الكريـ 

آيات، ويبدأ التاريخ الطبيعي لزراعة أشجار العنب منذ القدـ ويعتقد أف المنطقة الواقعة  بعدة
حوؿ بحر قزويف بيف آسيا وأروبا وبالتحديد في المنطقة الواقعة بيف جنوب البحر األسود 

 ,AKKAK A)) وبحر القوقاز في آسيا الصغرى ىي الموطف األصمي لزراعة أشجار العنب
Boccaccip. And BOTTA 2007, p325-328. 

ؽ ـ عف طريؽ الفينيقييف  2555وقد انتقؿ زراعتو إلى مصر واليمف عاـ 
في  وتنتشر زراعة العنب حالياً   (400، ص 0665)عاطؼ نظيؼ، وعبد الحكيـ والمياجريف

 05211كؿ المناطؽ المعتدلة بمختمؼ قارات العالـ، وفي اليمف تغطي أشجار العنب مساحة 
ىكتار مف تمؾ المساحة، وتمتاز بأراضييا  105مديرية بني حشيش عمى ىكتار، تستحوذ 

جمالي المساحة الصالحة اىكتار مف  6242الزراعية الخصبة حيث تقدر المساحة المزروعة ػ
ىكتار مف  105ىكتار، وتزرع أشجار العنب في مساحة تصؿ إلى 1116لمزراعة البالغة 

وتتوزع زراعة ( 0506ب اإلحصاء الزراعي ) كتاتمؾ المساحة المزروعة كما سبؽ القوؿ
 .(6أشجار العنب في المديرية عمى شكؿ ضيعات الخريطة )
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 .( التوزيع الجغرافي لمزارع العنب في مديرية بني حشيش6الخريطة )

 
 ـ.0506المصدر: عمؿ شخصي باالعتماد عمى الدراسة الميدانية             

أشجار العنب بمديرية بني حشيش تنتشر مزارع ( يتضح أف 6انطالقًا مف الخريطة )
عمى طوؿ شريط األودية الرئيسة والثانوية، وذلؾ لالستفادة مف مياه األمطار في ري تمؾ 
المزارع، وكذلؾ النتشار الكثير مف المنشآت المائية التي توفر المياه الالزمة لمزراعة وتتمثؿ 

حواجز مائية األمر الذي يدؿ عمى  0و ثالثة سدودية القائمة بالمنطقة في المنشآت المائ
ىطوؿ األمطار الغزيرة عمى ىذه المنطقة وال سيما في مواسـ األمطار حتى أف اآلبار الجوفية 
 المنتشرة مف عمى طوؿ شريط األودية ساعد في التوسع في زراعة أشجار العنب في المديرية.

 مديرية بني حشيش.صناف العنب في أ-2
يصنؼ عنب مديرية بني حشيش بكونو األجود عمى مستوى اليمف، ويكتسب شيرتو 
الضاربة مف تنوع أصنافو والوانو واشكالو، وتميزه بمذاقة الخاص والنادر، وغالبًا ما تبدأ مزارع 

تأتي العنب في المديرية في إنتاج نوعيف شييريف منذ بداية يونيو ىما البياض والرازقي، ثـ 
بقية األنواع تباعا مف كؿ مزارع المديرية،   التي يستمر انتاجيا حتى نياية أكتوبر مف كؿ 

نتاج العنب إلى نوفمبر في حاؿ كاف المناخ معتدال، ورغـ تقسيـ العنب في اعاـ، وقد يمتد 
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أنو الموف األبيض، األحمر، واألسود، إال  العسمي المديرية مف حيث الموف الى أربعة أنواع ىي
 يندرج تحت كؿ لوف عدة أسماء.
مناطؽ اليمف يصؿ وفقا كؿ صناؼ العنب الذي يزرع في أالجدير بالقوؿ أف عدد 
يي تنتج صنفًا، أما عمى مستوى مديرية بني حشيش ف 00لمموسوعة اليمنية الى ما يقارب 

 (.6سبعة أصناؼ، الجدوؿ )
 ( اصناف العنب المنتجة في مديرية بني حشيش.6الجدول )

 السمات والخصائص                                            األسـ 
حجـ  النوع الحاتمي

 العنقود 
حجـ 
 الحبة

شكؿ 
 الحبة

بو 
  حبوب

نوع 
 الصنؼ

درجة 
 المحمية

قابميتو 
 لمتجفيؼ

 الحاتمي
 
 
 
 

 

 نعـ دائري متوسط كبير
 

 نعـ كبيرة  متأخرة

 نعـ عالية متأخرة نعـ بيضاوي كبيرة كبير األسود

 العاصمي
 

 ال عالية متأخرة نعـ دائري كبير كبير

 الزيتوف
 

 ال متوسطة متأخرة ال طويمة متوسط صغير

 الرازقي
 
 

 نعـ عالية متوسطة نعـ دائري متوسط متوسط

 البياض
 
 

 نعـ عالية مبكرة نعـ دائري متوسط متوسط
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 العرقي

 

 ال متوسطة متوسطة ال طويؿ متوسط متوسط

 .ـ0506المصدر: الدراسة الميدانية عاـ 
 ـــ تقنيات غرس شجرة العنب في مديرية بني حشيش.3

يتـ إنتاج الشتالت الالزمة لمزراعة مف األشجار القديمة بطريقة الترقيد تحت التكاعيب 
ألـ وتزرع بحالتيا دوف عممية تقميـ في حفرة أوتترؾ لمدة عاـ، وبعد عاـ يتـ فصؿ الترقيد مف 

سـ  بالطيف، وتختمؼ مساحة زرع الشتمة حسب النوع فشتمة 05وتغطى نسبة متر إلى تصؿ 
، وتنشأ التكعيبة في نصؼ تمؾ المساحة، وبذلؾ 0متر055العنب العاصمي تزرع في مساحة 

 05شجرة، وفي حالة األصناؼ األخرى فأف الشجرة تشغؿ مساحة  055يكوف اليكتار بو 
شجرة وكذلؾ تنشأ التكعيبة في نصؼ تمؾ المساحة،  055، وبذلؾ يحتوي اليكتار عمى 0متر

ولكي تتـ عممية الغرس في ظروؼ جيدة، ال بد وأف تكوف الشتمة في توجيو جيد لكي تحصؿ 
لية مف تشميس وتيويو، ويتـ الغرس في بداية الربيع أو الصيؼ، وتحتاج اعمى ما تحتاج 

سيا حتى تعطي منتوج جيد مف العنب. وتحتاج شجرة العنب كؿ العنب ثالث سنوات بعد غر 
متر في حالة شجرة العنب 0ما زاد نموىا بتزويد التكاعيب حيث يكوف ارتفاعيا يصؿ إلى 

