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شكر وتقدير

يتوجه الطاقم البحثي بجزيل الشكر لجميع املزارعني الذين خصصوا وقتاً كافياً لنا خالل جوالتنا 

واألهلية  الحكومية  املؤسسات  الزراعيني يف  للمهندسني  الجزيل  الشكر  نوجه  امليدانية.  كذلك، 

األولويات،  قائمة  عىل  دراسات  هكذا  لوضعه  »ماس«  ملعهد  كذلك  والشكر  الخاص.  والقطاع 

ولجامعتي بريزيت والخليل إلتاحة الفرصة للباحثني إلجراء هذا البحث املهم.
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تقـديـــم

يويل معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( اهتماماً بالغاً بالقطاع الزراعي 

الفلسطيني، ويتضح هذا من خالل سلسلة من الدراسات األخرية التي أصدرها املعهد يف هذا 

املجال. هذه هي الدراسة الثانية )نرشت األوىل يف العام 2011( التي قام بها املعهد بناء عىل 

فلسطني  يف  الزراعية  للمحاصيل  النسبية  امليزة  دراسة  وتستهدف  الزراعة،  وزارة  من  طلب 

وتوزيعها الجغرايف.

تأتي هذه الدراسة من منطلق التنوع الذي تتسم به األرايض الفلسطينية من حيث التضاريس 

واملناخ، يف نفس الوقت هناك شح يف املياه نتيجة سيطرة االحتالل اإلرسائييل عىل مصادر املياه 

الفلسطينية. لذلك يجب االستغالل األمثل للموارد املتاحة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني 

الفلسطيني، من خالل تحديد  التي تغرق السوق  املنتجات اإلرسائيلية  أمام  ولتعزيز صموده 

لكل  املالئمة  االقتصادية  الجدوى  ذات  الزراعية  املحاصيل  وتحديد  املناسبة  الزراعية  املناطق 

نطاق بيئي.

إذ  السهلة،  باملهمة  منطقة  لكل  املالئمة  الزراعية  املحاصيل  بتحديد  الباحثني  مهمة  تكن  لم 

الفلسطينية، وتم  املحافظات  القيام بعمل مسح ميداني مكثف شمل جميع  األمر  احتاج هذا 

كورونا.  جائحة  عن  الناجمة  اإلغالق  ظروف  ظل  يف  املزروعة،  النباتية  األنواع  معظم  تغطية 

وقد نجحت هذه اآللية يف تحديد أنواع املحاصيل الزراعية التي تحقق أكرب جدوى اقتصادية 

أبرزها وجود  الهامة  النتائج  من  العديد  إىل  الدراسة  تتوصل  منطقة.  كل  بحسب خصوصية 

تباين يف امليزة النسبية للمحاصيل الزراعية بني املناطق الفلسطينية، واكتشاف مناطق قادرة 

عىل  الضوء  الدراسة  تسلط  كما  بها.  مشتهرة  تكن  لم  زراعية  محاصيل  إنتاج  يف  التميز  عىل 

التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي املتمثلة يف مشكلة تسويق املنتجات الزراعية يف ظل 

غياب التعاونيات الزراعية، وندرة العمالة الزراعية املاهرة نتيجة النخفاض األجور، ناهيك عن 

شح املياه، ومحدودية األرايض الزراعية خاصة يف قطاع غزة. 

النهوض  عىل  القرار  أصحاب  مساعدة  شأنها  من  التي  التوصيات  من  العديد  الدراسة  تقدم 

بما  الزراعية  للمحاصيل  النسبية  امليزة  من  االستفادة  من  وسيعزز  ككل،  الزراعي  بالقطاع 

يتالئم مع حالة التنوع التي تتسم بها املناطق الفلسطينية. تشدد الدراسة عىل رضورة االهتمام 

بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي كونه أصبح حاجة ملحة لتحديد املشاكل الزراعية والتغلب 

عليها. إضافة إىل وجوب تطوير العاملني يف القطاع الزراعي من خالل تكثيف الربامج التدريبية 

لصقلهم باملهارات التي يحتاجها هذا القطاع. كما تقرتح الدراسة حلوالً للمشاكل األخرى التي 

تقف حائالً أمام ازدهار الزراعة الفلسطينية كمشكلة شح املياه وتسويق املنتجات الزراعية.
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هذه  إعداد  يف  لجهوده  املميز  البحث  اىل طاقم  الجزيل  بالشكر  املعهد  يتقدم  املناسبة،  وبهذه 

الدراسة يف ظل الظروف الصعبة؛ وبشكل خاص اىل رئيس الفريق د. جميل حرب عىل الجهد 

العلمي الكبري والتميز يف قيادة فريق العمل، وللمزارعني الذين لم يتوانوا يف تقديم املعلومات 

لإلنماء  العربي  الصندوق  إىل  الشكر  بجزيل  نتوجه  كما  الدراسة.  هذه  أثرت  التي  الهامة 

النهوض  للمعهد ولجهود  املتواصل  الدراسة ولدعمهم  لتمويلهم هذه  االقتصادي واالجتماعي 

باالقتصاد الفلسطيني وتنميته. 

رجا الخالدي

املدير العام

iv



تمهيــد

تتميز فلسطني بتنوع فريد يف املناخات، ما يسمح بإنتاج الكثري من املنتجات الزراعية ذات امليزة 

تم  وعليه،  التصدير.   إمكانية  إغفال  عدم  مع  املحيل،  السوق  احتياجات  لتلبية  وتحديداً  النسبية، 

تقسيم املناطق الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل خمس مناطق متمايزة: )1( املنطقة 

الغورية من جنوب أريحا إىل عني البيضاء، وتشمل النصارية وفروش بيت دجن، وهي املنطقة األهم 

للزراعات الشتوية والربيعية، وبالتحديد للخضار والفواكه شبه االستوائية والنخيل. )2( املنطقة 

شبه الساحلية، وتشمل أساساً محافظتي قلقيلية وطولكــرم، وهي األغنى مائياً، وربمــا األهـم 

للخرضاوات عىل مدار العـام، )الخرضاوات الصيفيـة والشتويـة(. )3( املنطقة املنبسطة الدافئة 

واملحمية  املكشوفة  للخرضاوات  مهمة  وهي  الواسعـة،  جنني  محافظة  أسـاساً  وتشمل  نسبياً، 

للزراعات  األهم  وهي  نابلس  حتى  الخليل  من  وتمتد  الجبلية،  املنطقة   )4( الحقلية.  واملحاصيل 

البعلية. )5( منطقة قطاع غزة، وهي األصعب للتدهور الشديد يف نوعية املياه، ومحدودية األرايض 

الزراعية.  بجانب ما سبق، هناك مناطق أخرى ذات أهمية -ولكن أقل- مثل منطقة جنوب الخليل، 

ومنطقة السفوح الرشقية، وكلتاهما تعتربان مناطق املراعي األساس لرتبية املوايش.

تنبع أهمية املرشوع من الحاجة املاسة لتحديد املناطق الزراعية املناسبة، وتحديد أنواع املحاصيل 

االقتصادية املالئمة لكل نطاق بيئي. إن الهدف العام للدراسة هو استكشاف املحاصيل الزراعية 

التقليل من  للبيئة.  هذا بدوره سيساعد يف  التي تمتاز بكونها صديقة  االقتصادية  الجدوى  ذات 

استرياد املحاصيل الزراعية، وبخاصة تلك املستوردة من الجانب اإلرسائييل.
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ملخص تنفيذي

تنبع أهمية الدراسة الحالية من الحاجة املاسة لتحديد املناطق الزراعية املناسبة، وتحديد جملة 

من املحاصيل الزراعية املالئمة لكل نطاق بيئي وذات الجدوى االقتصادية.  لذا، فإن الهدف العام 

للدارسة، هو استكشاف الزراعات املربحة اقتصادياً، التي تمتاز بكونها صديقة للبيئة، بما يساعد 

يف التقليل من استرياد املحاصيل الزراعية، وبخاصة تلك املستوردة من الجانب اإلرسائييل.

لتحقيق هدف الدراسة، تم البدء بتنفيذ خطوات العمل مع بداية العام 2020، وشملت الخطوات 

زيارة مئات املزارع وأسواق الجملة والتجزئة، وكذلك مقابلة عرشات املختصني، وزيارة العديد من 

املؤسسات ذات العالقة.  هدف املرحلة األوىل كان جمع البيانات املتوفرة، وهي -عىل قلتها- كانت 

متناقضة يف العديد من األوجه.  أما املرحلة الثانية، فشملت املسوح امليدانية وجمع املعلومات مبارشة 

من املزارعني والتجار.  واملرحلة الثالثة واألخرية تضمنت تحليل النتائج وصياغة التوصيات.

أهم نتيجة تم التوصل إليها هي تباين امليزة النسبية االقتصادية للعديد من املنتجات الزراعية بني 

املناطق.  وتعود األسباب لعوامل عدة، منها: مدى توفر املياه وتكلفتها، تباين مواعيد القطف املبكر 

منها بالتحديد )مثال العنب الالبذري يف النصارية، رشق نابلس(.

خلصت الدراسة إىل أن هناك العديد من العوامل املهمة املؤثرة عىل الزراعة الفلسطينية، التي نرى 

أنها تشكل أولوية للنهوض بهذا القطاع، وهذه العوامل تشمل:

رضورة وضع املصادر املائية وتطويرها كأولوية وطنية عاجلة تتطلب صياغة خطة 1 ))

وطنية شاملة يتم العمل عىل تنفيذها عىل مدار 10 إىل 15 عاماً، لزيادة كميات املياه 

  .%30 املياه بما ال يقل عن  50%، وزيادة كفاءة استعمال  املتوفرة، بما ال يقل عن 

بهذا اإلطار، نرى أن املياه العادمة امُلعالجة واملياه املالحة قليالً هي مصادر ثمينة يجب 

استغاللها بكفاءة.

رضورة النهوض بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي لكثري من املشاكل الحادة، ومنها 1 ))

تحديد األصناف واألصول، ألشجار الفاكهة خصوصاً، للكثري من املناطق.

رضورة تطوير قطاع التسويق الزراعي، بما يخفف من هيمنة تجار األسواق املركزية.  1 ))

قطاع  يف  باألخص  منها،  املراد  لتحقيق  للغاية  قارصة  زالت  ما  الزراعية  التعاونيات 

التسويق، وال بديل عن التدخل الفعال إلصالحها.

تطوير العمالة أمر ملح، حيث تعاني معظم املناطق من ندرة العمالة املاهرة.  واألمر 1 ))

النقص  لتغطية  واسعة  تدريب  لربامج  حاجة  وهناك  املكثفة،  الزراعات  لقطاع  ملح 

الزراعي  القطاع  يف  العمال  أجور  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  املاهرة.   العمالة  يف  الشديد 

منخفضة، والتنمية املستدامة للقطاع الزراعي تتطلب رفع أجور العمال فيه.
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مقّدمــة

تشري معطيات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 2019، إىل أن عدد سكان الضفة الغربية 

يقرتب من 3 ماليني، بينما ُقدر عدد سكان قطاع غزة بحوايل مليوني نسمة.  ومن املعطيات املهمة 

األخرى كون املجتمع الفلسـطيني فتياً، حيث تمثل نسـبة كبار السن )أكرب من 65 سنة( 3%، مع 

كثافة سـكانية عالية جداً يف قطاع غـزة )5,453 فرداً/كم2( مقارنة بـ 528 فرداً/كم2 يف الضفة 

الغربيـة.  إضافة إىل ما سـبق، تُعتـرب املؤرشات التي تُظهر انخفاض معـدالت األمية )حوايل %3( 

وارتفاع نسـبة الذين أنهـوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس )8%(، مهمة لتنمية مسـتدامة، 

وبخاصة يف القطاع الزراعي.  من جانب آخر، ترتفع نسـب البطالة إىل حوايل 31%، بواقع %18 

يف الضفـة الغربيـة، و52% يف قطاع غزة، ما يعني رضورة االهتمـام بخلق فرص عمل، وبخاصة 

يف القطاعات اإلنتاجية، وباألخص يف القطاع الزراعي.  ومن الجدير بالذكر أن املعطيات السـابقة، 

وحسب ما ورد يف معطيات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ال تشمل ذلك الجزء من محافظة 

القـدس الذي تم ضمـه عنوة من قبل االحتالل اإلرسائييل )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسـطيني، 

.)2019

فيما يخص الزراعة، فهي نشاط مهم يف االقتصاد الفلسطيني من حيث مساهمته يف الناتج املحيل 

اإلجمايل، وكذلك يف تغطيته جزء من االستهالك النهائي الغذائي، وتوفري السلع واملواد األولية التي 

تستخدم كمدخالت للعديد من الصناعات التحويلية.  يف هذا اإلطار، بلغت القيمة املضافة لقطاع 

الزراعة والصيد يف الضفة الغربية وقطاع غزة-فلسطني، حوايل مليار ومائة مليون دوالر أمريكي العام 

2019.  وعىل الرغم من ذلك، هناك مؤرشات مقلقة، منها انخفاض أعداد العمال يف القطاع الزراعي 

يف فلسطني بحوايل 17,500 عامل خالل الفرتة بني العامني 2015 و2019، حيث انخفض العدد من 

70,800 اىل 53,300 عامل، وتمثل نسبة عدد العاملني يف القطاع الزراعي إىل العدد الكيل للعاملني 

الغربية،  الضفة  2019، )حوايل 8.2% يف  العام  لتستقر عند %5.6   ،2015 العام  حوايل %7.7 

و6.6% يف قطاع غزة العام 2015(، التي انخفضت إىل 5.9% و4.7% يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

عىل التوايل العام 2019 )أداء االقتصاد الفلسطيني، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019(.

وسلفيت  وقلقيلية  وطولكرم  وطوباس  جنني  محافظات  إىل  إدارياً  فلسطني  دولة  أرايض  تتوزع 

يونس  وخان  وغزة  غزة  وشمال  والخليل  لحم  وبيت  والقدس  والبرية  الله  ورام  وأريحا  ونابلس 

ورفح، بمساحة 6,025.0 كيلومرت مربع للضفة الغربية وقطاع غزة )وزارة الحكم املحيل، 2017( 

تمتد عىل طول 155 كيلومرتاً، وعرض أقىص بمقدار 60 كيلومرتاً.  هذه املساحة يتم تقسيمها إىل 

أربعة أقاليم بيئية هي إقليم الجبال الوسطى املرتفعة، واألغوار، واملناطق شبه الساحلية، واملناطق 

الساحلية )Sansur, 1995(.  هذا التقسيم مبسط للغاية، ومن ناحية زراعية بيئية، سيتم إعادة 

التقسيم لعدد أكرب من األقاليم ليفي بغرض هذه الدراسة.
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املناخات، ما سمح ويسمح  بتنوع فريد يف  تتميز فلسطني  النباتي،  الزراعي  اإلنتاج  فيما يخص 

بإنتاج الكثري من املنتجات الزراعية ذات امليزة النسبية، وتحديداً لتلبية احتياجات السوق املحيل، 

مع عدم إغفال إمكانية التصدير.  وعليه، تم تقسيم املناطق الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة إىل خمس مناطق متمايزة: )1( املنطقة الغورية من جنوب أريحا إىل عني البيضاء، وتشمل 

النصارية، وفروش بيت دجن، وتعترب املنطقة هي األهم للزراعات الشتوية والربيعية، وبخاصة 

الخضار والفواكه شبه االستوائية والنخيل. )2( املنطقة شبه الساحلية، وتشمل أساساً محافظتي 

)الخرضاوات  العام  مدار  عىل  للخرضوات  األهم  وربما  مائياً،  األغنى  وهي  وطولكرم،  قلقيلية 

الصيفية والشتوية( والفواكه شبه االستوائية. )3( املنطقة املنبسطة الدافئة نسبياً، وتشمل أساساً 

 )4( الحقلية.  واملحاصيل  واملحمية  املكشوفة  الخرضاوات  مهمة  وهي  الواسعة،  جنني  محافظة 

البعلية. )5( منطقة قطاع  املنطقة الجبلية، وتمتد من الخليل حتى نابلس وهي األهم للزراعات 

غزة، وهي األصعب للتدهور الشديد يف نوعية املياه، ومحدودية األرايض الزراعية.  بجانب ما سبق، 

هناك مناطق أخرى ذات أهمية -ولكن أقل- مثل منطقة جنوب الخليل، ومنطقة السفوح الرشقية، 

وكلتاهما تعتربان مناطق املراعي األساسية لرتبية املوايش.

الحاجة للدراسة

تنبع أهمية الدراسة من الحاجة املاسة لتحديد املناطق الزراعية املناسبة وتحديد أنواع املحاصيل 

االقتصادية املالئمة لكل نطاق بيئي.

أهداف الدراسة

للمزارع  االقتصادية  الجدوى  ذات  الزراعية  املحاصيل  استكشاف  هو  للدراسة  العام  الهدف 

الفلسطيني. هذا بدوره يساعد يف التقليل من استرياد املحاصيل الزراعية، وبخاصة تلك املستوردة 

من الجانب اإلرسائييل.

ضمن الهدف العام املشار إليه أعاله، هناك جملة من األهداف التي سعت الدراسة إىل تحقيقها، وهي:

تقييم تكلفة اإلنتاج ألكرب عدد ممكن من األنواع النباتية املزروعة.1 ))

كشف نقاط القوة والضعف يف سالسل اإلنتاج لألنواع النباتية.1 ))

نباتية 1 )) أنواع  إدخال  يخص  فيما  الفلسطينية،  للزراعة  الكامنة  الطاقة  استكشاف 

جديدة تحديداً.

تحديد املعيقات األساسية لتنمية زراعية مستدامة.1 ))
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منهجية الدراسة

لتحقيق جملة األهداف املشار إليها أعاله، تم إنجاز الدراسة عرب النشاطات التالية:

مسح املعلومات املكتوبة:1 ))

القطاع  املنخرطة يف  املحلية  املؤسسات  املتوفرة يف  املعلومات  املرحلة جمع  تضمنت هذه 

أو  التطبيقية-أريج(  األبحاث  ومعهد  الزراعة،  )كوزارة  مبارشة  بصورة  سواء  الزراعي؛ 

الجوية  األرصاد  ودائرة  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )كالجهاز  مبارشة  غري  بصورة 

الفلسطينية(.  بجانب ذلك، تم جمع املعلومات املتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت، واملنشورة من 

قبل العديد من املؤسسات كالجامعات، واملنظمات األهلية.  إضافة إىل ما سبق، تم الحصول 

عىل معلومات أولية غري مرتبة، أو لم تخضع للتحليل، ومنها معلومات الطقس الخام من 

دائرة األرصاد، واملعلومات بخصوص تحاليل الرتبة من وزارة الزراعة.

تم تصنيف املعلومات بسياقها العام أوالً، ومن ثم توزيعها وتصنيفها حسب املحافظات.

من الجدير التنويه أن جزءاً من املعلومات جزئية، وأحياناً منقوصة، وال تعطي الصورة 

كاملة، وهو األمر الذي تم تجاوزه عرب مقابالت شخصية مع املختصني.

باملناخ والرتبة،  املتعلقة  الكثري مع االهتمام باملعطيات  التي تم جمعها  املعلومات  شملت 

وحجم املنتجات الزراعية النباتية، وتسويقها.

مسح املعلومات الشفهية1 ))

استكمال الصورة الحقيقية للواقع الزراعي يف املحافظات تطلب إجراء مقابالت مطولة مع 

مجموعة من املختصني العاملني يف امليدان.  وتم إجراء مقابالت مع 25 منهم، وتضمنت 

املقابالت أسئلة لـ: )أ( استكشاف الواقع الحايل، وبخاصة ما يتعلق بمدخالت اإلنتاج )املياه 

بشكل خاص( والخربات الزراعية املتوفرة، والتسويق، والبنية التحتية.  )ب( استكشاف 

ومصادرها  منطقة  كل  خصوصية  عىل  اعتماداً  حدة،  عىل  منطقة  لكل  املستقبلية  اآلفاق 

ومواردها.  املقابالت، أيضاً، ناقشت التجارب الزراعية خالل السنني املاضية، وأوجه فشل 

الكثري منها، وأوجه النجاح للعديد منها.

االستكشاف امليداني للمحافظات1 ))

االكتفاء  تم  بينما  الغربية،  الضفة  محافظات  جميع  زيارة  تضمن  امليداني  االستكشاف 

الزراعية  املناطق  تم زيارة جميع  لكل محافظة  الجوية ملحافظات قطاع غزة.   بالصور 

التي يمكن تحويلها إىل مناطق زراعية.  تم تسجيل املالحظات  املناطق  الحالية، وكذلك 
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كما  املزروعة.  النباتية  واألنواع  املستخدمة  الزراعية  والتقنيات  واالنحدارات  الرتب  حول 

تم تقييم نظم الزراعة الحالية، ومدى تبني التقنيات الحديثة، ومالءمتها لألنواع النباتية 

املزروعة.

طبيعة املعلومات واملعطيات التي تم الحصول عليها نوعية وليست كمية، وتم استعمالها 

بكثافة يف صياغة وتحديد األنماط الزراعية البيئية املقرتحة يف نهاية هذه الدراسة.

مسح ميداني:1 ))

الحصول عىل املعطيات الكمية للزراعات القائمة حالياً تم من خالل زيارات ميدانية من 

قبل الطاقم.  وتم مسح ما مجموعه 332 مزرعة يف جميع محافظات الوطن، وتمت تغطية 

معظم األنواع النباتية املزروعة.  ومن الجدير هنا اإلشارة إىل أن اإلغالقات املتكررة، حالت 

دون جمع معطيات لعدد قليل من األنواع النباتية )مثالً البطيخ يف محافظة أريحا(.

املعلومات التي تم جمعها كمية باألساس، ولكن زيارة الطاقم للَمزارع أغنت البعد النوعي 

من حيث تقييم مدى قدرة املزارعني عىل تبني التقنيات الحديثة، ومدى قدرتهم عىل إدخال 

أنواع نباتية جديدة.

املبارشة، حيث تضمنت  الشخصية  املقابالت  اعتماد  تم  الكمية،  املعلومات  للحصول عىل 

األسئلة املحاور التالية )الحظ نص االستمارة املستعملة يف املالحق(:

التحتية 1 )) البنى  عن  أسئلة  وتتضمن  واملزرعة  املزارع  عن  عامة  معلومات 

)الشوارع، والكهرباء، واملرافق الصحية، ومصادر املياه(.

األنواع النباتية املزروعة من حيث تنوعها، ومواعيد الزراعة والقطف.1 ))

التكاليف اإلنشائية والتشغيلية، وتتضمن تكاليف البذور واألشتال، وتجهيز 1 ))

األرض، والري، والتسميد، ومكافحة اآلفات.

تكاليف القطف واملداولة والنقل.1 ))

طبيعة العمالة وتأهيلها والتكاليف املصاحبة لها.1 ))

التسويق، ووجهاته، وتقنياته، ومشاكله.1 ))

كميات اإلنتاج وتوزيعه خالل املوسم، وأسعار البيع من املزرعة.1 ))
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مسح األسواق ومحالت التجزئة:1 ))

التجزئة.   بيع  املركزية ومحالت  األسواق  تم مسح  للَمزارع،  امليداني  املسح  مع  بالتوازي 

النباتية امُلسوقة  البعدين الكمي والنوعي: الكمي بتقييم مصادر األنواع  وتم الرتكيز عىل 

التقنيات،  توفر  ومدى  املعرفية،  الخربات  النوعي  البعد  شمل  بينما  املستعملة،  والعبوات 

ديناميكية  وتقييم  التحتية،  البنى  تقييم  تم  ذلك،  بجانب  إدارتها.   عىل  القدرة  ومدى 

التسويق، واستكشاف القوى املؤثرة يف العملية التسويقية.

منهجية التحليل االقتصادي1 ))

قام التحليل االقتصادي بناًء عىل استبيان العائدات والتكاليف ملختلف الزراعات املدروسة. 

تكاليف  املزارعني،  ومقابلة  امليدانية  الزيارات  خالل  جمعها  تم  التي  املعطيات  تضمنت 

وتسوقيها  وأسعارها  اإلنتاج  وكميات  وأسعارها،  وكمياتها،  املستعملة،  اإلنتاج  مدخالت 

وتكنولوجيات  العمالة  يخص  فيما  ونوعية  كمية  معطيات  بجانب  هذا  ذلك.   وتكاليف 

التسويق.