عيب مف األحجار التي يتـ انشاء التكاسـ في حالة العنب األخرى، ويتـ  0.00العاصمي، و
وذلؾ حتى تحصؿ الشجرة عمى الضوء  قطعيا مف جباؿ المديرية أو المواسير الحديدية

 (. 0المناسب ليعطي الموف المناسب لممحصوؿ الصورة )
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 ( التكاعيب المستخدمة في زراعة العنب في مديرية بني حشيش.1الصورة )

 
 م.2019المصدر: الدراسة الميدانية            

وكما ىو معروؼ أف أشجار العنب تنمو في أغمب الترب الفقيرة منيا والخصبة      
نتاج يختمؼ حسب خصوبة التربة أو عدـ خصوبتيا، حيث أف التربة الخصبة تعطي ال أف االا

محصواًل جيدًا والعكس في التربة الفقيرة، ويتـ غرس أشجار العنب في مديرية بني حشيش في 
متر ذات فتاتات ناعمة نسبيًا، كما سبؽ  0 إلى أقميا عمقاً تصؿ  يقة،العميقة وغير العمالتربة 

يا لغرس أشجار العنب، فيي تربة عميقة بشكؿ جيد، تمءالمالقوؿ أف تربة المديرية تتميز ب
ومتوسطة القواـ وجيدة لمصرؼ والتيوية وغنية بالمواد العضوية الشي الذي يجعؿ جذور 

واد العضوية في أعماؽ مختمفة، مع العمـ أف العنب مف الماء والمتستفيد شجار العنب أ
عمى  ييتناسب مع مختمؼ الترب الممتدة عمى طوؿ ودياف مديرية بني حشيش، والتي تحتو 

شجار العنب في كؿ ودياف أيفسر انتشار  ئمواد عضوية تختمؼ بحسب العمؽ، وىذا الش
 وأرضي مديرية بني حشيش. 

 .في مديرية بني حشيشــ أسموب ري وتسميد أشجار العنب  4
أغمب مزارع العنب في مديرية بني حشيش تسقى مف اآلبار الجوفية، ومساحات     

ة جدا تعتمد عمى مياه األمطار، وحسب الحصر الميداني لعدد اآلبار في المديرية وجدنا مقمي
 بيرا ارتوازية، تستخدـ لسقي المزارع المختمفة ومنيا مزارع العنب. 0505

 عدد الريات عمى كمية األمطار المتساقطة عمى المنطقة، حيث يعتبرويتوقؼ     
باآلبار عممية مكممة و يتراوح عدد الريات ما بيف خمسة إلى ثماف ريات في السنة،  الري

يور العيوف المسماة )العترة(، والثانية بعد خروج العترة والفروع، ظحيث تعطى الرية األوؿ قبؿ 
أما الرابعة فتكوف عندما يبمغ الثمر ربع حجمة الطبيعي، والرابعة عند والثالثة بعد تماـ العقد، 

الرية السادسة عند  ىوصوؿ الثمر نصؼ حجمة الطبيعي، والخامسة فبؿ نضج الثمرة، وتعط
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عند وصؿ المحصوؿ إلى مرحمة  ىوصوؿ نضج الثمرة إلى نصؼ نضجيا، أما السابعة فتعط
أف يتـ جمع وقطؼ المحصوؿ إلى حيف االنتياء منو اكتماؿ النضج، ثـ يتوقؼ الري تماـ إلى 

أغسطس،  و رية أو اثنيف بعد ذلؾ حسب كمية األمطار التي تسقط في شيري يوليو ىثـ يعط
ريات وىذا  05وقد لوحظ أف بعض المزارعيف يسرفوف في الري حيث يتراوح عدد الريات إلى 

ة بالماء وال تنفض أوراقيا يساىـ في نقص محصوؿ العاـ القادـ حيث تصبح الشجرة مشبع
 بشكؿ جيد في فصؿ الشتاء.

 05 – 00األسمدة العضوية وتتراوح الكمية ما بيف  فضال عف يقوـ المزارعوف  كما
متر مكعب مف األسمدة العضوية وذلؾ أثناء حرث وتسوية أرضي العنب وتجييزىا، والبعض 

، السماد اآلزوتي والنوـر وسوبر ف وسفات ويعطى عند بداية خروج يستخدـ نترات األمونيـو
سمدة أالثمرة وحسب حمولة الشجرة والمساحة التي تشغميا الشجرة، وبعد ذلؾ ال تضاؼ 

 ة أخرى ألشجار العنب.يعضوية أو معدن
 أسموب تربية وتقميم وتطويش أشجار العنب في مديرية بني حشيش.-5

اليفو العالية ىي إف تربية العنب وتقميمو وتطويشو عمى تكاعيب عمى الرغـ مف تك
األسموب األمثؿ الذي يتبعو المزارعوف في مديرية بني حشيش واليمف عمومًا مف أجؿ 

  -يذه األساليب كما يمي:لالحصوؿ عمى محصواًل جيدًا، وسوؼ نتطرؽ 
 أـــ أسموب التربية والتقميم. 

دادًا يتـ تربية العنب في المنطقة عمى أكثر مف فرع حيث تترؾ ىذه األفرع تمتد امت
مناسبًا حتى تحمؿ الدوابر، ويجرى تربية دابرة جديدة عمى دوابر العاـ الماضي، األمر الذي 
يجعؿ األفرع  تنمو عمى أطراؼ األفرع، حيث يقوـ الفالح بتقميـ الشجرة عمى فرع وأحد في 
السنة األولى وتزاؿ جميع األفرع األخرى، أما إذا كاف الفرع قوي وناضج وسمكة ال يقؿ عف 

 05سـ فيترؾ دوف تقميـ حتى يكوف ساؽ الشجرة، وبمجرد خروج العيوف وبموغ النمو ما بيف 2
سـ يتـ ترؾ الفرع القوي ويربط إلى السنادة حتي يكوف ساؽ الشجرة وتقص األفرع  00 –

سـ فوؽ التكعيبة يجرى تقصيرىا  25لى ما يقارب ااألخرى، وعندما تصؿ الفروع الرئيسية 
ألفرع التي ستكوف األفرع الرئيسية لمشجرة، و تقص األفرع الضعيفة وتترؾ لكي تخرج وتنمو ا