الخرباء  بني  لقاءات  خالل  من  االستبيانات  هذه  نتائج  ومراجعة  وتحليل  مناقشة  تمت 

العاملني يف الدراسة واملهندسني الزراعيني العاملني مع املزارعني يف مختلف املناطق، ومن 

املدروسة.  وتضمنت  الزراعات  والتكاليف ملختلف  بالعائدات  بناء جداول خاصة  تم  ثم 

التي شملت تكاليف اإلنشاء للمزرعة،  املالية للمنتج، والتكاليف  العائدات  هذه الجداول: 

والري،  والتعقيم،  والحراثة  الكيماوية،  واألسمدة  العضوي  والسماد  واألشتال،  والبذور 

واملبيدات، والتعبئة واملناولة، واملواصالت، والكومسيون، والعمال، واألرض، وفائدة رأس 

املال، وحسبت بنسبة %10.

 )Financial Net Revenue( املايل  العائد  صايف  حساب  تم  الجداول،  هذه  عىل  بناًء 

قبل  من  املدفوعة  والتكاليف  للمحصول  املقبوض  العائد  فرق  املختلفة، وهو  للمحاصيل 

تم  ذلك،  من خالل  املال.   رأس  وفائدة  األرض،  تكلفة  استثناء  مع  فعيل،  بشكل  املزارع 

تبيان إمكانية استمرار املزارع يف زراعة املحصول.  إذا كان العائد إيجابياً يستطيع املزارع 

تغطية التكاليف املدفوعة، وكلما زاد صايف العائد املايل، أصبحت زراعة املحصول مرشوعاً 

جاذباً للمزارع.

نتيجة لحساب جداول صايف العائد املادي، تم حساب النسبة املالية: العائدات/التكاليف 

)F Revenue/ Cost(.  ومن خالل هذه النتيجة، أمكن معرفة نسبة العائد املادي الذي 

يحصل عليه املزارع مقابل ما يدفعه من تكاليف.  أيضاً، تم حساب صايف العائد االقتصادي 
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للمحصول، ومن خالل إضافة قيمة فائدة رأس املال، وأجرة األرض إىل التكاليف، وهي 

هذا  خالل  من  بدفعها،  أو  بحسابها  أو  بها  بالتفكري  املزارعون  يقوم  ال  العادة  يف  نسبة 

الحساب، يتم تبيان األهمية االقتصادية للمحصول باستخدامه ملختلف أدوات رأس املال، 

ومن ضمنها األرض.

للعائدات/التكاليف )E Revenue/Cost( ملعرفة  االقتصادية  النسبة  أيضاً، تم حساب 

نسبة العائد االقتصادي الذي يمكن أن يحصل عليه املزارع مقابل ما يمكن أن يدفعه.  هذا 

يعني معرفة الفائدة االقتصادية للمواد املستخدمة يف عملية اإلنتاج، ويشري ذلك إىل مدى 

استمرارية املزارع يف إنتاج هذا املحصول يف املستقبل.

السـياسات   تحليـل  مصفوفـة  باستخــدام  فتـم  النسبية،  امليـزة  حسـاب  عنـد  أما 

املراد  املحاصيل  ملختلف  النسبية  امليـزة  لتحليل   Policy Matrix Analysis )PMA(

السياسات  تحليل  مصفوفـة  تعطي  املحلية.  املوارد  تكلفة  معامل  بحساب  دراستها 

الزراعية، مؤرشات تحليلية مهمة فيما يتعلق بآثار سياسة زراعية أو نمط إنتاجي سائد 

.)Aburajab, 1999( ،)2020 ،عىل عوائد وتكاليف اإلنتاج الزراعي )أحمد

 )DRC( املحلية  العنارص  تكاليف  تحليل  معامل  احتساب  تم  املصفوفة،  هذه  لحساب 

كالتايل:

)DRC = ) ΣWp Fp( / )PcTc – Σ Pi Ti

Wp= السعر االجتماعي )تكلفة الفرص البديلة( أو سعر الظل أو تكلفة املصادر املحلية 

ومدخالت اإلنتاج التي ال يتم االتجار بها.

= Fp كمية املصادر املحلية ومدخالت اإلنتاج التي ال يتم االتجار بها.

= Pc أسعار املنتجات التي يتم االتجار بها.

Tc = كميات املنتجات التي يتم االتجار بها.

Pi = أسعار مدخالت اإلنتاج التي يتم االتجار بها.

= Ti كميات مدخالت اإلنتاج التي يتم االتجار بها.

من خالل االعتماد عىل الدراسات السابقة املذكورة، وجلسات العصف الذهني بني أعضاء 

فريق الدراسة، تم تصنيف مدخالت اإلنتاج إىل: )أ( مدخالت إنتاج ال يتم االتجار بها.  )ب( 

مدخالت إنتاج يتم االتجار بها.  وتم بالتايل حساب قيم للفرص البديلة ملدخالت اإلنتاج 

املناطق  يف  املحاصيل  ملختلف   )DRC(الـ قيم  تم حساب  ثم  من  بها.   االتجار  يتم  التي 

املختلفة.  إذا كانت قيمة الـ)DRC( أقل من واحد، دل ذلك عىل وجود ميزة نسبية يف إنتاج 
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املحصول، أما إذا كانت القيمة أكرب من واحد، فدل ذلك عىل أنه ال توجد ميزة نسبية يف 

إنتاج هذا املحصول.

تحليل النتائج وصياغة التوصيات1 ))

واملزارع  للمناطق  امليدانية  الجوالت  خالل  من  والكمية  النوعية  املعطيات  إىل  استناداً 

امليزة  تحديد  إىل  هدفت  التي  التوصيات  وصياغة  وترتيبها  النتائج  تحليل  تم  واألسواق، 

اقرتاح  تم  املنتجات لكل منطقة عىل حدة.  بجانب ذلك،  اقتصادياً ملجموعة من  النسبية 

جملة من املنتجات الزراعية النباتية التي ال تُنتج محلياً، والتي ينصح بإدخالها.
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املسح املعلوماتي العام

اليوم  بمناسبة   2019 العام  نرشت  التي  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  معطيات  تشري 

عدد سكان  قدر  بينما  3 ماليني،  من  يقرتب  الغربية  الضفة  عدد سكان  أن  إىل  للسكان،  العاملي 

فتي،  الفلسطيني  املجتمع  أن  األخرى  املهمة  املعطيات  ومن  نسمة.   مليوني  بحوايل  غزة  قطاع 

تشري  كما    .%3 65 سنة(  من  أكثر  أعمارهم  تبلغ  الذين  )األفراد  السن  كبار  نسبة  تُمثل  حيث 

اإلحصائيات املنشورة إىل أن الكثافة السكانية عالية جداً يف قطاع غزة )5,453 فرداً/كم2( مقارنة 

بـ 528 فرداً/كم2 يف الضفة الغربية.  إضافة إىل ما سبق، تُعترب املؤرشات -انخفاض معدالت األمية 

)حوايل 3%( وارتفاع نسبة الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس )8%(- مهمة لتنمية 

 %31 إىل حوايل  البطالة  ترتفع نسب  آخر،  الزراعي.  من جانب  القطاع  يف  مستدامة، وبخاصة 

بواقع 18% يف الضفة الغربية، و52% يف قطاع غزة، ما يعني رضورة االهتمام بخلق فرص عمل، 

وبخاصة يف القطاعات اإلنتاجية، وباألخص يف القطاع الزراعي.  من الجدير بالذكر أن املعطيات 

السابقة وحسب ما ورد يف معطيات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ال تشمل ذلك الجزء 

من محافظة القدس الذي تم ضمه عنوة من قبل االحتالل اإلرسائييل )الجهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2019(.

تمثل الزراعة نشاطاً مهماً يف االقتصاد الفلسطيني من حيث مساهمته يف الناتج املحيل اإلجمايل، 

وكذلك يف تغطيته جزءاً من االستهالك النهائي الغذائي، وتوفري السلع واملواد األولية التي تستخدم 

كمدخالت للعديد من الصناعات التحويلية.  يتسم القطاع الزراعي الفلسطيني باعتماده بشكل 

الغربية  -الضفة  فلسطني  يف  والصيد  الزراعة  لقطاع  املضافة  القيمة  بلغت  األمطار.  عىل  رئيس 

وقطاع غزة- حوايل مليار ومائة مليون دوالر أمريكي العام 2019.  ومن املؤرشات املقلقة انخفاض 

أعداد العمال يف القطاع الزراعي يف فلسطني بحوايل 17,500 عامل خالل الفرتة بني العامني 2015 

و2019، حيث انخفض العدد من 70,800 إىل 53,300 عامل.  أما بخصوص نسبة عدد العاملني 

يف القطاع الزراعي إىل العدد الكيل للعاملني، فقد بلغت 7.7% العام 2015 ليستقر عند %5.6 

العام 2019، )حوايل 8.2% يف الضفة الغربية، و6.6% يف قطاع غزة العام 2015، وانخفضت 

لتصل إىل 5.9%، و4.7% يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل التوايل يف العام 2019 )أداء االقتصاد 

الفلسطيني، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019(.

املوقــع	 

تقع الضفة الغربية، وبضمنها القدس، وقطاع غزة بني دائرتي العرض 31.13° و33°32، وخطي 

الطول 34.13° وPCBS,2005 ( 35.34°(.  وتتوزع أرايض دولة فلسطني إدارياً إىل محافظات 

جنني، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، ونابلس، وأريحا، ورام الله والبرية، والقدس، وبيت 

لحم، والخليل، وشمال غزة، وغزة، وخان يونس، ورفح.  مساحة الضفة الغربية 5,655 كيلومرتاً 

)النقطة األعرض(،  60 كيلومرتاً  155 كيلومرتاً، وعرض  )PCBS,2005( تمتد عىل طول  مربعاً 
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وتم تقسيم دولة فلسطني إىل أربعة أقاليم بيئية هي: إقليم الجبال الوسطى املرتفعة، املناطق شبه 

الساحلية، األغوار، املناطق الساحلية )Sansur, 1995(.  هذا التقسيم مبسط للغاية، ويتأتى من 

ناحية زراعية بيئية، وستتم إعادة التقسيم لعدد أكرب ليفي بغرض هذه الدراسة.

شكل رقم )1(: التوزيع اإلداري لدولة فلسطني

)Fanack after PCBS, 2011.( :املصدر
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األرايض الزراعية:	 

املدخالت األهم للزراعة هي املياه واألرض والقوى العاملة.  يضاف إىل ذلك العديد من املدخالت، 

منها رأس املال، واملعرفة، واألسواق.  لكن األرض واملياه هما األهم، وسيتم استعراضهما يف هذا 

الفصل، عىل أن تتم اإلشارة إليهما ولغريهما من املدخالت عند الحاجة يف الفصول القادمة.

 6 بحوايل  غزة(  وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية  األرايض  يف  لألرايض  الكليـة  املساحة  تقدر 

باملائة منها  20% )حوايل مليون وربع دونم، تسعون  ما يزرع منها حوايل  ماليني دونم، نسبة 

الزراعية، وهذه  الحيازات  ألف من  مائة  أكثر من  تتوزع عىل  املساحة  الغربية(.  هذه  الضفة  يف 

سمة للزراعة الفلسطينية من حيث صغر مساحة الحيازة الزراعية.  هذا يشكل بعداً سلبياً، حيث 

إن الحيازات الصغرية تُصعب إدخال التقنيات الزراعية.  ولكن للحيازات الصغرية جانباً إيجابياً 

طفيفاً من حيث القدرة عىل إنجاز معظم أو جميع األعمال الزراعيـة املطلوبة باالعتماد عىل أفراد 

للحيازات الزراعية عاماً بعد عام بسبب قوانني  العائلة فقط.  وقد شهدت فلسطني تفتتاً شديداً 

الزراعية  الحيازات  العديد من  أن  إىل  اإلشـارة  2012(.  كما تجدر  الزين ومرداوي،  )أبو  اإلرث 

كبرية نسبياً، وتصل إىل عرشات ومئات الدونمات يف العديد من املناطق )عىل سبيل املثال البقيعة 

يف محافظة طوباس(.

تتباين نسب األرايض الزراعيـة بني املحافظات، حيث تصل النسبة إىل أكثر من الثلث يف محافظات 

جنـني، وطولكرم، وسـلفيت، وغـزة، والربـع تقريبــاً يف محافظتي نابلس وقلقيليـة، وتقل عن 

الربـع يف محافظتـي الخليـل وطوباس.  النسـب األقل هي ملحافظات أريحــا واألغوار، ورام الله 

والبـرية، والقـدس، وبيت لحـم، حيث ال تتجاوز ُعرش املســاحة الكلية.  هـذه اإلحصائيات للعام 

2011/2010، ويُعتقد أن النسـب تغريت خالل السـنني العرش املاضية، ومن املرشـح أنها زادت 

يف بعـض املحافظات مثل طوبـاس مثالً )بعد إدخال منطقة البقيعة(.  مـن جانب ثان، يُعتقد أن 

التوسـع العمراني قد أثر سـلباً عىل هذه النسـب، ولكن ال توجد معطيات واضحة يمكن توثيقها.  

املعطـى األبـرز هو زيادة املسـاحات الكلية ملختلف الزراعـات، كما هو موضح أدنـاه، األمر الذي 

يوضـح تنـوع الزراعات ملختلف املحافظات.  ومن الجدير ذكره أنـه من الرضوري النظر إىل هذه 

األرقام بحذر شـديد، كون سـنة األسـاس )2010( لإلحصاءات ال تعطي أرقاماً دقيقة كما يعتقد 

الكثري من العاملني يف املجال.
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شكل رقم )2(: نسب األرايض الزراعية يف املحافظات الفلسطينية، 2010-2011

)IUCN - ROWA, 2015( :املصدر

املناخ	 

يتصف املناخ بتباين شديد بني املحافظات الفلسطينية وداخل بعض املحافظات الواسعة كذلك، 

كالخليل مثالً.  بشكل عام، يعترب الصيف حاراً جافاً، بينما الشتاء بارد نسبياً وماطر.  هذا الوصف 

الله  الخليل، وبيت لحم، ورام  )بالتحديد جبال  الجبلية  املنطقة  إن برودة  التبسيط، حيث  شديد 

والبرية، والقدس( شديدة مقارنة باألغوار واملناطق الساحلية وشبه الساحلية.  عموماً، تتدرج شدة 

الربودة من الجبال إىل املناطق الساحلية يف األغوار.  تنعكس الصورة فيما يخص الصيف وارتفاع 
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أشهـر  خالل  مروية  موسمية  زراعات  هنـاك  تكون  ال  حيث  األغوار،  من  بدءاً  الحرارة  درجات 

بدرجات  ولكن  املناطق،  باقي  عكس  عىل  الحرارة،  ارتفاع  لشدة  )حزيران-آب(  الحارة  الصيف 

متفاوتة.  من املهم اإلشارة مرة أخرى إىل أن دفء منطقة األغوار واملناطق الساحلية واملناطق شبه 

لم يحسن استخدامها بعد،  الفلسطينية  للزراعة  أقل(، يعترب ميزة مهمة  الساحلية )وإن بدرجة 

وبخاصـة إلنتاج محاصيل مبكرة للغاية )off-season crops( قد يكون لها سـوق تصديري 

الزراعات  أنسب  مناقشة  عند  الدراسـة  هذه  يف  الحقاً  النقطـة  هذه  إىل  التطرق  سيتم  واسع.  

املفصـلة، فسيتم  األمطار  للمحافظات ومعدالت  املناخية  الظروف  فيما يخص  أما  املستقبلـية.  

للضفـة  املناخية  املؤرشات  معدالت   )1( الجـدول  يوضح  املحافظات.   عرض  عند  استعراضها 

.)Mizyed, 2009( الغربية

جدول رقم )1(: معدالت املؤرشات املناخية للضفة الغربية )معدل سبع محطات(

 التبخر

)ملم(

 هطول

 األمطار

)ملم(

 الرطوبة

 النسبية

)%(

 رسعة

 الريح

 )كيلومرت يف

الساعة(

 متوسط

 درجة

 الحرارة

)C°(

 درجة

 الحرارة

 الصغرى

)C°(

 درجات

  الحرارة

 العظمى

)C°(

الشهر

61 103 71.9 7.6 10.9 6.9 14.9 كانون الثاني

70 96 71.9 8.4 11.7 7.4 16 شباط

112 74 65.4 8.7 14.3 9.4 19.2 آذار

155 19 56.9 8.5 18.3 12.3 24.4 نيسان

197 3 50.9 8.3 22 15.7 28.3 أيار

210 0 53.6 8.6 24.6 18.4 30.7 حزيران

229 0 56.1 9.4 26.2 20.2 32.1 تموز

215 0 59.6 8.6 26.5 20.8 32.2 آب

173 1 58.3 7.6 25.3 19.7 30.9 أيلول

128 15 58.4 5.9 22.6 17.1 28.1 ترشين األول

87 57 60.7 6.2 17.6 12.9 22.4 ترشين الثاني

62 110 69.7 6.6 12.7 8.8 16.7 كانون األول

1699 479 61.1 7.9 19.4 14.1 24.6 سنوي

Mizyed, 2009. :املصدر
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    شكل رقم )3(: التقسيمات املناخية للضفة الغربية

)UNDP, 2010( :املصدر

إضافة إىل املوقع، تحدد االرتفاعات عن مستوى سطح البحر األنواع النباتية املزروعة، وكذلك املمكن 

زراعتها.  يالَحظ من الشكل التايل التباين الشديد فيما يخص االرتفاعات بني الضفة الغربية وقطاع 

غزة، حيث نجد مناطق أعىل من 1,000 مرت فوق مستوى سطح البحر )يف محافظة الخليل(، بينما 

هناك مناطق تحت مستوى سطح البحر، وباألخص يف جنوب مدينة أريحا.  هذا التباين ذو فائدة 
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عظيمة للتنويع يف املحاصيل الزراعية، ما يخدم إطالة مدة تزويد األسواق بالعديد من املحاصيل.  

كمثال عىل ذلك، يمتد موسم تزويد األسواق بثمار العنب من شهر أيار حتى شهر ترشين الثاني.  

بالطبع، تتباين األصناف حسب املنطقة.  فيما يخص أنواع أشجار الفاكهة التي تحتاج إىل ساعات 

لكل منطقة  الربودة  للغاية معرفة ساعات  الرضوري  السكون ولإلزهار، من  برودة لكرس طور 

الخليل، وبيت  األبرد يف  الجبلية  للمناطق  الربودة  أن ساعات  النباتية.  يالَحظ  واختيار األصناف 

لحم، والقدس، ورام الله والبرية تقرتب من 1,000 ساعة، بينما يف املناطق الشمالية من الضفة، 

800 ساعة، وهو ما ينطبق عىل مناطق جنوب الخليل.   600 إىل  ترتاوح ساعات الربودة ما بني 

ساعات الربودة ملناطق السفوح الرشقية تقل عن 600 ساعة برودة لتصل إىل 400 ساعة، ومن ثم 

تتدنى إىل أقل من ذلك يف املناطق الغربية من محافظات طولكرم وقلقيلية، وكذلك يف األغوار وغزة 

.)Aron and Gat, 1991(
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شكل رقم )4(: ارتفاعات املناطق يف الضفة الغربية

United nations, 2015 :املصدر
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شكل رقم )5(: ارتفاعات املناطق يف قطاع غزة

املصدر: أريج، 2015.
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    شكل رقم )6(: منحنيات ساعات الربودة يف فلسطني

Aron, R. & Gat, Z. )1991(. :املصدر
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املصادر املائية:	 

يُجمع الخرباء يف املجال الزراعي عىل أن املحدد األسايس للتنمية الزراعية يف فلسطني هو النقص 

الشديد يف املصادر املائية املتوفرة لالستخدام.  ويف هذا السياق، من املهم اإلشارة إىل أن سيطرة 

للفلسطينيني  أتيح  وإن  الزراعية،  للتنمية  األكرب  املعيق  هي  املائية  املصادر  معظم  عىل  االحتالل 

استعمال كامل املوارد املتوفرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقق نمو ملموس )يتجاوز %100( 

 80,000 بما ال يقل عن  املروية، وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة تقدر  األرايض  يف مساحات 

فرصة عمل.  تم حساب فرص العمل الجديدة من قبل الفريق البحثي استناداً إىل كمية املياه التي 

تستويل عليها قوة االحتالل البالغة حوايل 500 مليون مرت مكعب، تكفي لزراعة حوايل مليون دونم 

إضايف من األرايض البعلية املتوفرة، وهذا ما سيؤدي إىل خلق حوايل 80,000 فرصة عمل جديدة.

تتباين معدالت الهطول املطري كثرياً بني املحافظات الفلسطينية، حيث تصل إىل 500-600 ملم 

يف املنحدرات الغربية، بينما تتدنى إىل أقل من 450 ملم يف املنحدرات الرشقية، وقد تصل إىل 100 

ملم يف بعض مناطقها.  يف اإلطار الكيل، تتجاوز كمية مياه األمطار الساقطة 2700 مليون مرت 

مكعب )مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – »وفا«، بدون تاريخ(.

من املهم اإلشارة اىل أن أعىل نسب الرطوبة تم تسجيلها يف املناطق الغربية للضفة الغربية، وأقلها 

سجلت يف األغوار.  وتُعترب الضفة الغربية جافة نسبياً، حيث إن نسبة األمطار ال تصل إىل 500 

ملم/سنة يف الجزء األكرب منها، وال يتجاوز معدل األمطار يف املناطق شديدة الجفاف الـ 100 ملم/

سنة.  أما قطاع غزة ذو األرايض املستوية ذات املناخ الساحيل، فيرتاوح معدل هطول األمطار فيه 

بني 200 إىل 400 ملم/سنة، حيث تصل نسبة الهطول يف شمال غزة إىل 522 ملم )محافظة بيت 

الهيا( بينما تعادل يف الجنوب 225 ملم )محافظة رفح( )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

واإلدارة العامة لألرصاد الجوية الفلسطينية، 2019، األرصاد الجوية الفلسطينية، 2021(.
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شكل رقم )7(: املعدالت املطرية يف الضفة الغربية

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2017.
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شكل رقم )8(: املعدالت املطرية يف قطاع غزة )معدل 2011 - 2012(

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2017.
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أما املياه السطحية الجارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي شحيحة، وال تضيف الكثري إىل 

 1,000 أكثر من  البالغ  السنوي  التدفق  ذو  األردن  نهر  املهم هو  الثاني  املصدر  الجوفية.   املياه 

ولكن  مكعب،  مرت  مليون   250 حوايل  الكمية  هذه  من  الفلسطينية  الحصة  مكعب.   مرت  مليون 

املياه  )سلطة  بالكامل  عليها  االحتالل  يسيطر  حيث  منها،  كوب  بأي  يترصفون  ال  الفلسطينيني 

الفلسطينية، 2018(.

الفلسطيني، حيث  للمزارع  للمياه، وهو األهم حالياً  الثالث  الرئييس  الجوفية تعترب املصدر  املياه 

تقدر نسبة مياه األمطار املترسبة إىل األرض بحوايل 50% من األمطار الساقطة، ما يعادل حوايل 

ألف مليون مرت مكعب.  أكرب الخزانات املائية الجوفية تعود إىل العرص الكريتايس األوسط، ويقع 

بردلة،  أحواض  ويضم  الرشقي،  الحوض  إىل  املائية  األحواض  تقسيم  تم  الشمال.   يف  معظمه 

والبقيعة، والفارعة، وفصايل، والعوجا، ورام الله-القدس، وحوض صحراء جنوب القدس-النقب.  

أما الحوض الغربي، فيضم أحواض العوجا-التمساح، وحوض الخليل-برئ السبع.  بينما األحواض 

الشمالية-الرشقية، فتضم حوض نابلس-جنني-جلبون، وحوض تِعنّك–جلبون.  أما املياه الجوفية 

يف قطاع غزة، فيمتد الخزان الجويف يف قطاع غزة عىل كامل القطاع طوالً وعرضاً )مركز املعلومات 

الوطني الفلسطيني-وفا، بدون تاريخ(.