سـ وخرجت منيا أفرع قوية فإف تمؾ األفرع 2األفرع القوية والسميكة التي تصؿ سمكيا عف 
التي خرجت يتـ أخذىا وربطيا وتفريعيا فوؽ التكعيبة وقص الضعيؼ والغير صالح، وفي 
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فرع فوؽ التكعيبة في اتجاىات مختمفة وتقصيرىا بحيث ال يقؿ السنة الثالثة يتـ تفرع تمؾ األ
سـ بعد التقصير ىذه األفرع التي تـ تقصيرىا ىي بداية لتكويف الكردوف ويجرى  4سمكيا عف 

سـ بحيث يتـ  65تطويش النموات الخارجة مف األفرع الرئيسية عندما يصؿ طوليا عمى    
وفي السنة الرابعة يستمر تربية الكردوف وأخذ  سـ مف طرؼ كؿ فرع، 0زالة ما ال يقؿ عف ا

سـ وتربى دوابر جديدة عمى  2عمى سمؾ  تـ تقميموفروع جديدة خارجة مف عيوف سفمى وي
األفرع في التكويف، وتطوش  أعيوف حتى تبد 2دوابر العاـ الماضي كؿ دابر مكوف مف 

ستكماؿ التربية في السنة سـ بنفس األسموب السابؽ، ويتـ ا 65األفرع التي تصؿ طوليا إلى 
الخامسة والسادسة إلى أف يصؿ الكردوف إلى منتصؼ المسافة بيف الشجرة والتي تمييا وتمتال 
فراغ التكعيبة حسب وضعيتيا، وبذلؾ تكوف  قد استكمؿ فترة تربية الشجرة ويكوف ليا عدد مف 

وف، ويكوف عمى كؿ فرع ، ىذه الفروع تسمي الكرد 6 – 0الفروع الرئيسية تصؿ إلى ما بيف 
سـ، ىذه األذرع تربى عمييا  00أف تكوف المسافة بيف كؿ فرع و حد منيا عدد مف األذرع أو 

ثمار عناقيد العنب كؿ عاـ، وكؿ ما زادت األذرع زادت معيا الثمار، وتجرى عممية التطويش 
لدوابر في السنوات التالية، وكذلؾ يتـ عممية التقميـ في فصؿ الشتاء وتنحصر في تربية ا

الحاممة لمثمار وذلؾ حسب قوة الشجرة األذرع، وكذلؾ دوابر التجديد واستبداؿ بعض األذرع 
 مع استمرار عممية التطويش.

 ( جانب من اسموب التربية والتقميم.2الصورة )

 
 م.2019المصدر: البحث الميداني عام 
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 .ب ـــــ أسموب التطويش
زالة اسـ، حيث يتـ  15 – 65يتـ أسموب التطويش لألفرع التي يكوف طوليا ما بيف     

سـ، وتكمف 05القمة النامية لألفرع وتختمؼ طوؿ القمة المزالة حسب قوة الفرع وتصؿ في أغمبيا إلى 
 أىمية التطويش فيي عممية تساعد في نضج األفرع وتقويو خشبيا.

  .ج ـــــــ أسموب التوريق
زالة كمية مف أوراؽ اب متبع في اليمف، وفي مديرية بني حشيش يقـو المزارعوف بىو أسمو 

العنب واألفرع العرضية الخارجة مف دوابر نفس العاـ، إذ يتـ فييا إزالة اوراؽ الفرع حتى يصؿ إلى 
ة الثمرة أو العنقود، وكذلؾ األفرع العرضية وتتـ ىذه العممية في بداية موسـ األزىار، وىذه العممي

شعة الشمس إلى داخؿ الشجرة مما يساعد في سرعة عممية نضج ثمرة العنب أتساعد في دخوؿ 
لى داخؿ الشجرة والثمرة المساىمة في اوكبر حجميا والخشب وكذلؾ تساىـ في دخوؿ عممية التعفير 

 مكافحة الحشرات، ويستفاد مف ىذه المخالفات في تغذية المواشي.
 واألمراض. فاتـــــ أسموب مكافحة اآل 6

فات واألمراض التي تصيب العنب ومف ىذه يستخدـ المزارعوف عدة طرؽ في مكافحة اآل
، حيث تالطرؽ عممية الت ريب وىي طريقة بدائية استخدميا اليمنيوف القدماء ومازالت مستمرة إلى اليـو

المتماسكة والجافة، يقـو المزارعوف بتعفير شجرة العنب بالتراب الناعـ والذي يأخذ مف التربة الطينية 
أشير ابتداء مف ابريؿ حتى قبؿ قطؼ المحصوؿ، حيث يقـو المزارعوف  0أثناء فصؿ النمو ولمدة 

مرة خالؿ الموسـ، وغالبًا ما يتـ خمط التربة الناعمة بمادة  05بتعفير أشجار العنب ما يقارب 
 الكبريت ومف ثـ يتـ التعفير وىذه العممية تعطي نتائج ممتازة.

 ( تبين أشجار العنب بعد تعفيرىا بمادة التراب الناعم.3ة )الصور 

 
  م.2019المصدر: البحث الميداني   
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لكف بعد أف انتشر مرض البياض الدقيقي والزغبي في السنوات الماضية تـ استخداـ  
 المبيدات والسمـو المكافحة ليذا المرض، ويتـ عممية الرش مرة كؿ أسبوع.

  .تجفيف العنب لمحصول عمى الزبيبـــــــــ تقنيات 7
تشتير مديرية بني حشيش بإنتاج الزبيب الفاخر ذي القيمة الغذائية والعالجية العالية، 

ف عمى تجفيؼ الجزء األكبر مما يحصدونو مف األعناب وتحويمو إلى و حيث يقـو المزارع
تسمى )العوشة(. زبيب، وتتـ عممية التجفيؼ في الشمس وفي الظؿ، وبطريقة تقميدية خاصة 

 .(2الصورة )
 .( طريقة تجفيف العنب لمحصول عمى الزبيب3الصورة )                    

 
 م.2019المصدر: البحث الميداني عام      

تجييز العوشة عمى أرض جافة، حيث يتـ عمؿ حوامؿ مف الحجر أو بوتتـ العممية 
البموؾ وتوضع فوقيا الخشب أو األعمدة الحديدية وترص فوقيا العديد مف األعواد الخفيفة 
وتكوف مرتفعة مف األرض مقدار متر لتفادي الرطوبة مف األرض ثـ يوضع العنب بتعميقة 

يومًا ليصؿ  05و 25ر وتستغرؽ العممية ما بيف فوقيا ويتـ تغطيتيا مف فوؽ بأوراؽ األشجا
الزبيب إلى صورتو األخيرة، وتعتبر ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ حيث تساىـ في الحصوؿ 
عمى أجود أنواع الزبيب مف حيث المذاؽ والحفاظ عمى المواد الغذائية و األحماض الخاصة 

مة مف الزمف دوف أف تقؿ قيمتو بو و يكوف الزبيب طري مف الداخؿ و يمكف تخزينو فترة طوي
 الغذائية. 
 تطور إنتاجية العنب.  – 8

ظاىرة تبادؿ  ىلانتاجية لى أخرى، ويعود تذبذب االا ةنتاجية مف سنتختمؼ اال    
ألؼ طف لميكتار  6.64نتاجية لميكتار تقدر بنحو حمؿ الشجرة لمثمار، فنجد عاـ فيو كمية اال

لى األؼ طف لميكتار الواحد، وىذه الظاىرة ترجع  6.61بنحو  الواحد، وأحينًا نجد الكمية تقدر
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عدة أسباب منيا طبيعية كالظروؼ الجوية خالؿ العاـ مف رياح وكثرة التساقطات المطرية 
جياد الشجرة نتيجة الحمؿ الزائد في العاـ اودورىا في سقي األشجار، وأحينًا مف خالؿ 

اية الحقمية مف حيث الري والتسميد والتقميـ والرعاية السابؽ، مع قمة الرعاية بالشجرة سواء الرع
 مديرية. النتاج العنب في ا( يبيف المساحة وكمية 1) الفنية الصحيحة، والجدوؿ

 م. 2013 2009لمسنوات  حشيش ( مساحة العنب والكمية المنتجة بمديرية بني7الجدول )           
  مديرية بني حشيش                    اليمف             السنة

المنتجة  الكمية المساحة ىكتار الكمية المنتجة طف المساحة ىكتار
 طف

 النسبة 

0604 02011 001020 105 1655 1 
0500 02411 006210 105 1064 6.22 
0506 02640 066011 161 1201 0.50 
0501 02411 046561 115 1412 0.66 
0501 13532 154869 161 1641 0.01 

 حصاء الزراعي، صنعاء )أعداد مختمفة(، وزارة الزراعة والري الجميورية اليمنية.الالمصدر: كتاب ا
وح بيف انتاج اليكتار في مديرية بني حشيش يتر امف خالؿ الجدوؿ نجد أف متوسط 

مف  %1طف خالؿ سنوات الفترة، ووصمت نسبة ما ينتج مف مديرية بني حشيش  05و 6.64
%، 6.22ـ إلى 0500ـ، ثـ انخفضت النسبة في عاـ 0505الناتج الوطني لمعنب عاـ 

% مف الناتج 0.1% و0وحت بيف اواستمرت في االنخفاض في السنوات الالحقة حيث تر 
لى ما يقارب االعنب حيث زادت  بإنتاجالوطني لمعنب، ويفسر ذلؾ زيادة المساحة المزروعة 

ىكتار عاـ  02020لى اـ 0604ىكتار عاـ  02011رة، مف ىكتار خالؿ سنوات الفت 204
طف عاـ  1655نتاج في مديرية بني حشيش مف ـ، كما يالحظ انخفاض كمية اال0501
ىكتار  105ـ رغـ تطور المساحة المزروعة بالعنب مف 0501طف عاـ  1641ـ إلى 0504
ديزؿ في السوؽ ـ، ويرجع ذلؾ إلى انعداـ مادة ال0501ىكتار عاـ  161ـ إلى0504عاـ 

نتيجة الحصار والحروب والمشاكؿ السياسية اليمنية، حيث يعتمد العنب في مديرية بني 
 حشيش عمى مياه اآلبار الجوفية لتعوض النقص في مياه األمطار. 

 
 العنب بمديرية بني حشيش.وانتاج المحور الثالث: الواقع االقتصادي لزراعة 
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ية في مديرية بني حشيش، ويتجمى أساسًا في لمعنب دورًا اساسي في التنمية المحم
الدخؿ المباشر الذي يجنيو المزارعوف مف وراء ترويج العنب والزبيب في األسواؽ، وحسب 

% مف دخؿ 05% إلى 45االستمارة الميدانية وجدنا أف منتوج العنب والزبيب يساىـ بنسبة 
ف بيف أنياب الفقر، خاصة بعد المزارعيف في المنطقة، فقد ساىـ العنب في انتشاؿ المنطقة م

شعاعيا الحدود اليمنية، حيث عمؿ العنب عمى تحقيؽ نظاـ مستداـ لممعيشة في اأف تتجاوز 
المنطقة، وبذلؾ لعُب دورًا اجتماعيًا ىامًا في تعزيز قاعدة المعيشة لمجموعٍة عريضة مف 

لِيجرة إلى المراكز قامة في المنطقة الريفية بداًل مف االسكاف عف طريؽ مساعدتيـ في اال
منتوج العنب الذي يوفر الجزء األكبر  عتمُد الكثير مف العائالت عمىتالحضرية والمدف، حيث 

دائمة وموسمية لمكثير مف الناس في مجاؿ  اممةعيد  مف الدخؿ، وأف خدمة شجرة العنب توفر
في ىذا  ويقمع الحشائش والتقميـ وقطؼ المحصوؿ والرعاية األخرى، ىذا ما سوؼ نتطرؽ ال

 المحور.
 ـــــ تسويق محصول العنب ودورة في تحريك اقتصاد المنطقة.   1
 1165نتاج  العنب في مديري بني حشيش يصؿ إلي اقدر وزارة الزراعة والري أف ت
في سوؽ الحتارش التابع لممديرية وأسواؽ المدف اليمنية  وـ، ويتـ تسويقو وبيع0506طف عاـ 

لى دوؿ الجوار وخاصة السعودية، وتتـ عممية تعبئة العنب في االكبرى، والقميؿ منو يصدر 
كيموجراـ، أما في الداخؿ فيتـ التعبئة في سالت  05لى الخارج سعة اكراتيف عند تسويقو 

لى األسواؽ المركزية لبيع الفواكو، اتـ تسويقو كـ، وفي العاصمة صنعاء ي 00بالستيكية سعة 
ويتـ تصريفو إلى التجار عبر وسيط في السوؽ مقابؿ عمولة عمى كؿ سمة عنب يبيعيا، مف 
خالؿ النزوؿ الميداني إلى األسواؽ المركزية لبيع العنب في ىذا الموسـ تـ معرفة القيمة 

( يبيف أسعار 1وجراـ، والجدوؿ )كيم 00الفعمية لسمة العنب مختمؼ األصناؼ والتي تزف 
 السمة العنب في أسواؽ مدينة صنعاء.