تُستخرج املياه الجوفية من األحواض الغربية والرشقية والشمالية الرشقية، وتقدر القدرة التخزينية 

املتجددة السنوية لهذه األحواض بحوايل 700 مليون مرت مكعب، ويُعترب الحوض الغربي أكثرها 

إنتاجية )من 300 إىل 400 مليون مرت مكعب سنوياً(، بينما الخزان الرشقي، الذي تقع أغلب مساحة 

حوضه داخل حدود الضفة الغربية، فقدرته أقل قليالً من 200 مليون مرت مكعب سنوياً.  أما الحوض 

أما عدد  150 مليون مرت مكعب سنوياً.   فيه حوايل  املتجددة  املياه  فتبلغ كمية  الرشقي،  الشمايل 

اآلبار الفلسطينية يف الحوض الغربي، فيقدر بحوايل 140 برئاً، يستخرج منها ما يقارب 20 مليون 

مرت مكعب يف السنة.  عدد اآلبار الفلسطينية يف الحوض الرشقي يقارب مائة، يستخرج منها ما 

يقارب 25 مليون مرت مكعب سنوياً.  أما يف الحوض الشمايل الرشقي، فعددها حوايل 90، يستخرج 

منها حوايل 15 مليون مرت مكعب سنوياً.  باملجمل، كمية املياه املستخرجة من اآلبار الجوفية حوايل 

226 مليون مرت مكعب )تقديرات العام 2008(، حوايل 160 مليون مرت مكعب منها يف قطاع غزة، 

تُستعمل لالستخدامات املنزلية والزراعية.  الكمية املتوفرة ال تكفي لزراعة مستدامة، وبخاصة يف 

الضفة الغربية ) وفا، بدون تاريخ(.

مليون   56 بحوايل  منها  املياه  لكمية  السنوي  املعدل  ويقدر   ،300 يقارب  فعددها  الينابيع،  أما 

 ،2012 العام  39 مليون مرت مكعب  الكمية تتذبذب بشدة بني السنني )بلغت  مرت مكعب.  لكن 

بينما قدرت العام 2011 بـ 21 مليون مرت مكعب(.  من أهم الينابيع املوجودة يف األغوار بردلة، 

وفصايل، والديوك، والنويعمة، وعني السلطان )سلطة املياه الفلسطينية، 2013(.
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جدول رقم )2(: عدد آبار املياه الجوفية الفلسطينية وكمية ضخها السنوية يف األرايض 

الفلسطينية حسب املحافظة واالستخدام، 2008 )الكمية 1000 م3/السنة(
عدد اآلباركمية الضخ)1(

منزيلزراعياملجموعمنزيلزراعياملجموعاملحافظة)2(

الضفـة الغربية 
وقطاع غزة

225695105396120300....198

66268301463612332527253الضفة الغربية)3(

51232914220966597جنني

2778272355981طوباس

1316393263837645212طولكرم

86261059756720155نابلس

102625908435370673قلقيلية

-11---سلفيت

6-344234426رام الله والبرية

-7070-82158215أريحا واألغوار

11-1210511-12105بيت لحم

8-25558-2555الخليل

145....1594277525084177قطاع غزة)4(

)1( تم احتساب مجموع الكميات املضخوخة من اآلبار حسب االستخدام وليس حسب الرتخيص.

)2( يقترص وجود اآلبار عىل املحافظات الواردة يف هذا الجدول.

)3( ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية يف العام 1967.

)4( كمية الضخ السنوية من اآلبار الزراعية بيانات تقديرية.

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2008، بيانات غري منشورة، رام الله-فلسطني.
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جدول رقم )3(: عدد الينابيع وكمية التدفق السنوي منها يف األرايض الفلسطينية حسب املحافظة 

والسنة، 2006–2008

العام 2008 العام 2007 العام 2006

التدفق      املحافظة

)ألف مرت 

مكعب/السنة(

عدد 

الينابيع

التدفق      

)ألف مرت 

مكعب/السنة(

عدد 

الينابيع

التدفق      

)ألف مرت 

مكعب/السنة(

عدد 

الينابيع

25,238 117 44,806 125 51,683 126
األرايض 

الفلسطينية

153 5 205 7 232 7 الضفة الغربية

2,458 10 4,485 10 7,997 10 جنني

- - - - - - طوباس

2,382 32 8,775 35 8,942 35 طولكرم

- - - - - - نابلس

153 5 245 5 272 5 قلقيلية

985 27 1,714 31 1,608 31 سلفيت

17,127 7 25,932 7 29,091 7 رام الله والبرية

1,476 4 2,645 4 2,531 4 أريحا واألغوار

357 15 550 15 736 15 القدس

147 12 255 11 275 12 بيت لحم

- - - - - - الخليل

قطاع غزة

الفلسطينية، وال تشمـل ذلك  امليـاه  املراقبــة من قبل سلطـة  للينابيع  املتدفقة فقط  امليــاه  الينابيع وكمية  عدد 

الجزء من محافظـة القـدس الذي ضمته إرسائيل عنـوة بعـيد احتاللهـا للضفـة الغربيـة يف العـام 1967.

املصـدر: سلطـة امليـاه الفلسطينية، 2008. بيانـات غري منشورة. رام الله-فلسطني.
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الجدول التايل يوضح التدفق السنوي للينابيع يف الضفة الغربية حسب املحافظة.

جدول رقم )4(: كمية التدفق السنوي )مليون مرت مكعب( للينابيع يف الضفة الغربية حسب 

السنة واملحافظة، 2013 - 2018

املحافظة
العام 

2013

العام 

2014

العام 

2015

العام 

2016

العام 

2017

العام 

2018

39.528.240.729.023.525.5الضفة الغربية

--0.50.50.5-جنني

--0.80.90.91.0طوباس

--8.45.14.93.5نابلس

--0.30.20.20.2سلفيت

رام الله والبرية 

والقدس
2.41.94.62.3--

--27.118.928.620.8أريحا واألغوار

--0.50.71.00.7بيت لحم والخليل

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018.

أما فيما يخص نوعية املياه، فتتباين بني مختلف املحافظات الفلسطينية، فمياه قلقيلية وطولكرم 

عالية النوعية، بينما جزء ملموس من مياه أريحا واألغوار يعترب عايل امللوحة نسبياً.  أما يف قطاع 

قطاع  يف  الري  ملياه  األوحد  املصدر  أن  إىل  اإلشارة  الرضوري  ومن  سيئة.   النوعية  فتعترب  غزة، 

غزة هو املياه الجوفية، ويبلغ معدل السحب منها حوايل 200 مليون مرت مكعب، وهو ما يوازي 

املياه  املياه )سلطة  الشديد يف نوعية  التدهور  لها، ما قد يفرس  التجديدية  القدرة  أربعة أضعاف 

الفلسطينية، 2014(.
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شكل رقم )9(: مواقع اآلبار اإلنتاجية الفلسطينية يف األحواض املائية الجوفية للضفة الغربية

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2011.
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شكل رقم )10(: مواقع الينابيع يف األحواض املائية للضفة الغربية

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2011.

ال  الفلسطينيني  املزارعني  طرف  من  املستخدمة  الكمية  أن  تبني  السابقة،  األرقام  من  الرغم  عىل 

تتجاوز 15% إىل 20% من القدرة املتجددة سنوياً، ويستويل االحتالل عىل أكثر من 80% منها.  

مليون مرت مكعب سنوياً،   794 إىل   675 ما بني  التغذية ترتاوح  أن كمية  التايل يوضح  الجدول 
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يستويل االحتالل عىل حوايل 600 مليون مرت مكعب منها ) وفا، بدون تاريخ(.

أخرياً، من املهم النظر إىل معدالت التبخر، وهي عالية يف أريحا مقارنة باملناطق الجبلية.  ال تتوفر 

أرقام خاصة باملناطق شبه الساحلية، ولكن من املؤكد أنها أعىل من الخليل ونابلس وأقل من أريحا 

بقليل.  هذه األرقام مهمة لربمجة الري، وكذلك يف اختيار األنواع النباتية للزراعة، حيث يُحبذ زراعة 

تلك األنواع النباتية ذات الكفاءة العالية يف استعمال املياه )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

واإلدارة العامة لألرصاد الجوية الفلسطينية، 2019(.

جدول رقم )5(: كميات التبخر للعام 2018 واملعدل العام لبعض املحطات يف الضفة الغربية

كميات التبخر )ملم( للعام 2018 املعدل العام ملجموع التبخر )ملم( املحطة

2,411 2,101 أريحا

2,009 .. جنني

1,936 1,608 الخليل

1,863 1,682 نابلس

1,607 1,889 رام الله

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لألرصاد الجوية الفلسطينية، 2019.

ترب فلسطني	 

هنا  املناطق.  وسيتم  تتباين بشكل كبري بني  الرتب  فإن  فلسطني،  الرغم من صغر مساحة  عىل 

إجراء استعراض عام، ويف حال توفرت معلومات موثوقة ملنطقة ما، سيتم إدراجها عند استعراض 

إىل  تنقسم  الفلسطينية  املحافظات  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من  البداية،  ويف  فلسطني.  محافظات 

القطاعات البيئية التالية:

املناطق املرتفعة من محافظات الخليل، وبيت لحم، 1 )) املرتفعة، وتشمل أساساً  املناطق 

الحمراء  الرتبة  هو  السائد  الرتبة  نوع  وجنني.   ونابلس،  والبرية،  الله  ورام  والقدس، 

)Terra Rossa( ذات التفاعل القاعدي عموماً، ويرتفع محتوى هذه الرتبة من الحديد 

)مسؤول عن اللون األحمر(، فيما تنخفض املادة العضوية فيها.  يف الغالب، يكون قوام 

 Marl( الجريية للرتب  انتشار واسع  الحمراء، هناك  الرتبة  الرتب لومي.  بجانب  تلك 

Soils( والرتب املنجرفة املفككة )Alluvial Soils( غري الخصبة.  أما املحدد األساس 

لرتب هذه املناطق املرتفعة، فهو االنجراف، ويعترب بناء السالسل أحد الطرق الفعالة 

.)Dudeen, 2006( لحفظ الرتب من االنجراف

27



املناطق شبه الساحلية، وتشمل أساساً محافظتي طولكرم وقلقيلية.  أغلب الرتب ذات 1 ))

قوام متوسط، ومنشؤها الرتب املجرفة )Alluvial Origin( التي تتكون من مكونات 

.)Dudeen, 2006( )Silt and Loam( الرتبة السلتية اللومية

الجبلية املرتفعة وغور األردن.  1 )) املناطق  الرشقية، وهي املنطقة االنتقالية بني  السفوح 

الرتبة  فهي  السائدة  الرتبة  أما  منخفضة.   مطرية  بمعدالت  املنطقة  هذه  وتمتاز 

الصحراوية ذات املحتوى الرميل والحىص العايل.  كما تتواجد يف هذه املنطقة أنواع ترب 

 Dudeen,(  )Mountain Marls( الجريية  الجبلية  والرتب  الحمراء،  كالرتبة  أخرى 

.)2006

املناطق 1 )) أهم  من  واحداً  ويعترب  األردن،  ونهر  الرشقية  السفوح  بني  يقع  األردن،  غور 

 Diluvial( الزراعية يف فلسطني.  يغلب عىل ترب هذه املنطقة الرتب الفيضية الكلسية

الرتبة  نوع    .)Dudeen, 2006( الكلسية للرتب  انتشار  Marls(، كما يالحظ كذلك 

األهم يف هذه املنطقة هو الرتبة الجريية املفككة ذات الطبيعة الخفيفة التي تكونت من 

 %10 البحريات الداخلية )Lisan Marls(.  املحتوى الطيني لهذه الرتب يرتاوح من 

إىل 20%، أما املحتوى الجريي فهو عاٍل )من 25% إىل 50%(.  املشكلة األهم يف غور 

األردن، فيما يخص الرتب، هي امللوحة بسبب طبيعة تكوين الرتب واملناخ الحار املسبب 

ملعدالت تبخر عالية جداً.

املناطق الساحلية: قطاع غزة عبارة عن رشيط ضيق طوله حوايل 42 كيلومرتاً وعرضه 1 ))

حوايل 6 إىل 12 كيلومرتاً. ترب أرايض قطاع غزة منشؤها أساساً الكثبان الرملية التي 

عىل  محدودة  قدرة  ولها  الرميل،  الجزء  الرتب  تلك  عىل  يغلب  الغرينية.  الرتبة  تغطي 

حفظ املياه، ولكن درجة عالية جداً من الترصيف املائي، ما يحتم رياً متكرراً للنباتات 

املزروعة.  يغلب عىل ترب قطاع غزة الرتب الجريية الرملية )Dudeen, 2006(، وهي 

ترب غنية بالكالسيوم، ولكن فقرية بالحديد. حدد عبد الدايم )2012(، خمسة أنواع 

من الرتب يف قطاع غزة هي: الرتبة الطينية اللومية يف املناطق الشمالية الرشقية، الرتبة 

اللوسية الرملية عىل حواف وادي غزة وأجزاء من منطقة الربيج والنصريات، وتشكل 

يف  فيضية  رملية  تربة  الجنوبية،  املناطق  يف  اللوس  تربة  القطاع،  أرايض  ثلث  حوايل 

منطقة الربيج، تربة الكثبان الرملية.  املشكلة األهم فيما يخص ترب قطاع غزة هي 

أبو  أشار  أخرى،  دراسة  ويف  الجوفية.  املياه  تملح  بسبب  حدة  األمر  ويزداد  امللوحة، 

سمره )2014(، إىل أن درجة الحموضة لرتب املناطق شمال وجنوب غرب قطاع غزة، 

ترتاوح ما بني 7.2 إىل 7.5، بينما ترتفع درجة الحموضة للرتب إىل 7.5، وحتى 7.8 يف 

باقي املناطق )املناطق ذات درجة الحموضة العالية تحتوي، أيضاً، عىل كميات عالية 

محتوى  أن  الدراسة  أوضحت  كما  الحر(.   بالجري  املعروف  الكالسيوم  كربونات  من 

الرتب من املواد العضوية متدٍن، وأن ترب قطاع غزة عموماً فقرية بالعنارص الغذائية 

الالزمة لنمو النباتات.
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نظراً ملحدودية الدراسات املحلية امُلفصلة فيما يخص الرتب، سيتم هنا الرتكيز عىل بعض الدراسات 

التي تناولت جزءاً من األرايض الفلسطينية.  إحدى هذه الدراسات هي للباحث أبو صفط )2003( 

الذي استعرض منطقة شمال الضفة الغربية.  تمتد املنطقة بني جنني شماالً، وترمسعيا جنوباً، 

الفلسطيني )بني برطعة  الهوامش الرشقية للساحل  الواقعة بني نهر األردن رشقاً حتى  واملنطقة 

وقلقيلية غرباً(.  كذلك تشمل منطقة البحث أجزاء من مناطق طولكرم وقلقيلية والشعراوية، وتتضمن 

جزءاً من املنطقة الجبلية ملحافظتي جنني ونابلس، وإقليم الجبال عىل السهول الداخلية الكارستية 

املمثلة بسهول منها صانور وطوباس وعرابة والزبابدة وبيت دجن وحوارة وعنزة ودير رشف.

تنحرص  حيث  الرابع،  والزمن  الجورايس  بني  ما  وعمرها  الصخرية  التكوينات  الدراسة  حددت 

مكاشف التكوينات الجوراسية يف األجزاء السفىل من املنحدرات املرشفة عىل األغوار الفلسطينية.  

من الزاوية البيئية الزراعية، من املهم اإلشارة إىل رقة غطاء الرتبة لهذه التكوينات.  أما تكوينات 

األحمر وبسماكة كبرية يف  بلونها  الكتيل، وتتميز  الجريي  الحجر  من  أساساً  فتتكون  الكريتايس، 

السهول الداخلية.  أما تكوينات السينونيان املنترشة يف مناطق غرب وشمال غرب نابلس، فتتكون 

باألساس من املارل والطباشري الطباقية التي تحوي بعض الطبقات والعدسات الصوانية.  أجزاء 

هذه التكوينات مفككة، وتشكل طبقة تربة سميكة.  أما تكوينات األيوسني يف منطقة شمال نابلس، 

فتتكون من كونغلومريا متماسكة، والرتبة سميكة يف املناطق املنبسطة.  أما تكوينات الزمن الرابع 

املنترشة يف املناطق املخفضة )السهل الساحيل وقيعان األودية وأرض الغور(، فهي رسوبات نهرية 

تتمثل بسهول فيضية سابقة وحالية لألودية.  يف األغوار هناك أيضاً تكوينات بحريية ترسبت يف 

قاع البحر امليت، وهي الرسوبيات اللسانية.

والرباعي(  واأليوسني  والكريتايس،  )الجورايس  الذكر  السابقة  التكوينات  فإن  ما سبق،  بناًء عىل 

أفرزت: )1( الرتبة البنية الحمراء )الترياروسا( التي تتكون عموماً من املواد غري القابلة لإلذابة يف 

الصخر، وبها مركبات أكاسيد حديد وأملنيوم )سيليكات(، إضافة إىل املواد الطينية األخرى والحىص 

الصغري.  )2( تربة الرندزينا الرمادية )البيَّاض(، التي اشتقت من تكوينات املارل والطباشري، وبها 

طبقات صوانية، وهي سميكة نسبياً، وهي غري متماسكة وطباقية رسيعة التفكك بفعل ابتاللها 

باملاء.  املحتوى الطيني مرتفع نسبياً، ولذا تحتفظ بالرطوبة.  )3( الرتبة الحصوية الحجرية، ذات 

املحتوى الصخري العايل.  من مناطق انتشار هذه الرتبة عصرية الشمالية، وياصيد، وكفر قدوم، 

وجماعني، وكفر زيباد، وبلعا.  )4( الرتبة الربكانية، وهي محدودة يف وادي الفارعة ووادي املالح 

ورافات.  هذه الرتبة يف جزئها العلوي سهلة االنفراط، وقد يصل سمكها يف بعض املناطق املنبسطة 

ألكثر من مرت. )5( تربة الكتار، وتتواجد يف األجزاء املطلة عىل سهل نهر األردن الفييض، وهي تربة 

مفككة فقرية تحوي تكوينات املارل، إضافة إىل مواد طينية وملحية.  )6( تربة البساتني الرمادية 

املفككة التي تحوي نسبة عالية نسبياً من الدبال.  )7( الرتب املنقولة بفعل عوامل النحت، حيث 

تنترش يف املناطق املنخفضة.  تتباين خصائص هذه الرتب، فمنها الرتبة الفيضية عىل جوانب أودية 

الزومر واملالح وأبو نار والفارعة وفصايل ومصني والتني وقانا، حيث تميل هذه الرتب إىل اللون 
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الداكن لالرتفاع النسبي ملحتواها العضوي.  الرتبة عادة سميكة )يف عنبتا يصل الُسُمك إىل ستة 

أمتار(، والرتب اللحقية يف رسوبات أقدام الجبال والسهول الداخلية، وهي تُشكل املناطق القابلة 

نعجة  غور  يف  وكذلك  وحوارة،  والبقيعة  والزبابدة  وطوباس  وصانور  عرابة  سهول  يف  للزراعة 

وبردلة وفصايل من األغوار واملناطق الفاصلة بني املراوح الفيضية لألودية فوق السهل الساحيل 

الفلسطيني يف مناطق عالر وعتيل وقفني وزيتا وفرعون وباقة الرشقية والطيبة.

تربة  هي:  منها  أنواع  ثالثة  إىل   )2019( وبرقان  غضية  فيشري  الخليل،  ترب  يخص  فيما  أما 

الجريي  الحجر  صخور  عىل  تنشأ  حيث  والشمالية،  الوسطى  األجزاء  يف  املنترشة  الترياروسا، 

الرشقية،  والجنوبية  الغربية  والجنوبية  الغربية  األجزاء  يف  الرندزينا  تربة  الصلب؛  والدولوميت 

وتنشأ الرتبة من الصخور الجريية الطرية؛ وتربة الليثوسول التي تسود يف أقىص الجنوب، وتنشأ 

من الرتسبات املنقولة وتتألف من الكوارتز، كما أشار العدرة )2007(.

مجاميع األنواع النباتية املزروعة )أشجار الفاكهة والخرضاوات واملحاصيل الحقلية(	 

بني  ويقارن  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  املزروعة  النباتات  مجاميع   )6( الجدول  يوضح 

العامني 2010 و2017.  أرقام العام 2010 أقل من املتوقع، بينما أرقام العام 2017 أعىل من 

املتوقع.  نحن مضطرون الستعمال أرقام كال العامني، مع الحذر من أرقام العام 2010 خصوصاً.  

اإلشكالية تكمن يف املنهجية املختلفة التي تم اعتمادها العام 2010 مقارنة بالعام 2017، حيث لم 

يتم احتساب املساحات التي تقل عن دونم واحد لبيانات العام 2010.  وعىل الرغم من ذلك، تعطي 

هذه األرقام العديد من املعطيات املهمة الصحيحة، وأهم هذه املعطيات التايل:

بحذر 1 )) املعطى  هذا  أخذ  يجب  ولكن  األهم.   القطاع  الفاكهة  أشجار  قطاع  يشكل 

شديد، حيث أنه يعكس اتساع مساحات الزيتون البعيل، وال يعكس حقيقة انتشار 

أنواع أشجار الفاكهة األخرى، التي نعاني من نقص شديد يف معظمها، وبخاصة 

التفاحيات واللوزيات والجوزيات، وكذلك يف الحمضيات والكثري من أنواع أشجار 

الفاكهة االستوائية وشبة االستوائية.

التي 1 )) املناطق  يف  باألساس  ويرتكز  مهماً،  قطاعاً  زال  ما  الحقلية  املحاصيل  قطاع 

تندر فيها مياه الري.  لكن يُجمع الخرباء عىل أن هذا القطاع لن يلعب دوراً مهماً يف 

املستقبل النعدام فرصه يف منافسة الحبوب املستوردة.  كذلك فإن تفتت الحيازات 

الزراعية سيؤدي إىل مزيد من املشاكل ألي توسع مستقبيل.  توقعاتنا بتحول الكثري 

)بالتحديد  الفاكهة  إىل زراعة الخرضاوات وأشجار  الزراعية  الحيازات  من مالكي 

إىل  أو  الري،  مياه  انعدام  باألحرى  أو  نقص،  استمرار  حال  يف  البعلية  الزيتون( 

الخرضاوات وأشجار الفاكهة املروية ذات الربحية العالية يف حال توفر مياه للري، 

ولو بشكل جزئي.
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جدول رقم )6(: مساحات مجاميع الخرضاوات وأشجار الفاكهة واملحاصيل الحقلية يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة )دونم(

املحاصيل الحقليةأشجار الفاكهةالخرضاواتالعاماملحافظة

2010191819732654263جنني

20174363416651085715

20108469586243548طولكرم

201710994930863159

20102945343207111قلقيلية

20172994607333188

2010113537753527274نابلس

20171395514580626524

201036737438631سلفيت

20171823625932322

20101924552716619رام الله والبرية

2017416912610517206

201075773561713القدس

20171029236345163

20102594752252409أريحا واألغوار

201726050239782194

20101573232504676بيت لحم

20175206511475600

201072566467453275الخليل

201720494151314103283

201020304920834754طوباس

2017320412425133375

201012377346897قطاع غزة

201712749225933622

املجاميع
2010101313477573197170

2017175138951750291351

املصادر: أرقام العام 2010: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة الفلسطينية.
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توسع قطاع الخرضاوات بشكل عاٍل جداً، وباألخص يف جنني، وبيت لحم، والخليل، 1 ))

وطوباس، وغزة.  هذا ملحوظ مع توسع الزراعات املحمية يف كل موقع تتوفر به 

والبقعية،  مناطق طمون،  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  للري.  مياه  بشكل جزئي-  -ولو 

ودورا.

جنني وطوباس هما سلة الزراعة الفلسطينية فيما يخص الخرضاوات، بينما تُعترب 1 ))

كل من طولكرم وقلقيلية األهم يف زراعة أشجار الفاكهة املروية، أما نابلس والخليل 

فتمتازان بزراعة أشجار الفاكهة البعلية )الزيتون والعنب واللوز(.

يجب 1 )) أمر  وهذا  التوقعات،  من  بكثري  أقل  واألغوار  أريحا  يف  املزروعة  املساحات 

عىل  للسيطرة  الشديدة  االحتالل  رغبة  مع  وبخاصة  اسرتاتيجياً،  معه  التعامل 

األغوار، ملا تتمتع به من مزايا هائلة، وبخاصة إلنتاج محاصيل خارج املوسم.
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املسح املعلوماتي للمحافظات

محافظتا جنني وطوباس

محافظة جنني

تقع محافظة جنني شمال الضفة الغربية يف فلسطني، وتبلغ مساحتها حوايل 583 كيلومرتاً مربعاً.  