 
 
 
 

 .م2019( كمية أنتاج العنب بالطن والقيمة اإلنتاجية بالمميون لاير عام 8) الجدول                  
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 العرقي الحاتمي األسود العاصمي الزيتون البياض الرازقي البيانات
 162 455 0260 0420 155 155 0055 اإلنتاج )طف( *

 601 060 650 0166 650 624 0522 °لاير(المميوف إنتاج العنب )ب يمةق
 º 04 00 02 00 05 00 05كـ )باأللؼ(00سعر السمة سعة  

المصدر: * مسودة كتاب اإلحصاء الزراعي، وزارة الزراعة والري الجميورية اليمنية )بيانات غير منشورة( 
 .م2019صنعاء 

º م.2019بواسطة الباحث بناء عمى الدراسة الميدانية  تم حسابيا 
نتاجية مف اال( نجد أف الكمية 1) مف خالؿ تحميؿ البيانات المدرجة في الجدوؿ

العنب تتوزع بيف األصناؼ المختمفة، حيث حاز صنؼ العاصمي عمى المرتبة األولى مف 
حيف احتؿ صنؼ  مميوف لاير، في 0166طف وبقيمة نقدية بمغت  0420نتاجية حيث اال

مميوف لاير، فيما  0522طف وبقيمة نقدية وصمت إلى  0055الرازقي المرتبة الثانية بكمية 
طف وبقيمة نقدية  0260نتاجية وصمت إلى احاز صنؼ األسود عمى المرتبة الثالثة بكمية 

طف  162مميوف لاير، فيما وصمت الكمية المنتجة مف صنؼ العنب العرقي إلى  650بمغت 
 155نتاجو امميوف لاير، أما صنؼ البياض فوصمت ما تـ  601مة نقدية وصمت إلى وبقي

مميوف لاير، كما وصمت الكمية المنتجة مف صنؼ الزيتوف  624طف وبمغت قيمتو النقدية إلى 
مميوف لاير، أما الكمية المنتجة األخيرة فكانت  650طف وبقيمة نقدية وصمت إلى  155إلى 

 .مميوف لاير 060طف وبقيمة فعمية وصمت إلى  455مف نصيؼ الحاتمي 
كذلؾ يتضح خالؿ الجدوؿ السابؽ، أف سعر السمة العنب في األسواؽ المركزية 
بمدينة صنعاء تختمؼ مف صنؼ إلى أخر، حيث نجد أف سعر سمة العنب صنؼ الزيتوف 

عرًا ألؼ لاير وىذا أعمى سعر مقارنة ببقية األصناؼ األخرى، أما أقميا س02وصمت إلى 
ألؼ لاير، نستنتج مف كؿ  05فكانت لصنفي العرقي واألسود وصؿ سعر السمة لكاًل منيا إلى 

ذلؾ أف أسعار العنب تختمؼ مف صنؼ إلى أخر ويرجع ذلؾ إلى الطمب المتزايد عمية في 
نتاج فمثال شجرة العنب صنؼ العرقية االضافة إلى قدرة الشجرة عمى االسوؽ وجودتو ومذاقة 

نتاج مف سنة إلى أخرى فإذا أنتجت كمية جيدة ىذا العاـ فسوؼ تنتج كمية ة االتختمؼ كمي
نتاج قميمة العاـ القادـ. ويرجع ارتفاع األسعار لمعنب في ىذا العاـ نتيجة الرتفاع تكاليؼ اال

 نتيجة لمحرب والحصار التي تمر بيا البمد. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2222حزيران 

 

)0206 ) 
 

فواكو منيا العنب حتمت الاـ فقد 0502وحسب تقرير وزارة الزراعة والري لسنة 
والرماف المرتبة األولى في قائمة الصادرات الزراعية اليمنية الى البمداف المجاورة ودوؿ الشاـ 

٪ مف اجمالي صادرات العاـ 41ألؼ طف بنسبة  60.0حيث بمغت الكمية المصّدرة منيا 
عف العاـ  مميار لاير 00مميار لاير بفارؽ  26طنًا بمغت قيمتيا  006.066الماضي والبالغة 

الذي قبمو، مؤكدًا أف الصادرات الزراعية ليا رواج كبير في الخارج نظرًا لقناعة الجميع بإف 
 اليمف أقؿ البمداف استخدامًا لممبيدات في المحاصيؿ الزراعية والتي يخرج عنيا القات. 

دخؿ ج مف ذلؾ أف محصوؿ العنب يدر عمى مزارعي مديرية بني حشيش تنستن
مميوف لاير، شكمت ىذه المداخيؿ ركيزة أساسية في  6102ـ إلى 0506ـ مرتفع وصمت عا

انتشاؿ سكاف المديرية مف براثيف الفقر وساىمت في تغيير الوضعية االجتماعية واالقتصادية 
 لممديرية.

كما يستخدـ سكاف مديرية بني حشيش العنب عبر عدة استعماالت منزلية، منيا 
% مف المزارعيف ينتجوف ما بيف نوعيف 22وجدنا نسبة نتاج الزبيب حيث تجفيؼ العنب ال

 ةستيالؾ الفردي أو موجلزبيب، حيث يقوموف بيذه العممية لغرض االاإلى ثالثة أنواع مف 
 ( نسبة المزارعيف المنتجيف لمزبيب.6دوؿ )جلمسوؽ أو ىما معًا. ال

 .ستيالك( نسبة المزارعين المنتجين لمزبيب حسب اال9الجدول )
 المزارعيف المنتجيف لمزبيبنسبة 

 المجموع ستيالؾ فردي وتسويقيا ستيالؾ تسويقيا ستيالؾ فرديا
05% 02% 61% 055% 

 م.2019المصدر: البحث الميداني  
% مف المزارعيف ينتجوف الزبيب لغرض 05( نجد أف 6مف خالؿ الجدوؿ )

ستيالؾ المنزلي اال% مف المزارعيف ينتجوف الزبيب لغرض 15ستيالؾ الفردي، بينما اال
في األسوؽ لما لو مف دخؿ وأفر وزيادة الطمب عمية سواًء في األسواؽ اليمنية  ووبيع

بقيمة الواحد يبيع  لمزبيب% مف المنتجيف 15وحسب الدراسة الميدانية تبيف أف  والخارجية،
بنسبة  مميوف لاير في الموسـ الواحد قبؿ الحرب، فانخفض ذلؾ الرقـ 25 - 05تتراوح ما بيف 
%، خالؿ السنوات الثالث األخيرة بسبب الحرب والمشاكؿ الداخمية 15و 05تراوحت بيف 