لكرب املساحة، تتباين البيئات يف محافظة جنني، من سهول وجبال ووديان.  الجزء األكرب من أرايض 

محافظة جنني سهلية، وأهمها سهل مرج ابن عامر ذو الرتبة الصلصالية، يرتفع السهل تدريجياً 

من الشمال الغربي )حوايل 100 مرت( إىل الجنوب الرشقي )175 مرتاً( )دير أبو ضعيف، وبيت 

1964(.  أما سهل صانور، فهو محاط بالجبال، ويرتفع حوايل  قاد، ودير غزالة( )عبد الفتاح، 

2009(.  أما فيما يخص الجبال،  350 مرتاً عن سطح البحر، وتربته صلصالية ثقيلة )عبيدي، 

فهي مطلة عىل سهل مرج ابن عامر باتجاه جنوبي رشقي حتى ما بعد مدينة جنني، ومن ثم تتجه 

شمال غرب، حيث تظهر مرتفعات جلبون وفقوعة واملزار بارتفاع 400 إىل 500 مرت عن سطح 

البحر، وتتفرع من الجبال تالل تقع عليها قرى دير غزالة وعرانة.  يعترب جبل حريش من أعىل قمم 

جبال جنني، ويقع جنوب قريتي ميثلون وصانور، ويرتفع 764 مرتاً عن سطح البحر.  وهناك، 

أيضاً، جبال فقوعة، ويرتاوح ارتفاعها ما بني 300 إىل 500 مرت )عبيدي، 2009(.  وفيما يخص 

الوديان، فهي قصرية نسبياً ومنها وادي جنني، ووادي برقني )عبد الفتاح، 1964(.

جدول رقم )7(: األبعاد املكانية لبعض تجمعات محافظة جنني

دائرة العرضخط الطولاالرتفاع )م(املنطقة

26835.2832.4قباطية

25635.2232.48اليامون

34935.232.4عرابة

19835.2232.5سيلة الحارثية

38235.2632.35ميثلون

34535.1832.31سيلة الظهر

23335.2532.45برقني

12935.2532.47كفر دان

47435.2832.32ساريس

34035.2432.35صانور

31435.3232.38الزبابدة
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19335.232.52رمانة

36635.232.32الفندقومية

56235.3832.38رابا

28235.4132.45جلبون

38235.1732.38فحمة

36235.2832.38مسلية

22435.3832.41املغري

12235.2232.54زبوبة

42235.1932.36عجة

43035.1632.5عانني

32835.2232.35عنزة

36935.3632.51عرب بونة

24835.1932.46عرقة

16335.3132.5عرانة

37635.1632.32العطارة

45235.2232.46الهاشمية

25035.2632.43مثلث الشهداء

36135.1832.51الطيبة

21535.3532.46بيت قاد

22835.3632.45دير أبو ضعيف

20335.3432.49دير غزالة

43335.3932.49فقوعة

63035.2232.32جبع

8735.3132.51جلمة

42335.3632.42جلقموس

52935.2532.38جرية

35935.332.33الجديدة

28235.2232.45كفر قاد

31635.1532.37كفر راعي

50435.4232.41عتمة

44035.1532.48خربة أم الريحان

45235.3332.37كفري
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43935.2332.39مركة

46135.3132.36صري

18735.2232.52تعنك

35035.3532.43أم التوت

38235.1632.44يعبد

36135.2332.37الزاوية

70435.2832.08تلفيت

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، بدون تاريخ.

مناخ جنني: تتباين الظروف املناخية بني مناطق محافظة جنني، استناداً إىل ما سبق ذكره عن التباين 

يف االرتفاع.  البيانات املتوفرة عامًة ال تفصل بني املناطق، ولكن يالَحظ أن معدل الحرارة القصوى 

يصل إىل أعىل من 35 درجة مئوية خالل أشهر الصيف.  أما درجات الحرارة الدنيا، تُسجل حوايل 10 

درجات مئوية يف شهري كانون األول وكانون الثاني، مع بقاء الحرارة الدنيا مرتفعة بشكل ملحوظ 

مقارنًة باملناطق الجبلية.  استناداً إىل ما سبق، من الرضوري أخذ التباين يف االرتفاع بني املناطق يف 

االعتبار عند تحديد أنسب املحاصيل الزراعية.  وعليه، فإن توجهنا هو تقسيم محافظة جنني إىل ثالث 

مناطق بيئية زراعية سيتم التطرق إليها يف الفصل الخاص بالتوصيات.

شكل رقم )11(: درجات الحرارة الدنيا والعليا يف جنني )معدل األعوام 2017 - 2019(
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درجة الحرارة الصغرى

درحة الحرارة العظمى

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية )معلومات غري منشورة(.

امليــاه:

تشري املعطيات العامة إىل أن معدل متوسط السقوط املطري يف محافظة جنني يبلغ حوايل 470 

ملم سنوياً.  كما تُظهر معطيات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية أن املعدل مرتفع قليالً يف محطة 

قباطية مقارنة بمحطة جنني.  ويجدر التنويه، هنا، بأن األجزاء الغربية من املحافظة تتمتع بمعدالت 

 )http://www.pmd.ps/viewSeasonRain.do مطرية أعىل نسبياً )األرصاد الجوية، بدون تاريخ
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جدول رقم )8(: املعدل العام لتساقط األمطار يف محطات محافظة جنني )ملم/عام(

املعدل العام املنطقة

468.2 جنني

453.8 رابا

502.6 سيلة الظهر

566.9 قباطية

468.2 معهد البحوث الزراعية/جنني

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية.

أما فيما يخص املياه الجوفية، فتشري املصادر إىل وجود 63 برئاً جوفية يف املحافظة بمجمل ضخ 

املحافظة.  ويجدر  لكرب مساحة  نظراً  الكمية قليلة نسبياً  أربعة ماليني مرت مكعب.  هذه  حوايل 

التنويه إىل أن معدل الضخ يتغري ويتذبذب اعتماداً عىل معدالت الهطول املطري ومعدالت التغذية 

2018(.  وتشري  الفلسطينية،  املياه  الجوفية ومعدل الضخ من اآلبار )سلطة  الواصلة للخزانات 

بيانات سلطة املياه الفلسطينية للعام 2017، إىل أن كمية الضخ الكلية )زراعي ومنزيل( من اآلبار 

املعلومات  )مركز  مكعب  مرت  مليون   6.4 حوايل  تبلغ   ،2017 للعام  جنني  محافظة  يف  الجوفية 

املياه  الينابيع، فهي هامشية األهمية، وال تتجاوز كمية  أما  الفلسطيني، بدون تاريخ(.   الوطني 

اآلبار  الكثري من  إىل ما سبق، هناك  ألف مرت مكعب سنوياً.  إضافة   127 للزراعة منها  املتوفرة 

العشوائية يف املحافظة.  ويشري أحد املصادر إىل وجود أكثر من 67 برئاً عشوائية بطاقة إنتاجية 

تصل إىل حوايل 600 ألف مرت مكعب سنوياً يف كفر دان وحدها )آفاق البيئة والتنمية، 2013(.

يعطي  ولكنه  مطلقة،  بصورة  عليه  االعتماد  يمكن  ال  وربما  صحايف،  تقرير  هو  السابق  املصدر 

مؤرشاً عىل انتشار اآلبار العشوائية، وهذا ما الحظه الفريق البحثي خالل الجوالت امليدانية.  ومن 

املهم هنا التنويه إىل أن الكثري من املزارعني يعتقدون أنهم مضطرون لحفر اآلبار العشوائية، حيث 

يرون أن حصولهم عىل مياه للري، ال يتأتى إال بهذه الطريقة.  ومن جهة أخرى، يرى مالكو اآلبار 

املرخصة أن األمر أثر عليهم بصورة سلبية.

الرتبة:

املناطق  منتقاة من بعض  تحاليل  إىل  نستند  ولذا  بالرتبة،  يتعلق  فيما  تتوفر معطيات شاملة  ال 

إدخال  عند  بيئية  منطقة  لكل  الرتبة  معطيات  معرفة  بأهمية  التذكري  مع  للمحافظة،  كمؤرش 

محاصيل جديدة.  ومن املعطيات األهم تكوينية الرتبة وبنائيتها ودرجة حموضتها، حيث يالَحظ 

أن أجزاء كبرية من ترب محافظة جنني ثقيلة ذات درجة حموضة قاعدية قليالً إىل عالية القلوية.  
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من جانب آخر، فإن ملوحة الرتبة متدنية، وال تشكل أي خطورة عىل أيٍّ من النباتات املستهدفة.  

ومن الجدير ذكره، هنا، أن فحصاً متكامالً للرتبة مهم كل بضعة أعوام لتحديد مستوى الخصوبة.  

كذلك من املهم تحديد عمق الرتبة إذا كان التوجه هو لتغيري النوع النباتي املزروع لنوع يتطلب 

أكرب )مثال من خرضوات إىل أشجار فاكهة(.  وعليه، ونظراً لعدم توفر مسح شامل لرتب  عمقاً 

فلسطني، سيتم عرض نماذج من بعض املناطق.  هذه األمثلة غري ممثلة للمنطقة، ولكنها تعكس 

بعض املعطيات ذات األهمية، وجزء من هذه املعطيات ينطبق عىل كل املناطق أو معظمها.  وستتم 

اإلشارة إىل هذه املعطيات حني الحاجة.  كأمثلة عىل ترب جنني، نأخذ تحاليل منطقتي »دير أبو 

ضعيف« »وقشدة«.

املؤرشات األهم ملنطقة »دير أبو ضعيف« هي أوالً درجة حموضة الرتبة العالية نسبياً، حيث تبلغ 

7.6، ولذا تعترب الرتب قلوية.  أما فيما يخص تركيبية الرتبة )texture( فهي طينية، ما يستدعي 

نَقاطات  اختيار  الحقيقية )مثالً  إىل هذه  الري استناداً  املائي، وبرمجة  اإلغراق  االهتمام بمشكلة 

ذات تدفق منخفض تتناسب مع نفاذية الرتبة للماء عند ري النباتات(.  امللوحة متدنية نسبياً، وال 

تثري أي مخاوف.  وتشري املعطيات كذلك إىل أن هناك طبقة صخرية متواصلة عىل عمق أقل من 

مرت من سطح الرتبة يف منطقة الفحص، وهذا ما يُصعب من زراعة أشجار الفاكهة، حيث يوجد 

تخوف من اإلغراق املائي خالل فصل الشتاء )املصدر: معلومات غري منشورة من وزارة الزراعة 

الفلسطينية(.  وعليه، من املهم للغاية إجراء فحص متكامل يُبني صالحية املوقع لزراعات محددة، 

حتى لو أشارت املعلومات املناخية إىل صالحية املوقع لتلك األنواع.  األمر بالغ األهمية ألنواع أشجار 

الفاكهة الجديدة، حيث يلعب نوع الرتبة وعمقها دوراً حاسماً يف اختيار األصول.  بجانب ما سبق، 

تشري النتائج إىل محتوى جريي عاٍل يف تلك الرتب.  ومن خصائص املوقع يف دير أبو ضعيف تواجد 

طبقة صخور متواصلة عىل عمق 50 إىل 100 سم من سطح الرتبة.
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تربة »قشده« )املصدر: معلومات غري منشورة من وزارة الزراعة الفلسطينية( تختلف قليالً عن 

النباتات  نمو  عىل  إيجاباً  يؤثر  وهذا   ،7.3 إىل  الحموضة  درجة  تتدنى  أبو ضعيف«، حيث  »دير 

وتطورها.  أما فيما يخص الرتكيبية، فرتتفع نسبة الطني لدرجة عالية جداً، مقابل انخفاض نسبة 

الرمل بشكل كبري.  هذا اختالف مؤثر، حيث إن ارتفاع نسبة الطني لهذه الدرجة غري مرغوب فيه، 

النظر يف  نباتية جديدة.  كما يجب  أنواع  إدخال  التعامل معها عند  ويسبب مشاكل كبرية يجب 

كيفية التعامل مع األنواع النباتية املزروعة حالياً، وتقييم مدى التأثري السلبي لهذا االرتفاع عليها.  

ترب قشدة لها كذلك إشكالية »دير أبو ضعيف« نفسها، من حيث الطبقة الصخرية )عىل بعد أقل 

من مرت من سطح الرتبة(.  يالَحظ، أيضاً، أن طبيعة الرتبة هي كامبيسول )Cambisol(، وهو 

ما يشري إىل حداثة تكوين الرتبة، حيث ال توجد هناك طبقة من الطمي املرتاكم أو األمالح الذائبة 

ag- )وو أكاسيد الحديد أو األملنيوم، حيث تختلف الرتبة عن املادة األصل بها بطبيعة الرتاكمات 

gregate structure( واللون ومحتوى الطني، ونسبة الكربونات لها.  تعترب هذه الرتبة، بسبب 

محتواها العايل من املعادن وطبيعة الرتاكمات، مالئمة للزراعة.
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أما فيما يخص أهم النباتات املزروعة يف محافظة جنني، فتبني املعطيات التي تم الحصول عليها 

من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )إحصائيات العام 2010( ووزارة الزراعة )إحصائيات 

العام 2017( أن الزيتون هو النوع األهم ضمن أشجار الفاكهة، يليه اللوز ثم العنب بمساحات 

قليلة.  تتباين الصورة كثرياً مع إحصائيات العام 2017، حيث تالحظ زيادة ضخمة يف املساحات 

 )NOV( املزروعة بالزيتون والعنب، مع زيادة ملحوظة يف زراعة اللوز والكرز.  عىل خالف معطيات

2010، توضح األرقام بصورة جلية تدني اإلنتاجية لجل األنواع، مع كون اإلنتاجية األعىل لليمون 

بواقع 2 طن للدونم، وهذا أقل من التوقعات. من املهم اإلشارة هنا، إىل أننا ننظر إىل إحصائيات 

العام 2010 بشك كبري، حيث ال نعتقد أنها عكست الواقع يف ذاك العام.  نحن مضطرون الستعمال 

تلك اإلحصائيات لغياب البديل، ولذا فأي استنتاجات بنيت عىل أرقام ذاك العام ليست قاطعة.

جدول رقم )11(: مساحات أشجار الفواكه املزروعة يف محافظة جنني )2010 و2017(

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(
اإلنتاج )طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

183.352982200.71.6تني

11.232503751.522.3صرب

37.36921842.02.5ليمون

464.16209523231.14.5عنب

128.3235351.00.3تفاح

62.36155700.52.5مشمش

323.198503950.52.6كرز

--25301.2--نكتارين

خوخ 

)دراق(
105.7540401.00.4

42.0280640.81.9برقوق

3705.8550220.00.1لوز يابس

9.471700700.0179.5لوز فرك

162.7217140.80.1رمان

92028.9160209111550.11.7زيتون

97326.11665101.7املجموع

املصدر: أرقام العام 2010، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.
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فيما يخص املحاصيل الحقلية، فما يزال القمح هو املحصول األول.  البقوليات لها حضور قوي 

أيضاً، وتُزرع مساحات واسعة بالحمص والبيقيا والربسيم.  وتتميز املحافظة بإنتاج العديد من 

املحاصيل مثل السمسم واليانسون والدخان البلدي.  شهدت الفرتة الزمنية ما بني 2010 و2017 

تزايداً ملحوظاً يف مساحات القمح والشعري والبصل اليابس والحمص والربسيم، بينما تناقصت 

مساحات السمسم واليانسون.

 

     جدول رقم )12(: مساحات املحاصيل الحقلية املزروعة يف محافظة جنني

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(
اإلنتاج )طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

163.86446310.12.7ذرة مكانس

43.5701051.51.6ثوم يابس

1651.435000125002.53.0بصل يابس

141401681.210.0بصل قنار

0.58440.0168.0عصفر

3708.31500830.10.4سمسم

1935.0214502250.20.7يانسون

347.524201470.41.2زعرت

22.56050.12.7كمون

97.1150210.11.5قزحة

فول 

)يابس(
127.67178300.21.4

حمص 

)يابس(
3764.0260009000.21.6

318.6890140.20.3عدس

39.655050.11.3حلبة

177.62150220.10.8كرسنة

3164.4123003450.20.7بيقيا

9200.321100024750.21.2برسيم

5257180.151.4تمباك
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886.785005100.19.6تبغ

دخان بلدي 

)هييش(
1562.350.0

54262.9857151.6املجموع

املصدر: أرقام العام 2010، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.

جدول رقم )13(: مساحات الخرضاوات املزروعة يف محافظة جنني

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(
اإلنتاج )طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

20481192.52.5ورق لسان

ملفوف 

أبيض
709293573382.54.1

ملفوف 

أحمر
668510281.5107.9

1376395098752.52.9قرنبيط

111260552102.023.4خس

34155516202.91.6سبانخ

27953015132.91.9ملوخية

120801602.00.7بقدونس

15673529404.04.7شومر

41096135303695.01.5خيار

481108613261.22.3فقوس

644190089004.72.9باذنجان

205935277544821.41.7بندورة

441738084.73.9بطيخ

6937914183.75.5شمام

2438230477263.40.9كوسا

88751121.50.9قرع

574147131272.12.6يقطني
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1723170517601.01.0بامية

13100100010.07.8جزر

2441307806.00.5لفت

493505251.57.1ثوم أخرض

6021651981.20.3بصل أخرض

743054571.54.1فجل

11458706.0145.0بنجر أحمر

7433798.86.6فراولة

48072792903515.2بطاطا

2182327983.41.1فلفل حلو

30079318402.32.6فلفل حار

فاصولياء 

خرضاء
4801514012.70.3

5018517790.91.7فول أخرض

حمص 

أخرض
187150219531.38.0

لوبياء 

خرضاء
1900.0

بازيالء 

خرضاء
520.0

20160.8عكوب

19181436342.3املجموع

املصدر: أرقام العام 2010، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.

الخرضاوات تظهر مؤرشات مغايرة، حيث تحتل البندورة والخيار والكوسا والزهرة املراتب األوىل 

حسب أرقام العام 2010.  تزايدت مساحات البندورة والخيار والزهرة، وشهدت زراعات اليقطني 

والبامية والباذنجان وامللفوف والخس والحمص األخرض زيادات ملحوظة.  املؤرش املغاير اآلخر 

يتعلق باإلنتاجية، حيث يُسجل للبندورة والخيار إنتاجية عالية، عىل الرغم من كونها ال تتجاوز 

.)Terhorst, 2006( 50% من اإلنتاجية امُلسجلة يف الدول املتقدمة
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شكل )12(: محافظة طوباس
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محافظة طوباس

الرشق، ومحافظتا  من  األردن  نهر  يحاذيها  الغربية،  الضفة  تقع محافظة طوباس شمال رشق 

جنني ونابلس من الغرب، ومحافظة أريحا من الجنوب.  تتباين االرتفاعات كثرياً يف املحافظة )انظر 

الجدول 14( حيث يبلغ أقىص ارتفاع حوايل 500 مرت )عقابا( بينما تنخفض بعض املناطق إىل 

حوايل 180 مرتاً تحت سطح البحر )خربة تل الحمة(.  شتاء املحافظة عموماً دافئ ماطر نسبياً، 

بينما الصيف حار إىل حار جداً.  معدل األمطار يف املحافظة يبلغ حوايل 330 ملم )منخفض يف 

.)Tubas Governorate profile January, 2006( وعايل نسبياً يف الغرب )الرشق )180 ملم

مناطق رشق طوباس  يستهدف، بشكل خاص،  اإلرسائييل  االحتالل  أن  إىل  اإلشارة  الجدير  ومن 

واألغوار، التي تضم تجمعات العقبة، وخربة يرزة، واملالح، وكردلة، وهي تقع بصورة كاملة ضمن 

املنطقة املسماة »ج« )ماس، 2017(.

محافظة طوباس هي منطقة زراعية من الدرجة األوىل، حيث ُقدرت املساحة الزراعية العام 2010 

65 ألف دونم، ويالَحظ توسعاً ملموساً يف القطاع الزراعي كما تشري إليه جداول األنواع  بحوايل 

النباتية املزروعة.  من املناطق الجدير اإلشارة إليها يف هذا اإلطار، منطقتا البقيعة وطمون.

جدول رقم )14(: األبعاد املكانية لتجمعات محافظة طوباس

االرتفاعات )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

407 35.36 32.32 طوباس

311 35.38 32.28 طمون

256 35.39 32.33 تياسري

433 35.34 32.35 عقابة

-18 35.48 32.38 بردلة

-10 35.31 32.26 كردلة

 Source: Palestinian Meteorology Department )n.d.(.

املعلومات مع محافظات  الكثري من  تتداخل  إىل محافظة منفصلة،  املنطقة  لحداثة تحويل  نظراً 

األغوار  باألساس  تضم  املحافظة  من  الرشقية  األجزاء  عموماً،  ونابلس.   وجنني،  واألغوار،  أريحا 

مناطق  تتقاطع  بينما  إىل جنني،  أقرب  مناخياً،  فهي،  والغربية  الوسطى  األجزاء  بينما  الشمالية، 

القليلة  النصارية.  ويشري أحد املصادر  أخرى مع مناخ رشق محافظة نابلس، باألخص منطقة 

يوجد يف  بينما  جوفيًة،  برئاً   91 الجنوبية تحوي  األغوار  أن منطقة  إىل   )2018 )معايل،  املتوفرة 

األغوار الوسطى 68 برئاً و10 آبار يف األغوار الشمالية فقط.  أدى حفر اآلبار اإلرسائيلية إىل جفاف 
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أكثر من 22 نبعة طبيعية يف األغوار.  وقدر املصدر نفسه السابق مساحة األرايض الصالحة للزراعة 

يف منطقة األغوار بحوايل 280 ألف دونم.

أما فيما يخص املناخ، فهو عموماً معتدل شتاًء، حار إىل حار جداً صيفاً.  معدالت األمطار متوسطة 

يف محافظة طوباس، وقدرت العام 2017 يف محافظة طوباس واألغوار الشمالية بحوايل 430 ملم 

)معايل، 2018(.

التالية من طمون وعطوف وسلهب، تعطي صورة، ولو جزئية،  الرتبة، فاألمثلة  أما فيما يخص 

النية  التذكري بالحاجة إىل فحص شامل لكل موقع تتجه  عن طبيعة الرتب.  من املهم هنا إعادة 

نباتية  أنواع  إلدخال  تتجه  النية  كانت  إذا  أو  زراعية جديدة،  مشاريع  إنشاء  عرب  فيه  لالستثمار 

جديدة.

تربة طمون طينية ذات درجة حموضة عالية جداً )فوق الـ 8( وهذا أمر يوجب االهتمام بربامج 

الرتبة  لون  يرجع  الحديد.   الدقيقة، وبخاصة  العنارص  من  للعديد  الشديد  النقص  تمنع  تسميد 

األحمر إىل كميات كبرية نسبياً من أكاسيد الحديد املستخرجة من الديثيونيت.

جدول رقم )15(: معدل بعض خصائص تربة طمون، 2004

عمق الرتبة
نسبة 

الرمـل )٪(

نسبة 

السلت )٪(

نسبة 

الطني )٪(

تركيبية 

الرتبة

درجة 

الحموضة

التوصيل 

الكهربائي

)Ms/cm(

8.00.6طينية024.330.245.5 – 40

8.20.6طينية4021.727.051.3 - 80

8.21.3طينية8026.821.851.4 - 150

املصدر: وزارة الزراعة الفلسطينية )2004(.

أما تربة عطوف، فدرجة الحموضة فيها تشري إىل قلوية أقل من طمون، ولكن تعترب الرتبة طينية 

كذلك، ما يستدعي الحرص عند الري، وكذلك عند اختيار األصول ألشجار الفاكهة.

ولكن  محدود،  تغري  وهذا  سلتية،  طينية  وإما  طينية  إما  الرتب  لعطوف.   مشابهة  سلهب  ترب 

إيجابي.  من حيث الطبقة الصخرية )أقل من مرت من سطح الرتبة(.  يالحظ، أيضاً، أن طبيعة 

الرتبة هي كامبيسول )Cambisol(، وهو ما يشري إىل حداثة تكوين الرتبة، حيث ال توجد هناك 

طبقة من الطمي املرتاكم، أو األمالح الذائبة، أو أكاسيد الحديد، أو األملنيوم.
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أما بخصوص األنواع النباتية املزروعة، فيحتل قطاع املحاصيل الحقلية املرتبة األوىل يف محافظة 

طوباس، حيث تتم زراعة القمح والشعري باألساس.  القطاع الثاني هو الخرضاوات التي شهدت 

توسعاً شديداً خالل السنني املاضية، مع توسع ملموس يف زراعة البطاطا والكوسا. ييل ذلك زراعات 

الثالثة، واملساحات  الفاكهة يف املرتبة  الخيار، والبندورة، والباذنجان، والقرنبيط.  قطاع أشجار 

األكرب للزيتون، يتبعه لوز الفرك والعنب.

جدول رقم )18(: مساحات الخرضاوات املزروعة يف محافظة طوباس )2010 و2017(

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize89322002600.01.22.5ذرة صفراء

 White
Cabbage

ملفوف 

أبيض
17010006000.06.05.9

 Red
Cabbage

ملفوف 

أحمر
3501400.04.0

Cauliflower30713508100.06.04.4قرنبيط

Spinach23240360.01.510.3سبانخ

 Jew’s
Mallow

24350525.01.514.4ملوخية

Cucumber4054472029000.06.11.2خيار

 Snake
cucumber

155200250.01.31.3فقوس

Eggplant1772186811320.06.11.1باذنجان

Tomato1578181329034.016.01.1بندورة

 Water
Melon

605402700.05.09.0بطيخ

Muskmelon2214202160.05.11.9شمام

Squash3234495014650.03.01.5كوسا

Gourd1342060.03.00.1قرع
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Okra19910030.00.30.5بامية

Carrot1847004900.07.03.8جزر

Onion 
)green(

458بصل أخرض

Potato3491500020000.04.01.4بطاطا

 Sweet
Potato

308603440.04.028.7بطاطا حلوة

Paprika2625301730.03.32.0فلفل حلو

Hot Pepper50612654105.03.22.5فلفل حار

Kidney 
Bean 

)green(

فاصولياء 

خرضاء
5905851527.02.61.0

Broad Bean 
)green(

75410801518.01.41.4فول أخرض

Chickpeas 
)green(

حمص 

أخرض
3881550630.00.44.0

Peas 
)green(

بازيالء 

)خرضاء(
607300240.00.80.5

TOTAL2030432041146779.04.61.6

املصدر: أرقام العام 2010: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.
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جدول رقم )19(: مساحات املحاصيل الحقلية املزروعة يف محافظة طوباس )2010 و2017(

املحصول
املساحة 
)دونم(

املساحة 
)دونم(

اإلنتاج 
)طن(

اإلنتاجية 
)طن/دونم(

التغري يف املساحة

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat19200230501844.00.11.2قمح

Barley61393550284.00.10.6شعري

Dry Onion518300120.00.40.6بصل يابس

 Onion
Tuber

184200600.03.01.1بصل قنار

Sesame39730012.00.00.8سمسم

Anise444754.00.10.2يانسون

 Black
Cumin

20101.00.10.5قزحة

 Broad
Bean

150فول )يابس(

Chickpeas
حمص 

)يابس(
15551004.00.00.1

Lentil126عدس

Peas
بازيالء 

)يابس(
271

Sern37542600390.00.20.7بيقيا

Clover17703105604.00.21.8برسيم

Tobacco8513.00.2تبغ

34754333750.01.0املجموع

املصدر: أرقام العام 2010: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.

51



جدول رقم )20(: مساحات أشجار الفاكهة املزروعة يف محافظة طوباس

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 
)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Guava97374640.01.73.9جوافة

Lemon103177495.02.81.7ليمون

Orange, 

Valencia 

Orange

1561015.01.50.1برتقال

Grape787501088.01.59.7عنب

Almond 

)hard(
998لوز يابس

Almond 

)soft(
213120072.00.15.6لوز فرك

Olive7359211801192.00.12.9زيتون

9208242510.02.6املجموع

املصدر: أرقام العام 2010: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أرقام العام 2017: وزارة الزراعة.
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محافظتا نابلس وسلفيت

شكل )13(: محافظة نابلس

)United Nations( )n.d.(l :املصدر

تبلغ املساحة اإلجمالية ملحافظة نابلس 605.1 كم مربع )معهد األبحاث التطبيقية، 2018( منها 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  معطيات  حسب   2010 العام  مزروعة  أراٍض  دونم  ألف   128 حوايل 

الفلسطيني )2011(.  وتتباين مناطق املحافظة يف ارتفاعها، فهناك مناطق مرتفعة نسبياً مثل 

مدينة نابلس )570 م(، وياصيد )698 م(، وعقربا )638(، وقريوت )659 م(، وجوريش )834 

م(، ومجدل بني فاضل )687 م(، وهناك مناطق منخفضة مثل بيت أمرين )342 م(، وسبسطية 

)304 م(، والنصارية )24 م(.  بناًء عىل ذلك، فإن املناخ يف املحافظة يتباين بني هذه املناطق، فهو 

أكثر حرارة يف األجزاء املنخفضة، باألخص يف األجزاء الرشقية الغورية.  وتسجل املحافظة معدالت 

مطرية عالية نسبياً )أكثر من 600 ملم بقليل(، ولكن تتباين املعدالت بشدة بني السنني.

53



جدول رقم )21(: األبعاد املكانية لتجمعات محافظة نابلس

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

570 35.15 32.13 نابلس

304 35.19 32.27 سبسطية

342 35.21 32.29 بيت أمرين

564 35.29 32.27 طلوزة

698 35.27 32.29 ياصيد

573 35.2 32.26 الناقورة

456 35.19 32.3 برقة

463 35.21 32.27 اجنسنيا

572 35.22 32.28 نصف جبيل

341 35.35 32.4 تلفيت

465 35.28 32.2 بالطة

483 35.33 32.17 بيت فوريك

628 35.28 32.14 بيتا الفوقا

638 35.34 32.12 عقربا

577 35.28 32.1 قبالن

481 35.25 32.14 حوارة

481 35.32 32.2 سالم

713 35.2 32.2 تل

853 35.33 32.08 قرصة

635 35.3 32.18 روجيب

473 35.36 32.19 بيت دجن

345 35.2 32.23 بيت ايبا

495 35.26 32.1 يتما

418 35.19 32.21 رصة

287 35.18 32.25 دير رشف

773 35.28 32.2 كفر خليل

659 35.3 32.06 قريوت

733 35.26 32.08 الساوية

561 35.31 32.21 دير الحطب

595 35.36 32.05 دوما

687 35.36 32.08 مجدل بني فاضل
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340 35.16 32.3 بزارية

704 35.2 32.06 عامورية

458 35.21 32.17 عصرية القبلية

599 35.26 32.25 عصرية الشمالية

521 35.28 32.21 عسكر

497 35.28 32.16 عورتا

471 35.24 32.14 عينابوس

561 35.31 32.21 عزموط

784 35.23 32.2 عراق بورين

497 35.22 32.15 عوريف

612 35.31 32.13 أوسارين

648 35.21 32.23 بيت وزن

518 35.28 32.13 بيتا التحتا

680 35.31 32.07 جالود

544 35.19 32.13 جماعني

834 35.31 32.1 جوريش

498 35.23 32.18 مادما

507 35.18 32.23 قوسني

510 35.23 32.22 رفيديا

620 35.28 32.15 أودلة

609 35.35 32.14 يانون

533 35.22 32.24 زواتا

751 35.21 32.22 جنيد

587 35.25 32.18      بورين

http://www.pmd.ps/pages/resources/  )املصدر: )األرصاد الجوية الفلسطينية، تاريخ النرش غري معروف

docs/english.pdf

أما محافظة سلفيت، فتقع جنوب غرب محافظة نابلس بمساحة 204 كم مربع )وفا، 2015(، 

وتتباين االرتفاعات بني تجمعاتها، ولكن بصورة أقل من محافظة نابلس.  من املناطق املرتفعة 

وياسوف   ،)522( واسكاكا   ،)596( وفرخة   ،)510( وحارس   ،)593( سلفيت  مدينة  نسبياً 

)533(.  املناطق املنخفضة نسبياً تشمل كفر الديك )231(، ودير بلوط )289(، ورسطة )290( 

)األرصاد الجوية الفلسطينية، تاريخ النرش غري معروف(.
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جدول رقم )22(: األبعاد املكانية لتجمعات محافظة سلفيت

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

593 35.17 32.08 سلفيت

390 35.07 32.11 بديا

231 35.07 32.06 كفر الديك

450 35.13 32.12 دير استيا

406 35.09 32.06 بورقني

419 35.15 32.11 كفل حارث

510 35.14 32.11 حارس

290 35.08 32.1 رسطة

427 35.19 32.11 مردة

596 35.14 32.07 فرخة

522 35.22 32.1 اسكاكا

311 35.09 32.12 قراوة بني حسن

533 35.23 32.1 ياسوف

289 35.02 32.06 دير بلوط

335 35.04 32.07      رافات

http://www.pmd.ps/pages/resources/ )املصدر: )األرصاد الجوية الفلسطينية، تاريخ النرش غري معروف

docs/english.pdf

2010 بحوايل 55 ألف دونم، يُزرع  ُقدرت مساحة الحيازات الزراعية يف محافظة سلفيت العام 

منها أكثر من 47 ألف دونم.  ومن الجدير بالذكر أن محافظة سلفيت تعاني بشدة من االستيطان 

)الجهاز  املستوطنات  يف  الصناعية  املناطق  عن  الناتج  البيئي  والتلوث  العنرصي  العزل  وجدار 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2012(.

الرتبة:

 )Grumusols( تربة الكرموسول تتباين الرتب يف محافظة نابلس كذلك، وأكثر أنواعها انتشاراً 

الغنية بالكالسيوم واملغنيسيوم التي تتواجد يف املناطق السهلية، وكذلك يف املنـاطق ذات االنحدار 

نفاذية  ذات  وهي  الصفراء،  واملتوسطية  الحمراء  املتوسطية  الرتبة  من  خليط  الرتبة  الخفيف.  

الحمراء  املتوسطية  الرتبة  املنترش هو  الثاني  النوع  الطني.   العايل من  منخفضة بسبب محتواها 

 %15–10 نابلس، وتحوي حوايل  أرايض محافظة  )Rossa Terra(، وهي تشكل حوايل نصف 

5% من الكالسيوم. ومن األنواع األخرى املنترشة، الرتبة البنية الداكنة التي  من الحديد، وحوايل 

ترتكز يف املنحدرات الرشقية يف نابلس، والرتبة الطباشريية، املوجودة، أيضاً، يف املنحدرات الرشقية، 
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وتشكلت من فيضان نهر األردن، وتربة بال راندزينيا، التي تتواجد يف مناطق سبسطية وجماعني 

وعوريف، وهي مكونة من الطباشري الناعمة واملارل )شويل، 2008(.

املياه:

املياه الجوفية يف أجزاء محدودة من املحافظتني، حيث تسود  املائية، فهي باألساس  أما املصادر 

الزراعة البعلية، وباألخص زراعة الزيتون.  الزراعة املروية يف محافظة نابلس ترتكز يف أجزاء من 

املنطقة الرشقية )النّصارية مثالً(.  أما يف محافظة سلفيت، فهي، أيضاً، محدودة للغاية )الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008(.

جدول رقم )23(: عدد آبار املياه الجوفية الفلسطينية وكمية ضخها السنوية يف محافظتي 

نابلس وسلفيت، 2008

كمية الضخ عدد اآلبار
املحافظة

املجموع زراعي منزيل املجموع زراعي منزيل

225,695.3 105,395.6 120,299.7 .. .. 198 األرايض الفلسطينية

66,268.3 30,145.6 36,122.7 325 272 53 الضفة الغربية

8,626.2 1,059.0 7,567.2 20 15 5 نابلس

- - - 1 1 - سلفيت

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008

أما بخصوص األنواع النباتية املزروعة، فيحتل قطاع أشجار الفاكهة املرتبة األوىل يف كلتا املحافظتني، 

التني والربقوق لهما حضور  اللوز والعنب.  الزيتون هو األهم فيما، يتبعه بفارق شاسع  ويعترب 

الزيادة  إىل  القطاع، ويعود هذا باألساس  نابلس. األرقام تشري إىل توسع شديد لهذا  يف محافظة 

امللحوظة يف مساحات الزيتون. القطاع يف املرتبة الثانية هو املحاصيل الحقلية، وعىل رأسه القمح 

يف  ملموسة  زيادة  هناك  ولكن  نابلس،  يُذكر يف محافظة  توسعاً  القطاع  هذا  يشهد  لم  والشعري. 

محافظة سلفيت.  ويف محافظة نابلس، ُسجل انخفاض يف املساحة املزروعة بالقمح والزعرت، ولكن 

هناك زيادة يف مساحات الشعري والبيقيا والربسيم. القطاع الثالث هو الخرضاوات يف املحافظتني، 

وبخاصة يف سلفيت، ُسجلت زيادة ملحوظة يف املساحة املزروعة بالعديد من أنواع الخرضاوات، 

منها الخيار والكوسا والبطاطا يف محافظة نابلس، والفقوس والبطاطا والفجل والفول األخرض يف 

محافظة سلفيت )وزارة الزراعة، 2017، معلومات غري منشورة(.
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جدول رقم )24(: مساحات أشجار الفاكهة يف محافظة نابلس، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Avocado434120.49.0أفوكادو

Date1847400.92.7بلح

Fig649161710540.72.5تني

Aloe301811160.66.1صرب

Loquat9500.00.6أسكدنيا

Guava4435752.10.8جوافة

Bomaly2455761.42.3بوميل

Lemon7833759182.40.5ليمون

Orange, 
Valencia 
Orange

51314362.60.03برتقال

Shammoty 
Orange

برتقال 

شموطي
1041571561.01.5

Navel Orange
برتقال أبو 

رصة
38555612932.31.4

Clement322451072.40.1كلمنتينا

Grape324123016301.33.8عنب

Apple1321821040.61.4تفاح

Apricot78204140.12.6امشمش

Cherry11161120.114.5كرز

Nectarine2550.2178.6نكتارين

Peach
خوخ 

)دراق(
1287160.10.6

Plum102584510.15.7برقوق

Almond 
)hard(

91522123730.22.4لوز يابس

Almond 
)soft(

27919052620.16.8لوز فرك

Pican1202230.11.8بيكان

Pomegranate59146380.32.5رمان
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Olive7242113585883380.11.9زيتون

775351458061.9املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

جدول رقم )25(: مساحات املحاصيل الحقلية يف محافظة نابلس، 2010 و2017

املحصول
املساحة 
)دونم(

املساحة 
)دونم(

اإلنتاج 
)طن(

اإلنتاجية 
)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat180091367623700.20.8قمح

Sorghum201156110.10.8ذرة بيضاء

Barley313536875900.21.2شعري

Broom Corn131213180.11.6ذرة مكانس

Dry Garlic227110.411.2ثوم يابس

Dry Onion22543260.60.2بصل يابس

Onion Tuber4002005002.50.5بصل قنار

Safflower38عصفر

Sesame281290170.11.0سمسم

Sunflower
عباد 

الشمس
241

Thyme17863570.90.4زعرت

Broad Bean)206325180.11.6فول )يابس

ChickPeas
حمص 
)يابس(

215282160.11.3

Lentil217235160.11.1عدس

Fenugreek283490.31.2حلبة

Alfalfa601081.8فصة

Vetch328295300.10.9كرسنة

Sern192845527280.22.4بيقيا

Clover173523434010.21.4برسيم

27274265241.0املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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جدول رقم )26(: مساحات الخرضاوات يف محافظة نابلس، 2010 و2017

املساحة املحصول

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize1517606080.85.0ذرة صفراء

Cauliflower1723139363.01.8قرنبيط

Lettuce316322.06.0خس

Jew’s Mallow3471652471.50.5ملوخية

Parsley16571.40.3بقدونس

Cucumber38375280183853.51.4خيار

Snake 

cucumber
1611921730.91.2فقوس

Eggplant32879231604.02.4باذنجان

Tomato362472611313.01.3بندورة

Muskmelon9803454.38.9شمام

Squash48382416802.01.7كوسا

Pumpkin131290.80.9يقطني

Okra210610.20.03بامية

Turnip20111.00.1لفت

Onion 

)green(
811000.0بصل أخرض

Radish814141.01.9فجل

Potato31533365100951.1بطاطا

Paprika1121101881.71.0فلفل حلو

Hot Pepper1262952320.82.4فلفل حار

Kidney Bean 

)green(

فاصولياء 

خرضاء
952465132.12.6

Broad Bean 

)green(
2483001190.41.2فول أخرض
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Chickpeas 

)green(

حمص 

أخرض
51148660.42.9

Peas )green(
بازيالء 

)خرضاء(
2582501410.61.0

TOTAL11353139551.2املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

جدول رقم )27(: مساحات أشجار الفاكهة يف محافظة سلفيت

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Fig1167803120.46.7تني

Aloe328140.59.3صرب

Lemon2155991.82.6ليمون

Grape187235040.739.7عنب

Apple1040200.54.1تفاح

Apricot25990.226.3مشمش

Peach
خوخ 

)دراق(
761200.38.8

Plum171510.3برقوق

Almond 

)hard(
1647971120.14.9لوز يابس

Pomegranate111281020.812.1رمان

Olive370685967620601.6زيتون

37438625931.7املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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جدول رقم )28(: مساحات املحاصيل الحقلية يف محافظة سلفيت

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat4387001260.21.6قمح

Barley37300510.28.1شعري

Dry Garlic180320.2ثوم يابس

Dry Onion1170290.2132.8بصل يابس

Sesame93010.03.2سمسم

Thyme0210520.2552.6زعرت

Broad Bean)32280250.18.9فول )يابس

Chickpeas
حمص 

)يابس(
214070.164.2

Lentil54020.18.0عدس

Vetch123530.13.0كرسنة

Sern89225220.12.5بيقيا

TOTAL63123223.7املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

جدول رقم )29(: مساحات الخرضاوات يف محافظة سلفيت، 2010 و2017

املساحة املحصول

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Cauliflower28562.0قرنبيط

Lettuce34341.0خس

Spinach2108540.550.7سبانخ

Jew’s Mallow653801.58.4ملوخية

Parsley13090.323.3بقدونس
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Cucumber25351343.81.4خيار

Snake 
cucumber

158440730.22.8فقوس

Eggplant131622.026.7باذنجان

Tomato21852603.14.1بندورة

Squash278460.632.5كوسا

Gourd6122.0قرع

Radish9162410.317.2فجل

Strawberry
فراولة )توت 

أريض(
144.0

Kidney Bean 
)green(

فاصولياء 

خرضاء
11690.614.7

Broad Bean 
)green(

383651160.39.5فول أخرض

ChickPeas 
)green(

حمص 

أخرض
451250.514.3

Cowpea
لوبياء 

)خرضاء(
01130.350.0

Peas )green(
بازيالء 

)خرضاء(
40128620.53.2

TOTAL36718235.0

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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محافظتا طولكرم وقلقيلية

تتشابه محافظتا طولكرم وقلقيلية يف الكثري من العوامل، أهمها املناخ والوفرة النسبية ملياه الري، 

إضافة إىل تشابه كبري يف األنواع النباتية املزروعة.  وعليه، تم دمج كلتا املحافظتني يف هذا الفصل، 

مع اإلشارة إىل أنه سيتم التطرق إىل التباين بينهما حال الحاجة إىل ذلك.

محافظة طولكرم بمساحتها البالغة 246 كم² تعترب بيئياً منطقة شبه استوائية، وتضم الكثري من 

التجمعات الزراعية، ومنها زيتَا وصيدا وِعالَّر وعتِّيل وِدير الُغصون وبْلعا وعنَبتا وراِمني وَفرعون 

والكفريات وذنابة )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011(.  أما محافظة قلقيلية فمساحتها 

166 كم²، وتعترب كذلك بيئة شبه استوائية.  تضم املحافظة الكثري من التجمعات الزراعية منها 

َفالِمـية وجيوس وعزون وَكْفر ثُْلث وعزون عتْمة )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010(.

يف كلتا املحافظتني يتباين ارتفاع املناطق كثرياً، ففي محافظة قلقيلية يتباين االرتفاع من حوايل 

املناطق  املحافظة.   البحر رشق  فوق سطح  500 مرت  إىل  الغرب  يف  البحر  فوق سطح  مرتاً   60

املنخفضة هي قلقيلية، وخربة راس عطية، ونزلة عيىس، واملناطق املرتفعة هي كفر قدوم، والجيت، 

وجينصافوط.
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شكل رقم )14(: التجمعات السكانية يف محافظة طولكرم

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2017.
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شكل رقم )15(: التجمعات السكانية يف محافظة قلقيلية

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2017.
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جدول رقم )30(: املعطيات املكانية ملناطق من محافظة طولكرم

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

83 35.01 32.19 طولكرم

159 35.11 32.3 عنبتا

238 35.1 32.37 عالر

439 35.13 32.26 بيت ليد

332 35.11 32.29 كفر اللبد

379 35.11 32.38 صيدا

365 35.14 32.28 رامني

229 35.1 32.41 النزلة الرشقية

419 35.1 32.33 بلعا

224 35.12 32.31 كفر رمان

398 35.17 32.46 النزلة

350 35.11 32.26 سفارين

128 35.06 32.36 عتيل

216 35.07 32.35 دير الغصون

68 35.06 32.41 باقة الرشقية

67 35.08 32.4 النزلة الغربية

82 35.09 32.4 النزلة الوسطى

342 35.08 32.22 كفر عبوش

305 35.06 32.24 كفر صور

180 35.07 32.22 كفر زيباد

101 35.06 32.31 نور الشمس

168 35.08 32.43 قفني

140 35.04 32.31 ذنابة

116 35.04 32.38 زيتا

212 35.04 32.22 كفر جمال

124 35.05 32.32 اكتابا

57 35.02 32.28 فرعون

51 35.01 32.29 ارتاح

102 35.05 32.34 جوريش

207 35.08 32.27 شوفة

150 35.03 32.33 الشويكة

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية.
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جدول رقم )31(: املعطيات املكانية ملناطق من محافظة قلقيلية

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

44 34.96 32.18 قلقيلية

437 35.14 32.22 كفر قدوم

423 35.13 32.2 حجة

391 35.15 32.19 إماتني

532 35.16 32.21 جيت

446 35.13 32.18 الفندق

364 35.16 32.18 فرعتا

230 35.09 32.18 كفر القف

117 34.97 32.16 حبلة

127 35.04 32.14 كفر ثلث

243 35.03 32.2 جيوس

252 35.04 32.12 صنريية

227 35.05 32.17 عزون

215 35.03 32.18 عزبة الطيب

138 35.01 32.18 النبي إلياس

100 35.02 32.22 فالمية

92 35.02 32.14 خربة األشقر

188 35.02 32.13 خربة بيت أمني

64 34.98 32.16 خربة راس عطية

52 35.05 32.41 نزلة عيىس

430 35.13 32.18 جينصافوط

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية.

املناخ:

تتميز كلتا املحافظتني بجو دافئ نسبياً شتاًء، وحار إىل حار جداً صيفاً، حيث تتدنى درجة الحرارة 

وترتفع  وشباط،  الثاني  كانون  شهري  خالل  مئوية  درجات  عرش  عن  قليالً  يقل  ما  إىل  باملعدل 

باملعدل إىل حوايل ثالثني درجة مئوية صيفاً.  أما القيمة املطلقة لدرجات الحرارة الصغرى، فقد 

تصل إىل خمس درجات مئوية خالل شهر كانون الثاني، بينما تصل القيمة املطلقة لدرجة الحرارة 

العظمى إىل 35 درجة مئوية خالل حزيران وتموز )املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، 

املعلومات غري منشورة(. هذا التوزيع الحراري مؤثر يف اختيار ما يُزرع حالياً يف املحافظتني، وكذلك 

فيما يمكن اختياره كزراعات مستقبلية، وهذا ما سيتم استعراضه الحقاً يف فصل التوصيات.
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أما فيما يخص الرطوبة الجوية، فهي باملعدل 70%، وتصل إىل 76% شتاًء، بينما يف أيار تتدنى إىل 

62%. مستوى الرطوبة الجوية العايل هذا يؤثر كذلك يف اختيار األنواع النباتية، ويسمح بانتشار 

العديد من األنواع النباتية شبه االستوائية مثل الجوافة واألفوكادو.

شكل رقم )16(: درجات الحرارة القصوى والدنيا يف محافظة طولكرم 

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية.، املعلومات غري منشورة

الرتبة:

تتباين أنواع الرتب بني املحافظتني، وأهم األنواع هي الرتبة البنية الحمراء، التي تعرف بـ»الترياروسا«، 

ويرتاوح سمكها بني سنتيمرتات إىل مرت واحد تقريباً عىل درجات املنحدرات يف املناطق املنبسطة 

من قمم الجبال.  النوع الثاني من الرتب هو الرتبة الرمادية املعروفة بـ»الرندزينا« ذات السماكة 

امللوحة، وذات درجة  قليلة  املحافظتني  َمزارع  أن ترب  إىل  اإلشارة هنا  املهم  الكبرية نسبياً.  من 

حموضة قاعدية ضعيفة، أي أقل من 7.5 )أبو صفط، 2003(.
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امليـاه:

تتميز املحافظتان بوفرة نسبية من املياه، ويعود األمر إىل معدالت مطرية مرتفعة نسبياً )أكثر من 

550 ملم سنوياً يف أغلب مناطق املحافظتني، يهطل معظمها خالل أشهر الشتاء وأوائل الربيع(.  