( يبيف 05التي مازالت تعصؼ بالبمد. وتختمؼ أسعار الزبيب حسب الصنؼ والنوع، الجدوؿ )
 ـ.0506أسعار الزبيب عاـ 
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 ( أنواع وأسعار الزبيب المنتج من مديرية بني حشيش.10) الجدول
 الثمف لمكيموجراـ الصنؼ   الموف  

 

 الؼ لاير 1 – 1 الرازقي
 

 لاير ألؼ 05- 6 البياض 
 
 

 لاير الؼ 1 – 6 األسود 

 .م2019المصدر: الدراسة الميدانية  
( نجد أ أسعار الزبيب تتبايف حسب الصنؼ، حيث نجد أف 05) مف خالؿ الجدوؿ

ألؼ لاير، أما  05 – 1بيف  الرازقيو  ألؼ لاير، 05- 6سعر الكيمو مف الزبيب البياض ما بيف 
ألؼ لاير، لذلؾ نجد أف محصوؿ الزبيب يساىـ في  1 – 6بيف يتراوح األسود فسعر الكيمو 

تحريؾ العجمة االقتصادية لممديرية، وتختمؼ أسعار الزبيب كؿ عاـ حسب العرض والطمب، 
عوامؿ المناخية ونسبة خاصة باألمطار، وتعتبر األمطار وال وحسب الموسـ الزراعي ارتباطاً 

، ويظير جميًا مف ارتفاعواإلصابة باألمراض العامؿ الرئيس وراء انخفاض أسعار الزبيب أو 
 خالؿ جودتو وحجـ الحبة ومقدار لحوميتيا.

لذلؾ نجد أف منتوج الزبيب يعد مف المنتوجات الشتوية، ويمكف تخزينو لعده أشير مف 
ية ليذا المنتوج تظير خالؿ األعياد الدينية حيث تعرؼ السنة، مما يحيؿ أف الفعالية االقتصاد

المنطقة خالؿ ىذه الفترة وبالضبط خالؿ األياـ األخيرة مف شير رمضاف وبداية العشرة مف 
شير ذي الحجة في كؿ عاـ، توافدًا لعددًا كبير مف السكاف والتجار مف كافة المناطؽ والمدف 

لكونو يحرؾ اقتصاد المنطقة عف طريؽ اقتنائيـ لمجموعة اليمنية، ىذا التوافد يمعب دورًا ميمًا 
مف الحاجيات وخاصة تمؾ المرتبطة بمنتوج العنب وىو الزبيب ودبس الزبيب وخؿ العنب 
والتي تشتير بو سوؽ المديرية )الحتارش( ىذه المنتوجات أكسبت المديرية شيرة محمية 

ذه المنتوجات سواًء عمى المستوى قميمية ودولية وذلؾ بعد فيميـ واستيعابيـ ألىمية ىاو 
لتمؾ  اقتنائوات والتقاليد اليمنية حيث ال يخموا بيت مف اليمف مف ادالصحي أو الغذائي، أو الع



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2222حزيران 

 

)0201 ) 
 

وكالة ومحاًل تجاريًا في  44المنتوجات في تمؾ المناسبات،  وحسب الدراسة الميدانية وجدنا 
 سوؽ المديرية تبيع تمؾ المنتجات.

يف مف الرياالت، يالمديرية تعرؼ دخاًل ماديًا ميمًا تقدر بمئات الماللذلؾ نجد أف 
ـ، أما 0506طف عاـ  1165وذلؾ الرتباطيا بحجـ المنتوج مف العنب والذي وصؿ إلى 

القدر مف المدخوؿ المالي فيو يتغير حسب الكيمو غراـ مف الزبيب أو الدبس ونوعو والمتر مف 
المكاف خصوصًا عند تقييـ الرواج درجة الرواج والحركة  الخؿ، وىذا ال يخفى عمى أحد بعيف

االقتصادية خالؿ تمؾ الفترة بالمديرية والناتجة بفعؿ منتوجات العنب والذي يحظى بأىمية 
 .أكبر مف المنتوجات الزراعية بالمجاؿ المدروس خاصة في السنوات األخيرة الماضية

ب، ساىـ في حدوث تدفقات مالية نتاج العنب والزبيانستنتج مف كؿ ذلؾ أف زراعة و 
 نعكس عنيا خمؽ دينامية اقتصادية في مديرية بني حشيش. اميمة 

نتاج العنب ودورىا عمى المستوى االجتماعي.-2  زراعة وا 
نتاج العنب وزف اقتصادي داخؿ مديرية بني حشيش، كونو وفر فرص الزراعة و     

( يبيف 00طؼ المحصوؿ، والجدوؿ )عمؿ شغؿ موسمية ودائمة في خدمة ورعاية األشجار وق
 حجـ اليد العاممة الدائمة حسب الحيازة الزراعية. 

 ( حجم العمال الدائمون حسب الحيازة الزراعة في مزارع العنب.11الجدول )
 حجـ الحيازة باليكتار المنتج

 
 عمالة دائمة عدد الحيازات

 النسبة عدد
 2.12 01 1 0أقؿ مف 

0- 0.0 0 06 0.04 
0 – 0.0 1 65 00.16 
2 – 2.0 02 026 01.66 
4 – 4.0 1 64 05.44 

 01.11 020 6 0أكثر مف 
 055 466 05 المجموع

 م.2019المصدر: الدراسة الميدانية عام       
نتاج العنب يوفر فرص عمؿ ميمة، ا( نجد أف زراعة و 00مف خالؿ الجدوؿ )    

عاماًل  466العنب في مديرية بني حشيش تشغؿ فمف خالؿ العينة المدروسة وجدنا أف مزارع 
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عماؿ دائميف لرعاية واالعتناء  2ة حيث يشغؿ اليكتار يدائمًا، موزعة حسب الحيازة الزراع
ألؼ لاير صافي دوف احتساب مصاريؼ العامؿ  2باألشجار، وذلؾ بأجرأ يوميًا ال يقؿ عف 

ة الموسمية فحسب تصريح أفراد اليومية، أغمبيـ مف خارج المديرية، أما فيما يخص العمال
زالة الحشائش وتوريؼ الشجرة االعينة فمزارع العنب في المنطقة تستقطب آالؼ العماؿ أثناء 

وكذلؾ عند عممية التقميـ والتطويش وقطؼ المحصوؿ، وحسب الدراسة الميدانية وجدنا أف ما 
تمؾ المراحؿ، في % مف حجـ عينة الدراسة يمجؤوف إلى اليد العاممة خالؿ 62يقارب مف 

حيف أف ىناؾ مف يعتمدوف عمى أنفسيـ بمعية عائالتيـ في عممية التقميـ والتطويش وقطؼ 
 الثمار. 