يضاف إىل ذلك تواجد عدد مرتفع نسبياً من اآلبار الجوفية يف املحافظتني، التي أدت خالل العقود 

املاضية إىل تطور ملحوظ يف الزراعات املروية.  إضافة إىل ما سبق، تُعترب نوعية املياه عالية، حيث 

مستويات امللوحة متدنية )للغاية يف معظم اآلبار(، وهو ما يسمح بزراعة األنواع النباتية الحساسة 

للملوحة.

عىل الرغم مما سبق، ال تُعترب كمية املياه املتوفرة حالياً )حوايل 22 مليون مرت مكعب يف محافظة 

الزراعات  يف  ملموس  توسع  ألي  كافية  قلقيلية(  محافظة  يف  مكعب  مرت  ماليني  و10  طولكرم، 

التي  قلقيلية،  ملحافظة  الرشقية  املناطق  يف  الري  ملياه  الشديد  النقص  ذلك  إىل  يضاف  املروية.  

الرتبة  كافية، وصالحية  أراٍض  توفر  من  الرغم  عىل  البعلية،  الزراعة  عىل  أسايس،  بشكل  تعتمد، 

واملناخ املناسب لزراعات مكثفة مربحة.

توزيع األنواع النباتية املزروعة:

يحتل قطاع أشجار الفاكهة املرتبة األوىل يف كلتا املحافظتني، يليه قطاع الخرضاوات.  أما قطاع 

املحاصيل الحقلية فهاميش ويتضاءل مع السنني.  من امللحوظ هنا أن قطاع أشجار الفاكهة شهد 

توسعاً شديداً بني العامني 2010 و2017، بينما شهد قطاع الخرضاوات استقراراً يف قلقيلية، مع 

زيادة محدودة يف محافظة طولكرم.

الفاكهة يف كلتا املحافظتني.  عدا ذلك، تحتل  الزيتون معظم املساحات املزروعة بأشجار  يشكل 

زراعات الليمون والتني واألفوكادو والربقوق والربتقال واللوز مساحات ملموسة، ونشهد توسعاً 

بعد  واألفوكادو،  الجوافة  زراعات  فتسود  قلقيلية،  محافظة  يف  أما  معظمها.   زراعة  يف  ملحوظاً 

زراعة  ذلك  ييل  و2017،   2010 العامني  بني  ما  ملحوظة  زيادات  سجلت  وكلتاهما  الزيتون، 

بمساحات  وإن  أيضاً،  املتصاعدة  الزراعات  من  ملحوظاً.   توسعاً  أيضاً  شهدت  التي  الليمون، 

أنواع الحمضيات )املصدر: الجهاز املركزي  املانجو والقشدة واللوز وبعض  محدودة حتى اآلن، 

لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017((.
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جدول رقم )32(: مساحات أشجار الفاكهة يف محافظة طولكرم، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Avocado5632510403.25.81أفوكادو

Fig13256015882.84.23تني

Mango11600.028.57مانجا

Aloe6124590.520.56صرب

Loquat313161.24.02أسكدنيا

Guava89351193.40.39جوافة

Lemon499182969083.83.67ليمون
Orange, 

Valencia 

Orange

39936914163.80.93برتقال

Shammoty 

Orange

برتقال 

شّموطي
92729273.429.37

Clement981404903.51.44كلمنتينا

Poppy121263322.610.19مخال

Other Citrus
حمضيات 

أخرى
2080.00

Grape932471.53.58عنب

Apple2430511.71.25تفاح

Apricot351873011.65.37مشمش

Cherry415701021.50.17كرز

Plum460610911.8155.78برقوق
Almond 

)hard(
69711202210.21.61لوز يابس

Almond 

)soft(
9101850.2لوز فرك

Pomegranate17501182.42.90رمان

Olive560788612792730.11.54زيتون

Total5887893086.001.58املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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جدول رقم )33(: مساحات أشجار الفاكهة يف محافظة قلقيلية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Avocado130258857162.219.9أفوكادو

Fig1361841480.81.3تني

Mango113624501.234.3مانجا

Aloe348481.018.9صرب

Loquat81961441.51.2أسكدنيا

Guava10703363155054.63.1جوافة
Custard 

apple
876470.69.5قشطة

Grapefruit016130.8100.0جريبفروت

Lemon711178875654.22.5ليمون
Orange, 
Valencia 
Orange

19032011963.71.7برتقال

Shammoty 
Orange

برتقال 

شموطي
38933063.32.5

Navel 
Orange

برتقال أبو 

رصة
501152502.22.3

Francawy 
Orange

برتقال 

فرنساوي
1225210.82.0

Mandarin119382.018.3مندلينا

Clement230502004.00.2كلمنتينا

Poppy364035881.511.3مخال

Other Citrus
حمضيات 

أخرى
3181301651.30.4

Grape18165340.29.3عنب

Apricot1241230.63.5مشمش

Peach
خوخ 

)دراق(
4031772.50.8
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Almond 
)hard(

1622831650.61.7لوز يابس

Almond 
)soft(

26130.5لوز فرك

Walnut12420.50.3جوز

Pecan2360.3بيكان

Pomegranate27140810.65.1رمان

Other Trees

أشجار 

بستنة 

أخرى

1080.0

Olive313265044917460.01.6زيتون

Total3474760863345771.8املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

أما فيما يخص الخضار، فيحتل الخيار املرتبة األوىل يف محافظة طولكرم، يليه القرنبيط وامللوخية، 

اللذان يشهدان توسعاً ملحوظاً.  أما يف محافظة قلقيلية، فيحتل الخيار، أيضاً، املرتبة األوىل مع 

توسع ملحوظ، بينما شهدت مساحات البندورة تراجعاً طفيفاً بني العامني 2010 و2017.

أما فيما يخص املحاصيل الحقلية، فهي هامشية كما ذُكر سابقاً، ولكن ياُلحظ توسع يف زراعة 

الزعرت بني العامني 2010 و2017، لكن تشري املعطيات للعام 2020 إىل بدء الرتاجع يف مساحته 

)املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017((.

جدول رقم )34(: مساحات الخرضاوات يف محافظة طولكرم، 2010 و2017

املساحة املحصول

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize10930903.00.27ذرة صفراء

White 
Cabbage

ملفوف 

أبيض
3943339993.00.85

Red 
Cabbage

51032582.521.91ملفوف أحمر

Cauliflower1117174543352.51.56قرنبيط
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Lettuce20621242.03.11خس

Spinach6668681.01.03سبانخ
Jew’s 

Mallow
439127016811.32.89ملوخية

Parsley1592603901.51.64بقدونس

Fennen4429873.00.65شومر

Cucumber2260296767292.31.31خيار
Snake 

cucumber
172904351.517.24فقوس

Eggplant63730013074.40.47باذنجان

Tomato7259821764618.01.35بندورة

Squash2292074342.10.90كوسا

Okra134110660.60.82بامية

Turnip1215523.51.30لفت
Onion 

)green(
54531322.50.98بصل أخرض

Radish32671672.52.09فجل

Strawberry4504008.012.50فراولة

Potato37237112491.00بطاطا

Paprika65586249235.71.32فلفل حلو

Hot Pepper20523013505.91.12فلفل حار
Kidney 
Bean 

)green(

فاصولياء 

خرضاء
47446511052.40.98

Broad Bean 
)green(

8445521.20.54فول أخرض

Cowpea
لوبياء 

)خرضاء(
6735351.00.52

Peas 
)green(

بازيالء 

)خرضاء(
8045360.80.56

Total847510994441501.30املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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جدول رقم )35(: مساحات الخرضاوات يف محافظة قلقيلية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize42701051.51.7ذرة صفراء

White 
Cabbage

ملفوف 

أبيض
871563902.51.8

Red 
Cabbage

125431.725.0ملفوف أحمر

Cauliflower3411554653.00.5قرنبيط

Lettuce628843.04.9خس

Spinach2261550.92.7سبانخ

Jew’s Mallow52831481.81.6ملوخية

Parsley1422331.51.6بقدونس

Cucumber45190162586.92.0خيار
Snake 

cucumber
9767540.80.7فقوس

Eggplant131802593.20.6باذنجان

Tomato521474778116.40.9بندورة

Water Melon19293.26.4بطيخ

Squash140891671.90.6كوسا

Okra20956240.40.3بامية
Onion 

)green(
6426100.40.4بصل أخرض

Radish1123120.52.2فجل

Potato2941203000.4بطاطا عادية

Paprika55701432.01.3فلفل حلو

Hot Pepper2131200.61.4فلفل حار

Kidney Bean 
)green(

فاصولياء 

خرضاء
99952102.21.0

Broad Bean 
)green(

87112380.31.3فول أخرض
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Chickpeas 
)green(

حمص 

أخرض
577230.315.6

Cowpea
لوبياء 

)خرضاء(
4131190.60.8

Peas )green(
بازيالء 

)خرضاء(
107117190.21.1

Total29552994167171.0املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

جدول رقم )36(: مساحات املحاصيل الحقلية يف محافظة طولكرم، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat193414503620.250.75قمح

Barley181220370.171.22شعري

Dry Garlic46111.831.46ثوم يابس

Dry Onion1720572.851.16بصل يابس

Sesame1054930.060.47سمسم

Meramieh91570.471.67مريمية

Thyme783102248514.751.31زعرت

Broad Bean)877070.100.81فول )يابس

Chickpeas
حمص 

)يابس(
252110.050.83

Vetch897540.050.84كرسنة

Sern1829060.070.49بيقيا

Clover492010.050.41برسيم

Tobacco270.00تبغ
Local 

Tobacco

دخان بلدي 

هييش
6101130.1318.36

Total354931590.89املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.

76



جدول رقم )37(: مساحات املحاصيل الحقلية يف محافظة قلقيلية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

2010201720172017.00

Wheat29758892670.300.30قمح

Barley21857702080.270.35شعري

Dry Onion929431.483.37بصل يابس

Sesame10450.05سمسم

Thyme695115563105.461.66زعرت

Broad Bean)316830.042.16فول )يابس

Lentil211010.100.48عدس

Vetch57999170.170.17كرسنة

Sern472118170.140.25بيقيا

Clover34100.29برسيم

Total7136327868812.100.46املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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محافظة أريحا واألغوار

تغطي محافظة أريحا مساحة واسعة من األغوار الفلسطينية، وتبلغ مساحتها حوايل 840 كيلومرتاً 

مربعاً.  أما أهم التجمعات السكانية، فهي مدينة أريحا ومخيماتها، إضافة إىل الجفتلك، والعوجا، 

املركزي  )الجهاز  موىس  والنبي  نعجة،  ومرج  الديوك،  وعني  والنويعمة،  وفصايل،  والزبيدات، 

لإلحصاء الفلسطيني، 2009(.

تعترب هذه املحافظة أهم املحافظات زراعياً، وتتميز عموماً بكونها بيتاً محمياً طبيعياً، وهذا املورد 

الطبيعي هو األهم، عىل الرغم من التحديات الصعبة لها، التي من أهمها االرتفاع الشديد للحرارة 

صيفاً، وندرة املوارد املائية وانخفاض نوعيتها يف الكثري من املناطق )أريج، 2018(.

تتباين املناطق الزراعية يف محافظة أريحا واألغوار بشدة، وهذا ما يتيح تنوعاً عالياً ومفيداً يسمح 

املنخفضة من  املتطلبات  ذات  الفواكه  الشتوية، وكذلك  للمحاصيل  الزراعة  ملواعيد  بربمجة مرنة 

تتطلب ساعات  التي ال  تلك  أو  والتفاحيات(  اللوزيات  الكثري من أصناف  )منها  الربودة  ساعات 

برودة لإلزهار )مثل الجوافة واألفوكادو(.  كما يتباين ارتفاع املناطق بشدة ضمن املحافظة، حيث 

هناك املناطق املرتفعة غرب فصايل )أعىل من 400 مرت(، لتتدنى إىل أقل من 400 مرت تحت سطح 

فرصاً  يعطينا  التباين  هذا   .)2018 )أريج،  مبارشة  امليت  للبحر  املحاذية  موىس  النبي  يف  البحر 

حقيقية لتنويع املنتجات الزراعية بالرتكيز عىل تنمية إنتاج الفواكه يف املناطق املرتفعة، والرتكيز 

عىل الخرضاوات يف املناطق املنخفضة.  ولكن لألمر أيضاً صعوباته وتحدياته، وبخاصة فيما يتعلق 

بإدارة الرتبة والري للمناطق املرتفعة بالتحديد.  أما فيما يخص املوارد املائية، فهي متناقصة يف 

املحافظة، وتتدنى سنة بعد أخرى.  التقديرات تشري إىل أن املصادر املائية املتجددة ملحافظة أريحا 

الحوض الرشقي( ال  الجوفية )بالتحديد يف منطقة  السلطان هو األهم( واآلبار  العيون )عني  من 

تتجاوز 25 مليون مرت مكعب.

جدول رقم )38(: كميات املياه املستخرجة من آبار محافظات األغوار

املنطقة
كمية االستخراج للعام 2009 

)مليون مرت مكعب(

عدد اآلبار 

العاملة

عدد اآلبار 

الكلية

1.72893أريحا

002دير حجلة

0.4379العوجا

0.1448فروش بيت دجن
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41618وادي الفارعة

0.0611فصايل

2.82327الجفتلك

0.3523الزبيدات

0.8713مرج نعجة

0.0918بردلة

1189209املجموع

املصدر: وزارة الزراعة الفلسطينية وسلطة املياه الفلسطينية، )2010(.

تم تقدير عدد الينابيع الرئيسية بحوايل 22 ينبوعاً، تعتمد يف تغذيتها عىل الطبقات املائية الجبلية.  

زراعية  ألغراض  تستخدم  مكعب  مرت  مليون   44 حوايل  إىل  لها  السنوي  التدفق  معدل  ويصل 

وللرشب.  يضاف إليها أيضاً ينابيع الفشخة بمعدل ترصيف من 80 إىل 100 م3/السنة، ولكن ال 

يستفيد الفلسطينيون منها )وزارة الزراعة الفلسطينية وسلطة املياه الفلسطينية، 2010(.

جدول رقم )39(: املعدل العام لترصيف ينابيع األغوار

املنطقة
معدل التدفق للعام 2008 

)مليون مرت مكعب(

املعدل العام السنوي 

)مليون مرت مكعب(
عدد الينابيع

9.714أريحا

3.67.55ينابيع وادي القلط

2.5511.31العوجا

0.151.62العقربانية

0.520.71الجفتلك

0.211النصارية

2.836.822الفارعة

0.130.33عني البيضاء

0.541.75بردلة

20.34422املجموع

مجموعة الفشخة80 – 100البحر امليت

املصدر: وزارة الزراعة الفلسطينية، وسلطة املياه الفلسطينية، 2010.
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أما فيما يخص األرايض املتوفرة للزراعة، فتشري األرقام إىل أن املساحة املزروعة تتجاوز املائة ألف 

زراعات  ألف  ثمانني  )أشجار(، وحوايل  دائمة  زراعات  دونم  ألف  الثالثني  يقارب  ما  منها  دونم، 

موسمية، وما ال يزيد عىل أربعة آالف دونم زراعة محمية.  هذه األرقام املتواضعة هي من مجموع 

يتجاوز النصف مليون من الدونمات تشكل مساحة املحافظة الكلية، لكن يجب النظر إىل األرقام 

الواردة أعاله بحذر شديد، واألمر ينطبق عىل كل املحافظات تقريباً، حيث من امللحوظ أن هناك 

يف  متواضع  توسع  مقابل  العمراني،  التمدد  بسبب  للزراعة  الصالحة  األرايض  يف مساحة  تراجعاً 

األرايض املستصلحة للزراعة )وزارة الزراعة الفلسطينية، معلومات غري منشورة(.

أما فيما يخص الرتبة، فأهم أنواعها الرتب البنية التي تراكمت بفعل فيضان األنهر، ُمعطية تربة 

)أريج،  والعوجا  أريحا  يف  أساساً  يتواجد  النوع  هذا    .)Alluvial and Brown Soils( خصبة 

1995(.  النوع الثاني املنترش هو الريجوسول )Regosol(، وهي تربة معدنية ضعيفة جداً غري 

مدمجة )unconsolidated materials(، ومعروف أن هذا النوع من الرتب موجود غالباً يف الكثري 

من األرايض املعرضة للتعرية، وبخاصة يف املناطق الجافة وشبة الجافة.  تربة املساحات الواسعة 

1995(. ومن اّطالعنا عىل معلومات غري  من منطقتي أريحا والعوجا هي من هذا النوع )أريج، 

منشورة، الحظنا أن قيمة التوصيل الكهربائي ألرايض منطقة الجفتلك أعىل بأضعاف قيمة أرايض 

جنني.

أن  ويالَحظ   ،2017 للعام  تلك  عن   2010 للعام  األرقام  تتباين  الزراعية،  املنتجات  يخص  فيما 

للغاية  قطاعي الفواكه والخرضاوات هما األساس، بينما يعترب قطاع املحاصيل الحقلية هامشياً 

)أقل من 6 آالف دونم( )وزارة الزراعة، 2017(.  املساحات األكرب ضمن مجموعة الخرضاوات هي 

للبندورة والباذنجان والكوسا والذرة )أدرج هنا ضمن الخرضاوات(.  التغري يف أنماط الخرضاوات 

والبازالء  والكوسا  الحار  والفلفل  البندورة  منها  الزراعات،  بعض  يف  ملموس  بانخفاض  ملحوظ 

البطيخ والشمام والخيار وامللفوف  الزراعات، منها  والباذنجان، مقابل ارتفاع ملموس يف بعض 

وامللوخية والسبانخ والذرة.  باملجمل، لم تتغري مساحات زراعة الخرضاوات كثرياً، حيث كان التغري 

يف أنواع الزراعات )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017((.

االعتبار التايل املهم هو اإلنتاجية، حيث ياُلحظ أن إنتاجية البندورة والبطيخ والخيار والباذنجان 

والفلفل امللون والخس تتجاوز مستوى 5 أطنان للدونم، وهذا مؤرش عىل استعمال مكثف للمدخالت 

الزراعية )أسمدة ومياه وغري ذلك( وتطور التقنيات الزراعية.
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جدول رقم )40(: مساحات الخرضاوات يف محافظة أريحا، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Tomato237654742267.70.23بندورة

Water Melon13846032207.03.33بطيخ

Muskmelon588141856724.02.41شمام

Pumpkin3040240.61.33يقطني

Okra3144732840.61.51بامية

Cucumber11031365111158.11.24خيار

Eggplant38802666133305.00.69باذنجان

Hot Pepper7431476034.10.2فلفل حار

Paprika71236918064.90.52فلفل حلو
Snake 

cucumber
994297261.74.33فقوس

Squash76035196104122.00.68كوسا

White 
Cabbage

ملفوف 

أبيض
46167313462.01.46

Jew’s mallow705300360062.04.26ملوخية

Spinach31801441.82.58سبانخ

Lettuce46562805.01.22خس

Kidney bean 
)green(

فاصولياء 

خرضاء
11173706691.80.33

Broad bean 
)green(

فول 

أخرض
10874862920.60.45

Maize
ذرة 

صفراء
3829703170311.01.84

Cauliflower1055115123022.01.09قرنبيط

25947260706969211.00املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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أما فيما يخص الفواكه، فتوضح املعطيات ارتفاعاً شديداً يف املساحة الكلية ملجمل أنواع الفواكه، 

وهو ناتج أساساً عن ارتفاع املساحات املزروعة بالنخيل.  أما من الناحية اإلنتاجية، فتوضح األرقام 

أن إنتاجية املوز هي األعىل بني مجمل أنواع الفاكهة املزروعة، تليه الحمضيات.  اإلنتاجية األقل هي 

للبلح، ويبدو أن السبب يعود إىل صغر عمر النباتات يف عدد كبري من املزارع الجديدة العام 2017.

جدول رقم )41(: مساحات أشجار الفاكهة يف محافظة أريحا، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Valencia 

Orange

برتقال 

فلنسيا
131681.30.045

Shammoty 

Orange

برتقال 

شّموطي
0.33183741.21060

Lemon2294476851.51.95ليمون

Grape2123283631.11.54عنب

Banana95897025002.61.01موز

Date340721520164480.86.31تمر

Pomegranate1191770.40.14رمان

Total5224.723978206540.94.58املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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محافظات القدس، ورام الله والبرية، وبيت لحم

التضاريس والتقسيم اإلداري والبيئي واملناخ

تم دمج املحافظات الثالث يف فصل واحد لتشابه الظروف بينها، ولكن ستتم اإلشارة إىل أي تباين 

عند الحاجة.  يقع الجزء األكرب من املحافظات الثالث يف سلسلة الجبال املمتدة من شمال محافظة 

الخليل وصوالً إىل جنوب محافظة نابلس.  للمحافظات الثالث تباين مناخي بيئي زراعي بني املنطقة 

الوسطى وبني غربها ذي معدالت األمطار العالية غالباً، جزء كبري من املنطقة أقل ارتفاعاً من الوسط، 

وبني رشقها األكثر جفافاً.  أجزاء من املنطقة الرشقية منخفضة، وهي تلك التي تنحدر باتجاه األغوار.

تبلغ مساحة محافظة القدس حوايل 345 ألف دونم )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018(، 

وهي ذات شتاء بارد نسبياً ممطر، وصيف حار إىل حار جداً وجاف.  أبرد أشهر السنة هو كانون 

الثاني، بمعدل درجة حرارة حوايل 9.1 درجات مئوية، بينما أعىل درجات الحرارة يف شهري تموز 

وآب )حوايل 24.2 درجة مئوية(.  املعدل املطري للمحافظة يصل حوايل 550 مليمرتاً )تتباين مناطق 

محافظة القدس يف ارتفاعها عن سطح البحر، فهي تصل ألكثر من 850 مرتاً يف بدو، وبيت سوريك، 

والنبي صموئيل، وبيت إجزا، بينما تنخفض إىل أقل من 300 مرت يف بيت سريا وبيت نوبا )املصدر:  

املوقع اإللكرتوني لألرصاد الجوية الفلسطينية(.

شكل رقم )17(: ارتفاعات املواقع يف محافظة القدس
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جدول رقم )42(: مواقع وارتفاعات مناطق محافظة القدس

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

750 35.13 31.52 القدس

623 35.26 31.76 أبو ديس

570 35.1 31.83 قطنة

862 35.15 31.83 بدو

510 35.26 31.83 حزما

717 35.18 31.85 الجيب

862 35.15 31.83 بيت سوريك

253 35.05 31.88 بيت سريا

755 35.2 31.86 الجديرة

755 35.2 31.86 القبيبة

729 35.13 31.83 رافات

614 35.26 31.81 عناتا

623 35.26 31.76 العيزرية

377 35.11 31.93 الجانية

888 35.18 31.83 النبي صموئيل

745 35.11 31.85 بيت عنان

700 35.13 31.86 بيت دقو

833 35.15 31.85 بيت إجزا

682 35.18 31.81 بيت اكسا

211 35.03 31.85 بيت نوبا

687 35.2 31.75 بيت صفافا

798 35.2 31.85 بري نباال

755 35.2 31.86 قلندية

669 35.23 31.76 سلوان

607 35.23 31.73 صور باهر

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية.

تبلغ مساحة محافظة بيت لحم حوايل 660 ألف دونم، وتتباين الظروف البيئية بشكل كبري بني 

مناطق املحافظة، حيث يصل أعىل ارتفاع إىل حوايل األلف مرت فوق سطح البحر غرب املحافظة، 

)أريج,  الرشقية  الجنوبية  الزاوية  يف  البحر  تحت سطح  مرت   400 هو حوايل  ارتفاع  أدنى  بينما 

.)2010
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شكل رقم )18(: االرتفاعات يف محافظة بيت لحم

من املناطق املرتفعة )أعىل من 900 مرت( يف محافظة بيت لحم، منطقة بيت فجار واملعرصة، ومن 

املناطق املنخفضة )من 500 إىل 600 مرت( زعرتة وحوسان )املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية، 

تاريخ النرش غري معروف(.

املنـاخ يف مناطق املحـافظة متباين، وتتوزع املناطق بني شبه جافة )غرب املحافظة ووسطها( 

الشتــاء  القدس، يعترب  املحافظـة(.  وبصورة مماثلة ملحافظة  إىل جافة )جنوب وجنوب رشق 

ماطراً وبارداً، بينما الصيف جافاً وحـاراً، مع األخـذ بعني االعتبـار الفروق الكبرية بني مناطق 

املحافظـة.
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شكل رقم )19(: معدل درجات الحرارة يف محافظة بيت لحم

جدول رقم )43(: مواقع وارتفاعات بعض مناطق محافظة بيت لحم

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

776 35.2 31.71 بيت لحم

702 35.18 31.71 بيت جاال

678 35.21 31.7 بيت ساحور

950 35.15 31.61 بيت فجار

800 35.16 31.7 الخرض

509 35.03 31.61 خاراس
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639 35.11 31.68 نحالني

587 35.13 31.71 حوسان

706 35.18 31.68 أرطاس

703 35.08 31.46 الريحية

483 35.08 31.68 الجابة

772 35.11 31.7 بتري

901 35.18 31.65 املعرصة

788 35.18 31.63 مراح رباح

717 35.1 31.7 وادي فوكني

563 35.25 31.66 زعرتة

878 35.17 31.64 جورة الشمعة

532 35.29 31.71 العبيدية

695 35.22 31.65 تقوع

http://www.pmd.ps/pages/resources/ )املصدر: )األرصاد الجوية الفلسطينية، تاريخ النرش غري معروف

docs/english.pdf

شكل رقم )20(: معـدل درجات الحـرارة القصوى يف محافظـة بيت لحـم، املدى الزمني، 

2019- 2017
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وبيئياً.   مناخياً  لحم  وبيت  القدس  محافظتي  مع  أيضاً،  فتتشابه،  والبرية،  الله  رام  محافظة  أما 

كذلك يالَحظ التباين بني مناطق املحافظة، حيث نجد املناطق املرتفعة كبيتونيا ودير جرير وبيتني 

زيد  بني  املنخفضة كقراوة  واملناطق  950 مرتاً(،  الرشقية )حوايل  واملزرعة  وعطارة وعني يربود 

وشقبا واللبن وشبتني ونعلني.  يتشابه املناخ يف املحافظة مع محافظتي القدس وبيت لحم، والتباين 

املناخي بني مناطق املحافظة نفسها )املصدر: املوقع اإللكرتوني لألرصاد الجوية الفلسطينية(.

الرتبة

تتباين الرتب كثرياً بني مناطق املحافظات الثالث.  كمثال عىل ذلك، تغطي تربة سطحية تتكون 

أرايض  من  مربعاً  كيلومرتاً   152 يقارب  ما  للصخور  الكاملة  غري  التجوية  نواتج  من  باألساس 

محافظة بيت لحم، وبخاصة املنطقة الرشقية )أريج، 2010(.  الجدول التايل هو تحليل تربة من 

العالية نسبياً، حيث قد تصل إىل 7.6، ولذا تُعترب  كفر مالك.  املؤرش األهم هو درجة الحموضة 

الرتب قلوية.  أما فيما يخص تركيبة الرتبة فهي طينية.
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املياه:

تتكون مصادر املياه القابلة للتجديد يف محافظة القدس من املياه الجوفية.  وهذا بسبب موقعها 

الذي يقع فوق الحوض الرشقي والحوض الغربي يف نظام الخزان الجويف يف الضفة الغربية )وكالة 

األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، بدون تاريخ(.  وعىل الرغم من ذلك، ال يُسمح باالستفادة من 

هذه املياه للزراعة املروية، لذا ال تشكل هذه الزراعة قطاعاً حقيقياً يف املحافظة.  األمر نفسه ينطبق 

عىل محافظات بيت لحم، ورام الله والبرية، والخليل.

تتكون مصادر املياه القابلة للتجديد يف محافظة بيت لحم يف املقام األول من املياه الجوفية.  كما 

يوجد 15 نبعاً رئيسياً يف املحافظة، منها نبع بتري ونبع أرطاس ونبع عني الفشخة.  تَُقدر كمية 

املياه املتدفقة من هذه الينابيع )العام 2008( بحوايل 0.346 مليون مرت مكعب، أغلبها للزراعة.  

من  الغربية  املناطق  تتمتع  ملم.    508 فهو  لحم،  بيت  محافظة  يف  لألمطار  السنوي  املعدل  أما 

املحافظة بمعدالت أعىل من األمطار.  ويصل ارتفاع هطول األمطار السنوي يف مدينة بيت لحم إىل 

700 مليمرت.  تصنف املحافظة كمنطقة جافة إىل شبه جافة، حيث تصل نسبة التبخر السنوية إىل 

.)Orni and Efrat, 1980( 1,400 – 2,600 مليمرت

جدول رقم )45(: العوامل املناخية يف محافظة بيت لحم

القيمة العامل

100–700 مليمرت معدل هطول األمطار السنوي

1,400–2,600 مليمرت معدل التبخر السنوي

23–17 معدل درجة الحرارة السنوي

%60 املعدل السنوي للرطوبة النسبية

%35–%20 معدل التغيم السنوي

7–13 ساعة معدل رشوق الشمس

.Orni and Efrat, 1980 :املصدر

توزيع األنواع النباتية املزروعة:

يحتل قطاع أشجار الفاكهة املساحة األكرب يف املحافظات الثالث مع تربع الزيتون عىل رأس القائمة، 

بينما يحتل العنب املرتبة الثانية، ويالَحظ توسع ملحوظ يف املساحات املزروعة لكال النوعني.  كذلك 

تالَحظ زيادات ملموسة يف املساحات املزروعة باللوزيات.
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جدول رقم )46(: معطيات إنتاج أشجار الفاكهة يف محافظة القدس

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/

دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Fig138.3تني

Grape477.13036.08259.02.76.4عنب

Apple11.0197.0145.00.717.8تفاح

Apricot8.9423.0132.00.347.3مشمش

Cherry0.6316.044.00.1526.7كرز

Peach)17.0342.0109.00.320.2خوخ )دراق

Plum8.81159.0389.00.3132.5برقوق
Almond 

)hard(
64.4261.020.00.14.1لوز يابس

Almond 

)soft(
323.038.00.1لوز فرك

Olive6607.017577.02384.00.12.7زيتون

TOTAL7354.223634.03.2املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2010(، وزارة الزراعة )2017(.
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جدول رقم )47(: معطيات إنتاج أشجار الفاكهة يف محافظة رام الله والبرية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Fig638.1946.0234.00.21.5تني

Aloe7.631.028.00.94.1صرب

Lemon107.1184.0165.00.91.7ليمون

Orange, 

Valencia 

Orange

40.571.068.01.01.8برتقال

Grape224.8935.01269.01.44.2عنب

Apple53.4108.012.00.12.0تفاح

Apricot29.5162.09.00.15.5مشمش

Cherry7.961.06.00.17.7كرز

Peach
خوخ 

)دراق(
26.7186.026.00.17.0

Plum40.4273.037.00.16.8برقوق

Almond 

)hard(
424.4505.017.00.01.2لوز يابس

Almond 

)soft(
48.00.00.0لوز فرك

Walnut19.528.09.00.31.4جوز

Pomegranate41.746.017.00.41.1رمان

Olive535731224703624.02.3زيتون

TOTAL552671261042.3املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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جدول رقم )48(: معطيات إنتاج أشجار الفاكهة يف محافظة بيت لحم، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Fig220.4179.043.00.20.8تني

Grape5343.814264.012121.00.82.7عنب

Apple101.3358.0171.00.53.5تفاح

Apricot213.0800.0253.00.33.8مشمش

Cherry10.9105.012.00.19.7كرز

Nectarine68.07.00.1نكتارين

Peach
خوخ 

)دراق(
291.8506.0139.00.31.7

Pears22.339.019.00.51.7كمثرى

Plum0.81661.0418.00.32157.1برقوق
Almond 

)hard(
483.61583.0666.00.43.3لوز يابس

Almond 

)soft(
497.0219.00.4لوز فرك

Pomegranate15.191.012.00.16.0رمان

Olive16465.430921.01088.00.01.9زيتون

Quince12.171.029.00.45.9سفرجل

TOTAL23250.451147.02.2

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

ورام  لحم  بيت  محافظتي  يف  وبخاصة  األهمية،  حيث  من  الثاني  القطاع  هو  الخرضاوات  قطاع 

الله والبرية.  يالَحظ أن املساحات املزروعة بامللفوف والقرنبيط والبندورة يف محافظة بيت لحم، 

والبندورة يف محافظة القدس ازدادت بشكل واضح.
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جدول رقم )49(: معطيات إنتاج الخرضاوات يف محافظة القدس، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

من 2010 إىل 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Cucumber30.497.0322.03.33.2خيار
Snake 

cucumber
353.9133.060.00.50.4فقوس

Tomato88.5242.01515.06.32.7بندورة

Squash109.9138.084.00.61.3كوسا

TOTAL746.41029.01.4املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

جدول رقم )50(: معطيات إنتاج الخرضاوات يف محافظة رام الله والبرية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/ 

دونم(

التغري يف املساحة 
)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

White 

Cabbage

ملفوف 

أبيض
8.95.017.03.40.6

Cauliflower115.9180.0620.03.41.6قرنبيط

Lettuce9.275.0128.01.78.2خس

Spinach36.2196.0294.01.55.4سبانخ

Jew’s Mallow7.59.014.01.61.2ملوخية

Parsley20.0200.0160.00.810.0بقدونس

Cucumber105.2177.0760.04.31.7خيار
Snake 

cucumber
450.1180.0108.00.60.4فقوس

Eggplant21.855.0142.02.62.5باذنجان

Tomato203.4288.0886.03.11.4بندورة

Squash357.5كوسا

Okra99.5110.028.00.31.1بامية
Onion 

)green(

بصل 

أخرض
35.2173.0253.01.54.9
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Potato15.0610.0793.040.7بطاطا

Hot Pepper13.367.099.01.55.0فلفل حار
Kidney Bean 

)green(

فاصولياء 

خرضاء
54.487.0100.01.11.6

Broad Bean 

)green(

فول 

أخرض
101.3643.0264.00.46.3

Chickpeas 

)green(

حمص 

أخرض
74.680.028.00.41.1

Cowpea
لوبياء 

)خرضاء(
46.926.08.00.30.6

Peas )green(
بازيالء 

)خرضاء(
91.8960.0384.00.410.5

TOTAL1923.34169.02.2املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

جدول رقم )51(: معطيات إنتاج الخرضاوات يف محافظة بيت لحم، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 

2010 إىل العام 

2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize2.358.087.01.525.2ذرة صفراء
White 

Cabbage

ملفوف 

أبيض
87.41247.04988.04.014.3

Cauliflower189.21635.07031.04.38.6قرنبيط

Lettuce16.6126.0229.01.87.6خس

Spinach32.736.055.01.51.1سبانخ
Jew’s 

Mallow
1.58.012.01.55.3ملوخية

Parsley7.927.029.01.13.4بقدونس

Cucumber116.9222.02454.011.11.9خيار
Snake 

cucumber
413.7155.093.00.60.4فقوس
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Eggplant53.5256.0899.03.54.8باذنجان

Tomato199.0659.02439.03.73.3بندورة

Squash217.6509.0362.00.72.3كوسا

Okra21.831.05.00.21.4بامية

Turnip8.123.046.02.02.8لفت
Garlic 

)green(
0.51.02.02.02.2ثوم أخرض

Onion 

)green(
9.532.032.01.03.4بصل أخرض

Radish36.677.0168.02.22.1فجل

TOTAL1562.25204.03.3املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

ال تشكل املحاصيل الحقلية قطاعاً مهماً يف املحافظات الثالث، عىل الرغم من تزايد املساحة املزروعة 

القمح  و2017.    2010 العامني  بني  والبرية  الله  ورام  القدس  محافظتي  يف  املحاصيل  بهذه 

والشعري ما زاال املحصولني األهم يف هذه املحافظات، مع تزايد محدود يف املساحات املزروعة لبعض 

أنواع البقوليات كالحمص والبيقيا والفول يف محافظة القدس، والثوم والبصل والفول والحمص 

والعدس يف محافظة رام الله والبرية.

جدول رقم )52(: معطيات إنتاج املحاصيل الحقلية يف محافظة القدس، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat916.41949.0312.00.22.1قمح

Barley590.82224.0311.00.13.8شعري

Broad Bean
فول 

)يابس(
7.9109.016.00.113.9

Chickpeas
حمص 

)يابس(
0.5118.09.00.1236.0

Sern161.5750.060.00.14.6بيقيا

TOTAL1713.451633.0املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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جدول رقم )53(: معطيات إنتاج املحاصيل الحقلية يف محافظة رام الله والبرية، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat4550.95616.0899.00.21.2قمح

Sorghum1401.50.0ذرة بيضاء

Barley6695.01004.00.1شعري

Dry Garlic3.5600.0120.00.2171.4ثوم يابس

Dry Onion11.8950.0380.00.480.5بصل يابس

Sesame31.4220.024.00.17.0سمسم

Broad Bean)66.9570.0131.00.28.5فول )يابس

Chickpeas)87.1645.052.00.17.4حمص )يابس

Lentil18.7520.041.00.127.8عدس

Alfalfa1000.075.00.1فصة

Sern317.0390.031.00.11.2بيقيا

6618.717206.02.6املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

جدول رقم )54(: معطيات إنتاج املحاصيل الحقلية يف محافظة بيت لحم، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat1416.5959.0192.00.20.7قمح

Barley2408.63853.0963.00.21.6شعري

Meramieh28.910.07.00.70.3مريمية

Chickpeas)180.9176.012.00.11.0حمص )يابس

Lentil34.5150.014.00.14.4عدس

Vetch372.6194.016.00.10.5كرسنة

Sern203.8256.038.00.11.3بيقيا

TOTAL4673.35598.01.2املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

97



محافظة الخليل

شكل رقم )21(: التباين الحراري يف محافظة الخليل

املوقع:

من  تحدها  القدس.   مدينة  الغربية، جنوب  الضفة  من  الجنوبي  الجزء  يف  الخليل  محافظة  تقع 

الشمال محافظة بيت لحم، ومن الجهات الثالث األخرى ما يسمى بالخط األخرض.  تبلغ مساحة 

محافظة الخليل 1000 كم مربع )وزارة الحكم املحيل، 2017(.

التضاريس والتقسيم اإلداري والبيئي:

تتميز محافظة الخليل بمناخ يتدرج من جاف إىل شبه جاف، وتزداد شدة الجفاف باتجاه صحراء 

ارتفاعها عن  املحافظة بتباين كبري من حيث  الجنوب ووادي األردن يف الرشق.  تتميز  النقب يف 

مستوى سطح البحر، وطبيعة تضاريسها، حيث يوجد يف املحافظة حزام )سلسلة( الجبال الواقع 

يف الجهة الغربية من وادي األردن.  وترتاوح االرتفاعات يف املحافظة بني 140 مرتاً تحت مستوى 

سطح البحر، و1014 مرتاً فوق مستوى سطح البحر.  تقسم أرايض املحافظة إىل أربع وحدات 

رئيسية من حيث التضاريس: السهل الداخيل، إقليم التالل الوسطى، الجبال الوسطى، برية الخليل 

)وزارة الحكم املحيل، 2019(.
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من  الكثري  الخليل )ويضم  ثالثة تجمعات: شمال  إىل  إدارياً  تقسم  املحافظة،  لكرب مساحة  نظراً 

البلدات والقرى منها: بيت أوال، بيت أمر، حلحول، إذنا، نوبا، خاراس، صوريف، ترقوميا، سعري، 

بني نعيم(، وسط الخليل )الخليل ودورا(، وجنوب الخليل )ويضم الظاهرية والسموع والريحية 

ويطا(.  أما من زاوية بيئية زراعية، نرى أنه باإلمكان تقسيم املحافظة إىل أربع مناطق: املنطقة 

الجافة،  الجنوبية  املنطقة  نسبياً،  العالية  األمطار  ذات  الغربية  املنطقة  نسبياً،  الباردة  الجبلية 

والسفوح الرشقية املنخفضة الجافة. لكل منطقة مميزاتها وصعوباتها، ويف فصل »اختيار األنواع 

النباتية ذات األفضلية النسبية«، سيتم اعتماد هذا التقسيم.

شكل رقم )22(: التجمعات السكانية يف محافظة الخليل

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017.

يرتاوح مناخ محافظة الخليل ما بني الرطب وشبه الرطب والجاف وشبه الجاف، ويزداد الجفاف 

كلما اتجهنا رشقاً وجنوباً باتجاه صحراء النقب )مركز أبحاث األرايض، 2002(.  يرجع التباين يف 

مناخ محافظة الخليل إىل التباين يف االرتفاعات، حيث ترتفع املناطق يف الشمال وتقل يف الجنوب 

والرشق.  أما األمطار فتختلف كمياتها، حيث يصل معدل األمطار السنوي يف مدينة الخليل 564 

2009(، ولكنها تقل بشكل ملموس يف األجزاء الجنوبية والرشقية.   ملم )دائرة األرصاد الجوية، 

الحرارة تتباين كذلك بني مناطق املحافظة، وتتميز املنطقة الجبلية يف وسط املحافظة بجو معتدل 

نسبياً بمتوسط درجة حرارة ما بني 15 - 16م، ولكن ترتفع الحرارة يف املنطقة الرشقية والغربية 

والسهول الداخلية )دائرة األرصاد الجوية، 2009(.
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شكل رقم )23(: معدالت الحرارة يف محافظة الخليل
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درجة الحرارة االدنى

درجة الحرارة القصوى

املصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية )معلومات غري منشورة(

الرتبة:

 Mohammad ،Al-Seekh, Mohammad, 2009( فيما يخص الرتبة تشري األبحاث الصادرة

Adam 2010 &( عن جامعة الخليل، إىل أن درجة حموضة الرتب معتدلة إىل قلوية قليالً، حيث 

أن  امللحوظ  من  ودورا.   نعيم  بني  يف   7.5 7.06 يف صوريف، وحوايل  الحموضة  درجة  ُسجلت 

معدالت األمطار العالية لها دور يف تدني درجة الحموضة يف صوريف.  وتشري األبحاث نفسها إىل 

معدالت متدنية من التوصيل الكهربائي للرتبة )كمؤرش عىل انخفاض امللوحة(.  أما تركيبة الرتب 

.)Loam( إىل سلتية )Clay loam( إىل طينية سلتية )Clay( فتتباين قليالً من طينية

ويوفر تحليل وحيد لعينات من سعري مؤرشات بأن درجة الحموضة قلوية، مع توصيل كهربائي 

)مؤرش عىل امللوحة( منخفض للغاية.  أما عينة الظاهرية فتشري إىل ارتفاع يف درجة الحموضة، مع 

)Al-Seekh, & Mohammad, 2009( بقاء قيم التوصيل الكهربائي منخفضة
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امليــاه:

البعلية، فيما عدا مناطق  الزراعة  الرئييس، حيث تسود  املياه، تشكل األمطار املصدر  يما يخص 

قليلة محددة جنوب وغرب املحافظة.  تتباين معدالت األمطار كثرياً بني املناطق، حيث تُسجل أعىل 

املعدالت يف جزء من شمال املحافظة )تتجاوز 600 ملم سنوياً(، وتقل لتصل ما يقارب 300 ملم 

يف أجزاء واسعة من جنوب املحافظة، وتصل ملستويات أكثر تدنياً يف أجزاء من رشق املحافظة.

أما فيما يخص مصادر املياه األخرى، فهي شحيحة للغاية يف املحافظة، لذا يعترب جل الزراعات يف 

املحافظ بعلياً، ما عدا مساحات قليلة تعتمد جزئياً عىل اآلبار األرتوازية، التي تزايد عددها منذ العام 

1994، عىل الرغم من كون معظمها سطحياً.  بجانب ذلك، هناك ما يقارب 200 ينبوع، معظمها 

ذات ترصيف ضعيف )عواد، 1997، الحاليقة، 2010(.

توزيع األنواع النباتية املزروعة:

كرب مساحة املحافظة النسبي، وتباين مناخاتها، أديا إىل تنوع شديد يف املنتجات النباتية امُلنتجة 

بها، وهذه املنتجات تنقسم إىل ثالثة مجاميع أساسية: املحاصيل الحقلية، الخرضاوات، الفواكه.  

املساحة األكرب هي ألشجار الفواكه، التي شهدت زيادة كبرية بني العامني 2010 و2017، ويعود 

السبب إىل مضاعفة املساحات املزروعة بالزيتون، ييل املرتبة األوىل مبارشة العنب، الذي شهد أيضاً 

زيادة كبرية يف املساحات املزروعة.  ومن امللحوظ ضعف اإلنتاجية لكل أنواع أشجار الفاكهة، فهي 

ال تتجاوز طن واحد للدونم املزروع بالعنب، بينما ال يتجاوز 60 كغم لدونم الزيتون، ويعود سبب 

ضعف إنتاجية الزيتون غالباً إىل املساحات الواسعة املزروعة حديثاً.  يالَحظ كذلك توسع ملموس، 

وإن بمساحات قليلة، لبعض أنواع التني والصرب واألسكدنيا والليمون والرمان والسماق واللوزيات 

واألجاص(  والسفرجل  )التفاح  التفاحيات  وكذلك  واللوز(  والربقوق  والدراق  والكرز  )املشمش 

وزيادات خجولة يف الفستق الحلبي والجوز )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة 

الزراعة، 2017(.

جدول رقم )58(: معطيات إنتاج أشجار الفاكهة يف محافظة الخليل، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Fig2337901550.203.4تني

Aloe324171850.4413.2صرب

Loquat2318830.26149.3أسكدنيا
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Lemon343152610.839.2ليمون

Grape985327248267250.982.8عنب

Apple2714142270.551.5تفاح

Apricot51914912570.172.9مشمش

Cherry1488471250.155.7كرز

Peach2343311714720.471.3دراق

Quince193951800.4621.1سفرجل

Pears2645441650.302.1أجاص

Plum1365396211430.292.9برقوق
Almond 

)hard(
269764999310.142.4لوز يابس

Almond )soft(2156144730.08271.2لوز فرك

Pistachio
فستق 

حلبي
32210.057.1

Walnut30148690.474.9جوز

Pomegranate24251500.2010.3رمان

Sumac5193290.1541.4سماق

Olive467909871455240.062.1زيتون

Total66669151310380690.252.3املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

يف  كبرية  زيادة  ويالَحظ  الحقلية،  املحاصيل  هي  كبرية  مساحات  تحتل  التي  الثانية  املجموعة 

املساحات املزروعة أيضاً، وإن كان بنسبة أقل من أشجار الفاكهة.  النوع النباتي األول هو الشعري 

متبوعاً بالقمح، ومن ثم بتباعد كبري هناك الكرسنة والبيقيا.  أما الزيادة األهم من العام 2010 إىل 

العام 2017 يف املساحات فهي للشعري، مع صعود ملحوظ للحمص والبيقيا والدخان.
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جدول رقم )59(: معطيات إنتاج املحاصيل الحقلية يف محافظة الخليل، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Wheat305963029860600.201.0قمح

Sorghum1342865560.060.6ذرة بيضاء

Barley3903660077120150.201.5شعري

Dry Onion2137600.4466.2بصل يابس

Meramieh46951001.052.1مريمية

Broad Bean4144110.0836.0فول

Chickpeas25112221710.144.9حمص

Dry Cowpea 

)green(
1104170.16104.0لوبياء

Lentil445201120.060.5عدس

Vetch452546304860.101.0كرسنة

Sern186147708630.182.6بيقيا

Local Tobacco
دخان بلدي 

هييش
123590160.034.8

Total78351103282199940.191.3املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.