اقتصاديًا غير مسبوؽ  ذلؾ أف زراعة العنب قد ساىـ في خمؽ رواجاً كؿ ج مف تنستن
في مديرية بني حشيش، إذا خمؽ حركة اقتصاديو مكنتيا مف تثبيت السكاف واستقرارىـ، 
ووضع حد لسيؿ اليجرة الذي كاف قد نخر الساكنة الريفية اليمنية، بؿ إف المنطقة تحولت إلى 

اؿ، ولذلؾ فقد ساىـ في خفض معالقطب جذب وطني لميد العاممة األجيرة والتي تقدر باألؼ 
 معدؿ البطالة.

مكانيات التمدرس انتاج العنب في مديرية بني حشيش، مف تعزيز اكما مكف 
عد أف كانت حكرا عمى العديد مف األسر بسبب ضعؼ مواردىا المادية، وتحسيف والتطبيب ب

مستوى عيش أخرى خاصة تحسيف جودة السكف، فمف خالؿ البحث الميداني وجدنا أف جميع 
يعيا تحتوي عمى تجييزات معصرية حديثة، وأخرى مزدوجة، وج الفالحيف يمتمكوف منازالً 

 حديثة.
 ا في تحسين البنية التحتية لمديرية بني حشيش. نتاج العنب ودورىازراعة و -3

نجاز بعض المشاريع القد ساىـ منتوج العنب في مديرية بني حشيش في تحقيؽ و     
مميوف لاير  6102عتباره منتوج مدر لمدخؿ كما سبؽ القوؿ، والذي يصؿ في مجموعة إلى اب

ضافة عمى مداخيؿ ىو األخر باالبالمديرية وىذا يدؿ عمى أف ليذا المنتوج دورًا فعااًل يساىـ 
أخرى لممديرية، في تحسيف وتطوير البنيات التحتية لممديرية بنسب مختمفة، وتتجمى ىذه 

دي السر االمساىمة في تحقيؽ مجموعة مف المنجزات كالمساىمة في رص وبناء مجاري و 
والسدود  واألسفؿ ىدفيا حماية التربة مف االنجراؼ، وبناء العديد مف الحواجز والقناطر

رص باألحجار العديد مف الطرؽ كطريؽ برياف الشرفة الشؽ و اللالستفادة مف مياه األمطار، و 
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وذلؾ لفؾ العزلة بيف قرى في المديرية، ىذا إلى جانب دعـ قطاع التعميـ مف خالؿ توسعة 
وبناء بعض المدارس كتوسعة  مدرسة عزلة عياؿ مالؾ وبناء مدرسة في عزلة برياف 

المدرسيف في مدارس المديرية مف خالؿ تقديـ  ةفي دعـ وتخفيؼ معاناومساىمتيـ 
ضافة الى بناء العديد مف امرتباتيـ الحكومية،  انقطاعالمساعدات المالية ليـ خاصة بعد 

مشاريع العقارية والخدماتية مثؿ المراكز الصحية، و البناء  فضال عف المساجد في المديرية، 
 الري.  دخاؿ تقنيات عصرية لمحرث و ا

 واستنتاجات. النتائج 
ز منذ القدـ بزرعة يخالصة القوؿ إف المشيد الزراعي في مديرية بني حشيش يتم

، ونظرا لمدور األساسي التي تمعبو ىذه  أشجار العنب وما زالت ىذه الشيرة بارزة إلى اليـو
جموعة مف الشجرة عمى شتى المجاالت سواء البيئي، واالقتصادي، فقد توصمت الدراسة إلى م

 النتائج يمكف رصدىا عمى النحو التالي:
تبيف الدراسة أف المديرية تقع ضمف المرتفعات الغربية لميمف فيي ذات بنية شبة ػػػػ 

ستغالؿ وتوزيع الموارد السطحية امعقدة، وذات شبكة مائية سطحية وجوفية جيدة حيث يتـ 
الحجرية والترابية لتوصيميا إلى بطرؽ تقميدية منظمة عف طريؽ بناء الحواجز والقنوات 

بيرا ارتوازية تضخ المياه ويتـ  0505األراضي الزراعية، أما الجوفية فتتوفر في المديرية 
تتميز بمناخ شبة جاؼ نظرًا  بالري بغمر الحيازة الزراعية بشكؿ كامؿ، كما أف المديرية

ـ  05:  0.0ارة بيف أخر، ودرجة حر الى لتفاوت التساقطات المطرية التي تختمؼ مف فصؿ 
المناسبة لزراعة أشجار العنب. وتستحوذ المديرية عمى تربة صفراء ـ صيفًا  25:  00شتاء ، 

نساف في خصبة وخفيفة إلى ترب متوسطة الخصوبة، ىذه المقومات الطبيعية فرضت عمى اال
 المنطقة التكيؼ مع زراعة أشجار العنب.

العنب وبذلوا جيدًا كبيرًا في غرسيا والسير  شجارأب سكاف المديرية عمى زراعة أدػػػػ 
جداد، والمتمثمة في باء واالعمى نموىا، واستخدموا أساليب وتقنيات قديمة ومتوارثة مف اال

نتاج الشتالت والغرس والتربية والتقميـ والتطويش والتوريؽ والتسميد ومكافحة الحشرات، ا
لعمؿ تكاعيب الشجر، ولـ يستخدـ  وطوعوا الطبيعة عف طريؽ استخراج األعمدة الحجرية
بعد انتشار مرض البياض  ـ0554مزارعي المنطقة السماد الكيماوي والسموـ إال بعد عاـ 

عمى األشجار، وقد بينت الدراسة أف اسموب التوريؽ يساعد في دخوؿ األتربة المخصصة 
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زيادة نموىا شعاع الشمسي إلى داخؿ األشجار مما يكسبيا االو لمكافحة الحشرات واألمراض 
 نتجاىا الثمري.االخضري و 

ة يػػػػ تنتشر زراعة أشجار العنب بمديرية بني حشيش عمى طوؿ شريط األودية الرئيس
ىكتا،  161األمطار في ري األشجار، وتمتد عمى مساحة مف مياه والثانوية، وذلؾ لالستفادة 

يث يستحوذ ـ، موزعة عمى سبعة أنواع، ح0506طف عاـ  1165نتاجية بمغت اوكمية 
جمالي الكمية المنتجة، في حيف يحتؿ صنؼ ا%، مف 02.05صنؼ الرازقي المرتبة األولى 

%، مف إجمالي الكمية المنتجة، أما صنؼ األسود 05.00العاصمي المرتبة الثانية بنسبة 
نتاج، وقد وصمت نسبة صنؼ البياض % مف جممة اال05.01فيحتؿ المرتبة الثالثة بنسبة 

نتاج، في حيف تبيف أف أقؿ نسبة % عمى التوالي مف جممة اال1.00% و 1.02والعرقي إلى  
% مف جممة الكمية المنتجة مف 2.20% والحاتمي 1.51نتاجية كانت لصنفي  الزيتوف ا

 العنب.
ػػ تختمؼ أسعار العنب المنتج مف منطقة الدراسة حسب الصنؼ والموف فسعر سمة 

ألؼ لاير وىو أعمى سعر يسجؿ في األسواؽ، أما  04كيموجراـ 00العنب البياض التي تزف 
ألؼ لاير، وتعتبر المديرية مثالية لزراعة  05 – 02األصناؼ األخرى فيتراوح أسعارىا بيف 

دخاؿ بعض اأصناؼ أخرى مف أشجار العنب لتوفر المقومات الطبيعية والمناخية حيث يمكف 
عتبارىا نجاح زرعتيا اراؼ باألصناؼ الجيدة ذات الصفات الممتازة مثؿ الجبري واألط

 نتاجيتيا في منطقة خوالف ذات المناخ المشابو لممديرية.  او 
ساىـ قطاع العنب في خمؽ واقعًا اقتصاديًا ميمًا مف خالؿ التدفقات المالية كؿ ػػػػػ 

ـ، نحو المنطقة، ساىمت خمؽ حركة 0506مميوف لاير عاـ  6102عاـ حيث وصمت إلى 
تثبيت السكاف واستقرارىـ، ووضع حد لسيؿ اليجرة  مف المنطقة، بؿ إف اقتصادية مكنتيا مف 

ضافة إلى تطوير البنية المديرية اآلف تحولت إلى قطب جذب وطني لميد العاممة األجيرة ، باال
التحتية التي مكنت مف فؾ العزلة بيف أجزاء المديرية ومحيطيا، وظيور وسائؿ المواصالت 

نفتاح اتنشيط المبادالت التجارية والخدماتية، كما ساىـ في مما سيؿ مف عممية التنقؿ و 
دخاؿ االساكنة عمى محيطيا الخارجي سواء المحمي أو الوطني والعالمي.. ينضاؼ إلى ذلؾ 

بالطاقة الشمسية عف طريؽ استخراج المياه الجوفية، وبعض  والريتقنيات عصرية لمحرث 
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انيات التمدرس والتطبيب، وتحسيف مستوى مكاالتحوالت االجتماعية مكف العنب مف تعزيز 
 عيش أخرى خاصة تحسيف جودة السكف العصرية، والتجييزات المنزلية الحديثة.

  التوصيات
الخروج بعدد مف التوصيات والتي مف  توصمت إلييا الدراسة، يمكفما ؿ خالمف 

 شأنيا المساىمة في تحسيف قطاع زراعة العنب أىميا:
سراؼ سوؼ يؤدي إلى ستمر ىذا االاػػ ترشيد وعدـ استنزاؼ المياه الجوفية ولو 

، وبالتالي سوؼ يؤدي إلى ىبوط مستوى المياه الجوفية، اإلداريةالتناقص المستمر في معامؿ 
وذلؾ عف طريؽ وقؼ حفر اآلبار في الوقت الحاضر ولمدة عشرة سنوات، وتحويؿ طرؽ 

 ؽ الغمر إلى طرؽ التنقيط.الري المستخدمة حاليًا مف طر 
ػػػػػ بناء الحواجز والسدود في مخانؽ مجاري األودية المتوقعة في أعمي وادي السر 

، وكذلؾ التوسع في بناء العديد مف الرزوـ في ةلروناوسعواف والروافد الفرعية في عزلة برياف و 
ضي االمياه إلى األر مجاري األودية المناسبة، حيث أثبتت فعاليتيا في حماية التربة وتوصيؿ 

 العموية. 
ػػػ صيانة األراضي التي حدث ليا انجرافات وسببت في فقداف أرضي كثيرة وزرعتيا 

 بأشجار العنب ذات المواصفات الممتازة، والمرغوبة استيالكيًا وتسويقيًا، 
نتاج الشتالت عف طريؽ الترقيد، لما ليا مف عيوب حيث تكوف اػػػ التوقؼ عف 

نتاجية واستبداليا بأشجار المشاتؿ لما ليا ظؿ تحت التكعيبة ونقص في االضعيفة بسبب ال
 نتاج.مف مميزات في النمو واال

ػ حماية منتوج الزبيب المحمي مف خالؿ منع استيراد الزبيب الصيني والذي غزاء 
 نخفاض أسعاره.األسواؽ اليمنية منذ عدة سنوات حيث أصبح ينافس المنتوج المحمي نتيجة ال

عمؿ دورات تدريبة لمزارعي العنب في المنطقة لتعريفيـ بالتقنيات الحديثة  ػػػػ
نتاج المخصصة لخدمة األشجار الحقمية، وتنظيـ ورشات عمؿ عف أفضؿ األساليب لزيادة اال

عداد دراسات لمختمؼ الجوانب الزراعية ألشجار اوتحسيف الوضع االقتصادي، والشروع في 
 العنب.

زارعيف في المنطقة عمى مكافحة أمراض العنب وخاصة مرض ػػػػ التعاوف مع الم 
 ثار مدمرة عمى األشجار وتكمفة كبيرة عمى المزارعيف.أالبياض وحشرة المف الدقيقي لما ليا 
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ػػػػ التخطيط لعمؿ مصانع غذائية لتحويؿ منتجات العنب تتناسب مع كمية منتوج 
كة في المعارض الدولية لمتعريؼ قامة معارض محمية لمنتوج العنب والمشار االمحصوؿ، و 

 بمنتوج العنب اليمني وجودتو لما لو مف أىمية عالية في إيجاد أسواؽ خارجية لتسويقو.  
صدار انشاء قاعدة بيانات معموماتية شاممة ومتكاممة عف قطاع العنب، تعمؿ عمى اػػػػ 

العنب، وجودة  حصائيات والنشرات والكتيبات التي تساىـ في التوسع في زراعة أشجاراال
 وكمية اإلنتاج. 

شجار أػػػػ حماية قطاع العنب مف التدخؿ الالعقالني لمعنصر البشري والمتمثؿ في قمع 
العنب وتبديميا بأشجار القات والزحؼ العمراني الحضري كوف المديرية تعتبر ضاحية لمدينة 

 صنعاء. 
 قائمة المصادر

  المراجع العربية.-اوال 
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