املجموعة الثالثة هي للخرضوات، حيث تالَحظ زيادة شديدة يف مساحتها )املساحات املزروعة يف 

العام 2017 هي تقريباً ثالثة أضعاف املساحة يف العام 2010(.  املساحات األكرب هي للبندورة 

والفقوس والكوسا، ومن ثم الخيار والقرنبيط والبامية. ويالَحظ كذلك زيادة قوية يف املساحات 

املزروعة ألغلب الخرضاوات، وهذا إيجابي للغاية للمحافظة الكثيفة بالسكان ذات القدرة الرشائية 

املتوسطة إىل العالية )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017(.
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جدول رقم )60(: معطيات إنتاج الخرضاوات يف محافظة الخليل، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

White 

Cabbage

ملفوف 

أبيض
17658223874.14.1

Cauliflower665255385073.33.8قرنبيط

Lettuce182779003.215.7خس

Spinach1405125781.13.6سبانخ

Jew’s Mallow921510544.923.5ملوخية

Warak Lesan
ورق لسان/

لسان الثور
124701050.240.9

Parsley662897032.44.4بقدونس

Cucumber68620292038910.03.0خيار
Snake 

Cucumber
1220133713661.01.1فقوس

Eggplant8265213552.17.9باذنجان

Tomato159638094337611.42.4بندورة

Squash1215217935731.61.8كوسا

Gourd13760514472.44.4قرع اليقطني

Pumpkin161502952.09.6قرع العسيل

Okra5216424890.81.2بامية

Turnip13632011503.62.4لفت
Garlic 

)green(
2105830.852.5ثوم أخرض

Onion 

)green(
394505281.211.7بصل أخرض

Radish712395852.43.3فجل

Paprika223877131.817.4فلفل حلو

Hot Pepper5748711012.38.5فلفل حار

Kidney bean 

)green(

فاصوليا 

خرضاء
19696633083.44.9
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Broad bean 

)green(
555614890.910.2فول أخرض

Chickpeas 

)green(

حمص 

أخرض
61553922.528.2

Cowpea343755421.411.2لوبياء

Peas )green(
بازيالء 

خرضاء
12101840.88.6

Total730920482955504.72.8املجموع
املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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محافظات قطاع غزة

تبلغ مساحة قطاع غزة 360 كيلومرتاً مربعاً، وهو من أعىل مناطق العالم كثافة بالسكان.  شتاء 

القطاع جميعه منطقة منبسطة يغلب عليه  قطاع غزة معتدل رطب وصيفه جاف حار.  يعترب 

الرتبة الرملية.  يتوزع سكان قطاع غزة عىل العديد من التجمعات كما هو موضح يف الجدول التايل 

)املعرفة، بدون تاريخ(.

جدول رقم )61(: مواقع وارتفاعات مناطق يف قطاع غزة

االرتفاع )م( خط الطول دائرة العرض املنطقة

35 34.46 31.5 غزة

19 34.48 31.53 جباليا

77 34.25 31.28 رفح

0 34.34 31.42 دير البلح

50 34.4 31.43 الربيج

84 34.34 31.32 عبسان الكبرية

92 34.32 31.34 بني سهيلة

15 34.39 31.44 النصريات

61 34.53 31.53 بيت حانون

29 34.3 31.34 خان يونس

17 34.5 31.55 بيت الهيا

33 34.45 31.53 الشاطئ

36 34.39 31.45 خزاعة

34 34.42 31.51 املقراحة

42 34.45 31.53 الرمال

43 34.38 31.42 املغازي

76 34.34 31.33 عبسان الصغرية

33 34.51 31.53 الشيخ زايد

35 34.46 31.53 الشيخ رضوان

85 34.46 31.52 الشجاعية

42 34.34 31.36 القرارة

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية.

109



كون طبوغرافية القطاع شبه مستوية وكون األمطار قليلة، ال تشكل املياه السطحية مصدراً مائياً 

مهماً.  يوجد يف قطاع غزة ثالثة أودية رئيسية هي وادي بيت حانون، ووادي غزة، ووادي السلقا 

)سلطة املياه، 2018(.  من أهم املشاكل البيئية تلوث املياه الجوفية، وتدهور الرتبة والتصحر.  من 

املهم اإلشارة هنا، إىل أن نظام الرصف الصحي متدهور ما يسبب أغلب مشاكل التلوث.

الرتبة:

من  يقارب  ما  أن   )2014( سمرة  أبو  نتائج  أوضحت  حيث  رملية،  الغالب  يف  غزة  قطاع  ترب 

50%من الرتبة السطحية لقطاع غزة هي تربة رملية إىل رملية لومية، بينما أقل من 15% ما بني 

تربة طينية إىل طينية لومية )Abu Samra, 2014(.  كما أوضحت النتائج أن الرتبة السطحية 

لقطاع غزة توصف بأنها قليلة إىل متوسطة القاعدية )7.2 - 7.8( مع انخفاض املحتوى العضوي 

للرتب.  ترب أرايض قطاع غزة منشؤها أساساً الكثبان الرملية التي تغطي الرتبة الغرينية.  تلك 

الرتب التي يغلب عليها الجزء الرميل، ولها قدرة محدودة للغاية عىل حفظ املياه، ولكن درجة عالية 

جداً من الترصيف املائي، ما يحتم رياً متكرراً للنباتات املزروعة.  يغلب عىل ترب قطاع غزة الرتب 

الجريية الرملية )Dudeen, 2006( وهي ترب غنية بالكالسيوم، ولكن فقرية بالحديد.

يف  اللومية  الطينية  الرتبة  هي  غزة  قطاع  يف  الرتب  من  أنواع  خمسة   )2012( الدايم  عبد  حدد 

املناطق الشمالية الرشقية، والرتبة اللوسية الرملية عىل حواف وادي غزة وأجزاء من منطقة الربيج 

والنصريات، التي تشكل حوايل ثلث أرايض القطاع، وتربة اللوس يف املناطق الجنوبية، وتربة رملية 

فيضية يف منطقة الربيج، وتربة الكثبان الرملية )عـبـد الـدايــم، 2012(.

املشكلة األهم فيما يخص ترب قطاع غزة هي امللوحة، ويزداد األمر حدة بسبب تملح املياه الجوفية.  

ويف دراسته، أشار أبو سمرة )2014( إىل أن درجة الحموضة ملناطق شمال وجنوب غرب قطاع 

غزة ترتاوح ما بني 7.2 إىل 7.5، بينما ترتفع درجة الحموضة إىل 7.5 وحتى 7.8 يف باقي املناطق 

)املناطق ذات درجة الحموضة العالية تحوي، أيضاً، كميات عالية من كربونات الكالسيوم املعروف 

بالجري الحر(.  كما أوضحت الدراسة أن ترب قطاع غزة عموماً فقرية بالعنارص الغذائية الالزمة 

لنمو النباتات.

املياه:

يقسم القطاع إىل خمس محافظات هي شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخان يونس ورفح.  عىل 

الرغم من صغر مساحة القطاع، فإن معدالت األمطار تتباين من 400 ملم يف الجزء الشمايل إىل 

حوايل 200 ملم يف رفح )وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية-»وفا«، بدون تاريخ(.  عموماً، يشتهر 

القطاع بالزراعة املروية )أكثر من 60 % من األرايض املزروعة(، ويعتقد الخرباء الفلسطينيون أن 

الخربات الزراعية يف قطاع غزة أفضل منها يف الضفة الغربية.
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شكل رقم )24(: املعدالت املطرية يف قطاع غزة

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية )2010 - 2011(.

املياه الجوفية هي املصدر املائي الوحيد يف قطاع غزة الذي يعتمد عليه السكان لتلبية احتياجاتهم 

املائية لألغراض املختلفة؛ سواء كانت اآلدمية أو الزراعية أو الصناعية.  يف أجزاء كبرية من املناطق 

الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، توجد كثبان رملية بسمك حوايل 20 - 30 مرتاً، ذات نفاذية 

عالية تسمح بسهولة بترسب املياه السطحية من خاللها إىل الطبقات املائية السفلية، ما أدى، وعىل 

مر السنني، إىل تكون طبقات من املياه الجوفية العذبة.  يعترب الحوض الساحيل الحوض الوحيد 

بمعدل تجديدي يرتاوح من 55 إىل 60 مليون مرت مكعب، بينما يتم سحب ما يزيد عىل 180 مليون 

مرت مكعب سنوياً )سلطة املياه الفلسطينية، 2012(.

األكرب  هو  الفاكهة  أشجار  قطاع  أن  إىل  املعطيات  تشري  املزروعة،  النباتات  تنوع  يخص  فيما 

يتبعه قطاع الخرضاوات.  أما قطاع املحاصيل الحقلية فهو هاميش.  يالَحظ يف هذا اإلطار توسع 

والكوسا  والبندورة  الفاكهة(  أشجار  قطاع  )ضمن  والليمون  والعنب  الزيتون  زراعة  يف  ملموس 

أما  الخرضاوات(.   والباذنجان )ضمن قطاع  الحار والبطاطا والبطيخ والسلق  والخيار والفلفل 

أهم املحاصيل الحقلية فهي القمح والشعري والبصل اليابس والحمص والبيقيا والربسيم )الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017(.

من الجدير التنويه إىل أن معطيات العام 2010 منخفضة أكثر بكثري من املتوقع، وربما ال تصلح 

كنقطة أساس للمقارنة.
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جدول رقم )62(: معطيات إنتاج أشجار الفاكهة يف قطاع غزة، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Date948619411.19.1بلح

Fig1755708321.53.3تني

Mango1653902.4مانجا

Aloe46871.9صرب

Guava871803281.82.1جوافة

Grapefruit222005202.69.0جريبفروت

Bomaly531222.3بوميل

Lemon598272566002.44.6ليمون
Orange, 

Valencia 

Orange

74450310802.10.7برتقال

Shammoty 

Orange

برتقال 

شموطي
351502521.74.3

Navel Orange
برتقال أبو 

رصة
280813321.6365.6

Francawy 

Orange

برتقال 

فرنساوي
862132.5

Clement79681181.70.9كلمنتينا

Poppy70145834832.420.9مخال

Grape2305462155491.22.0عنب

Peach
خوخ 

)دراق(
182403681.513.3

Plum961421.5برقوق

Almond )hard(161061111.06.8لوز يابس

Pomegranate142503021.218.1رمان

Olive3063920746720.53.0زيتون

TOTAL7346225930.03.1املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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جدول رقم )63(: معطيات إنتاج الخرضاوات يف قطاع غزة، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

Maize557017103.0123.9ذرة صفراء

White 
Cabbage

ملفوف 

أبيض
13065023403.65.0

Cauliflower9340011202.84.3قرنبيط

Lettuce5164014082.212.6خس

Spinach194205461.321.7سبانخ

Jew's Mallow1685017002.052.9ملوخية

Parsley164455341.227.5بقدونس

Cucumber44104522362.123.6خيار
Snake 

cucumber
212103361.610.2فقوس

Eggplant9584871598.48.9باذنجان

Tomato1531585104506.610.3بندورة

Water Melon2048043209.024.0بطيخ

Muskmelon110123211.2شمام

Squash93100041354.110.8كوسا

Gourd31506004.048.4قرع

Okra993003901.33.0بامية

Turnip503608642.47.2لفت

Radish111803421.915.8فجل

Potato14375024003.25.3بطاطا

Hot Pepper6775632484.311.3فلفل حار
Broad Bean 

)green(
272102311.17.9فول أخرض

Peas )green(
بازيالء 

)خرضاء(
232201760.89.6

Chard2457010261.824.0سلق

TOTAL1237127490.010.3املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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جدول رقم )64(: معطيات إنتاج املحاصيل الحقلية يف قطاع غزة، 2010 و2017

املحصول
املساحة 

)دونم(

املساحة 

)دونم(

اإلنتاج 

)طن(

اإلنتاجية 

)طن/دونم(

التغري يف املساحة 

)%( من العام 2010 

إىل العام 2017

العام 2017العام 2017العام 2017العام 2010

2010201720172017.0

Wheat60615004500.32.5قمح

Barley19710002000.25.1شعري

Dry Garlic141504052.710.8ثوم يابس

Dry Onion3256033606.017.3بصل يابس

Chickpeas
حمص 

)يابس(
4100100.126.7

Clover61008008.017.6برسيم

Sern200200.1بيقيا

TOTAL89736220.04.0املجموع

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010، وزارة الزراعة، 2017.
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البنى التحتية واملصادر املائية والعمالة

من  جمعها  تم  التي  التحتية،  بالبنية  يتعلق  فيما  املهمة  املؤرشات  بعض  الفصل  هذا  يستعرض 

البداية،  املزارع يف كل محافظة.  ومن الرضوري، يف  التي وزعت عىل عرشات  خالل االستمارات 

اإلشارة إىل وجود اختالفات جوهرية بني املحافظات، واألمر يتعلق، بشكل كبري، بعاملني مهمني، 

أولهما مدى توفر املياه للزراعة، وثانيهما مدى الخربة الزراعية يف قطاع محدد.  ستتم العودة إىل 

هذين العاملني عند نقاش الواقع الحايل، وعند رسد التوصيات املستقبلية، مع األخذ بعني االعتبار 

أن الخربة املطلوبة يمكن اكتسابها.  األمر أشد صعوبة بكثري فيما يخص املياه، وهي التي تشكل 

برأينا، العامل األساس ألي تطور مستقبيل.  نود هنا الرتكيز عىل أن إشكالية ندرة املياه للزراعة 

املياه  استخدام  كفاءة  أن  وثانيهما  قليلة،  للزراعة  حالياً  املتوفرة  الكميات  أن  أولهما  بعدان،  لها 

منخفضة.

املحور األول: البنية التحتية

تظهر املعطيات التي تم جمعها أن أغلب املزارع موصولة بالطرق )الزراعية باألساس( وأن نسبة 

كبرياً  جزءاً  لكن  سالكة.   ممهدة  بطرق  خدمتها  يتم  املزارع  من   )%  50 من  قليالً  )أقل  كبرية 

املنتوجات.   من املزارع ال تتمتع بطرق جيدة، ما يؤدي يف كثري من الحاالت إىل خسائر كبرية يف 

من    .%  20 الـ  حد  تتجاوز  قد  الخسائر  هذه  أن  للنرش،  حالياً  نعدها  دراسة  نتائج  وأظهرت 

إدخال  يسهل  ما  وهذا  امَلزارع،  لغالبية  متوفراً  الكهربائية  الطاقة  تزويد  أن  لوحظ  ثانية،  جهة 

تكنولوجيات حديثة.  وعىل الرغم من ذلك، أشار عدد كبري من املزارعني إىل أن الطاقة الكهربائية 

لديهم هي خدمية فقط، وليست كافية لتشغيل اآلليات الثقيلة أو التكنولوجيات الكثيفة االستعمال 

للطاقة.  وعليه، يجب النظر يف هذا املعطى والعمل عىل تطوير شبكة الكهرباء، وبخاصة الـ 3 فاز، 

لخدمة املناطق التي تعتمد أساليب الزراعة املكثفة رياً.  من هذه املناطق، نحدد باألخص مناطق 

الزراعة  كثيفة  مناطق  وكذلك  وطولكرم،  قلقيلية  محافظتي  من  والوسطى  الغربية  الواجهتني 

كطمون، ودير أبو ضعيف، والنصارية، وسهل سميط، واألغوار.

العاملة.   املرأة  تخدم  ال  ولكنها  املزارع،  غالب  يف  متوفرة  فهي  الصحية،  املرافق  يخص  فيما  أما 

ولوحظ يف كثري من املزارع أن املرأة العاملة يف الزراعة تعاني من أمور كثرية، منها عىل سبيل املثال 

االفتقار إىل مرافق صحية.

للبنى التحتية، وعملنا هنا عىل تقسيم النشاط الزراعي إىل ثالث  التايل يوضح استعراضاً رسيعاً 

مجموعات، أولها الزراعة املحمية رياً، ثانيها الزراعة املروية يف األرايض املكشوفة، وثالثها الزراعة 

البعلية.  لكل مجموعة تم اختيار مجموعة من النباتات املزروعة املمثلة.
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توضح الجداول التالية أن البنى التحتية تتباين كثرياً بني املحافظات.  فيما يخص الزراعة املحمية، 

موصولة  غزة  قطاع  مزارع  جميع  كون  امللون،  والفلفل  بالبندورة،  يتعلق  فيما  يالحظ  وكمثال، 

األمر يُؤدي إىل  الغربية.  هذا  الضفة  النسبة كثرياً يف محافظات  بطرق ممهدة سالكة، فيما تقل 

الالبذري  بالعنب  أما فيما يتعلق  النقل.   الناتجة عن  الكمية والنوعية  الخسائر  زيادات كبرية يف 

املحمي، فريتبط حوايل ثلثي املزارع بطرق ممهدة، ولكن هناك حاجة للتطوير.  أما فيما يخص 

املرافق الصحية، فتشري البيانات إىل أن غالبية املزارع املحمية لديها خدمات باملستوى املطلوب، 

لكن جلها غري مناسب للمرأة.  الوضع بالتحديد يف محافظتي طولكرم وقلقيلية بحاجة إىل التطوير.  

من الجدير ذكره هنا أن الفضل يف تحسن البنية التحتية يعود إىل العام 2005 بما سمي “مرشوع 

الريف”، أيام حكومة سالم فياض، حيث تم توصيل أغلب اآلبار االرتوازية بشبكة الكهرباء.

جدول رقم )65(: البنى التحتية لألنواع النباتية املزروعة رياً يف البيوت املحمية )نسبة مئوية من 

مجموع املزارع(
املرافق الصحية الكهرباء الطرق

النوع النباتي 

واملنطقة )مروي 

محمي(

رة
وف

مت
ري 

غ

طة
س

تو
م

دة
جي

رة
وف

مت
ري 

غ

ية
ذات

رة
وف

مت

ول
ص

لو
ة ا

عب
ص

دة
ّ عب

 م
ري

غ

دة
ّ عب

م

 املزارع٪ املزارع٪ املزارع٪

0 50 50 25 0 75 25 50 25 فلفل حلو/جنني

17 17 67 67 0 33 0 100 0 فلفل حلو/طولكرم

0 33 67 0 0 100 0 0 100 فلفل حلو/غزة

0 67 33 33 0 67 0 100 0 خيار/طولكرم

25 75 0 0 0 100 0 75 25 خيار/طوباس

0 40 20 0 0 100 0 60 40 خيار/الخليل

0 0 100 0 0 100 0 0 100 خيار/غزة

0 100 0 0 0 100 0 33 67 عنب ال بذري/جنني

33 0 67 0 0 100 0 67 33 بندورة/أريحا

33 33 33 0 0 100 0 67 33 بندورة/قلقيلية

0 67 33 33 0 67 0 100 0 بندورة/طولكرم

0 100 0 0 0 100 0 75 25 بندورة/طوباس

0 100 0 0 0 100 0 0 100 بندورة/غزة

0 0 100 0 0 100 0 100 0 بندورة/الخليل
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البطاطا،  مزارع  أن  النتائج  فتُظهر  املكشوفة،  املروية  للنباتات  التحتية  البنى  يخص  فيما  أما 

للغاية  جيد  بشكل  موصولة  املحافظات  أغلب  يف  الفاكهة  وأشجار  وامللفوف،  والزهرة،  والزعرت، 

بطرق ممهدة.  فيما يخص مزارع البطاطا، وهي زراعة تتمتع ببعد صناعي، نالحظ أن ارتباط 

مزارع جنني بطرق ممهدة ما زال ضعيفاً ويحتاج إىل تطوير، فيما تتمتع مزارع طوباس، وغزة 

بارتباط ممتاز.  من جهة ثانية، االرتباط بشبكة الكهرباء ضعيف يف محافظات جنني، وطوباس، 

وعاٍل جداً يف قطاع غزة.  الجناح الثاني من الزراعات املروية هو أشجار الفاكهة، حيث يالَحظ أن 

الليمون يف قطاع غزة مربوطة بشكل ممتاز بطرق ممهدة، عىل عكس مزارع محافظتي  َمزارع 

طولكرم، وقلقيلية.  األمر نفسه ينطبق عىل الربط من الشبكة الكهربائية واملرافق الصحية.

جدول رقم )66(: البنى التحتية لألنواع النباتية املزروعة رياً يف الحقول املكشوفة )نسبة مئوية 

من مجموع املزارع(

املرافق الصحية الكهرباء الطرق مروي مكشوف

رة
وف

مت
ري 

غ

طة
س

تو
م

دة
جي

رة
وف

مت
ري 

غ

ية
ذات

رة
وف

مت

ول
ص

لو
ة ا

عب
ص

دة
ّ عب

 م
ري

غ

دة
ّ عب

م

 املزارع٪ املزارع٪ املزارع٪

20 80 0 20 0 80 0 80 20 باذنجان/أريحا

0 0 75 0 0 100 0 0 100 باذنجان/الخليل

0 67 33 0 0 100 0 0 100 باذنجان/غزة

0 50 50 0 0 100 0 0 100 قرنبيط + ملفوف/جنني

25 0 25 25 0 75 25 25 50 قرنبيط/أريحا

0 50 50 0 0 100 0 67 33 قرنبيط/قلقيلية

0 67 33 0 0 100 0 33 67 بطيخ/جنني

0 100 0 0 0 100 0 100 0 كوسا/طوباس

33 0 67 33 0 67 0 33 67 كوسا/جنني

57 14 29 71 0 43 0 71
ليمون/طولكرم 

وقلقيلية

0 0 100 0 0 100 0 0 100 ليمون/غزة

0 33 67 0 0 100 0 0 100 تمور/أريحا

0 0 100 0 0 100 0 0 100 تمور/غزة

33 67 0 67 0 33 0 100 0 جوافة/قلقيلية
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14 43 43 14 0 86 0 57 43 أفوكادو/قلقيلية

0 67 33 0 0 100 0 33 67 عنب بذري/ جنني

20 60 20 20 0 80 0 40 60 زعرت/جنني

75 0 25 75 0 25 0 75 25 زعرت/طولكرم

0 0 100 0 0 100 0 0 100 زعرت/الخليل

0 50 0 50 0 50 0 50 50 بطاطا/جنني

0 50 50 50 0 50 0 0 100 بطاطا/طوباس

0 100 0 0 0 100 0 0 100 بطاطا/غزة

يوضح الجدول التايل يوضح البنى التحتية لألنواع النباتية املزروعة بعالً.  املؤرشات األهم هي أن 

الطرق املمهدة قليلة نسبياً، وكذلك فإن ارتباط املزارع بالشبكة الكهربائية وتواجد املرافق الصحية 

ضعيفان.  يبدو أن بُعد أغلب امَلزارع عن التجمعات الحضارية هو السبب يف ضعف البنى التحتية 

لتلك املزارع.  من جهة ثانية، فإن ضعف املردود املايل للزراعات البعلية يفرس ضعف الحافزية 

لشق طرق ممهدة وإنشاء مرافق صحية.

جدول رقم )67(: البنى التحتية لألنواع النباتية املزروعة بعالً يف الحقول املكشوفة )نسبة مئوية 
من مجموع املزارع(

الكهرباء     املرافق الصحية الطرق

رة
وف

مت
ري 

غ

طة
س

تو
م

دة
جي

رة
وف

مت
ري 

غ

ية
ذات

رة
وف

مت

ول
ص

لو
ة ا

عب
ص

دة
ّ عب

 م
ري

غ

دة
ّ عب

م

 املزارع٪ املزارع٪ املزارع٪

100 0 0 100 0 0 0 100 0 فقوس/سلفيت

100 0 0 100 0 0 0 50 50 بامية/الخليل

33 33 33 67 0 33 0 33 66.7 حمص/جنني

0 50 50 50 0 50 0 0 100 أجاص/الخليل

67 33 0 67 0 33 0 100 0 برقوق/الخليل

100 0 0 100 0 0 0 100 0 مشمش/الخليل

60 0 40 40 0 60 20 40 40 عنب/الخليل

100 0 0 100 0 0 67 67 0 عنب/بيت دقو
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املحور الثاني: الري واملصادر املائية

كما تمت اإلشارة سابقاً، تعترب املصادر املائية أحد أهم املعطيات لتنمية زراعية مستدامة يف فلسطني. 

وكما توضح األشكال أدناه، تعترب املياه الجوفية املصدر األهم للمياه املستعملة يف الزراعة. ييل ذلك 

بنسبة متدنية للغاية مياه الينابيع.  املصادر األخرى تكاد تكون معدومة، ومن املهم اإلشارة إىل 

قصور حقيقي يف تجميع املياه يف سدود صغرية أو برك.  نحن عىل وعي بالجهد الذي تم بذله خالل 

العقود املاضية يف حفر اآلبار، ولكن الكميات املستفادة لم تشكل فرقاً حقيقياً للزراعة الفلسطينية.  

)رفع  والنوعي  الكميات(،  )زيادة  الكمي  ببعديها  املصادر  لتنمية  املهم صياغة خطة وطنية  من 

كفاءة استخدام املياه(.  يف الجانب الكمي، من الرضوري إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة، 

واملياه املالحة قليالً )brackish water(، وبناء سدود صغرية، وتوسيع العمل يف تقنيات الحصاد 

املائي، ودعم بناء آبار ذات سعة كبرية.  نعي تماماً املحددات املفروضة من االحتالل، ولكن هناك 

طاقة كامنة كبرية لزيادة الكميات.  يف البعد النوعي، دلت زيارات فريق البحث امليدانية عىل قصور 

شديد يف الكثري من املناطق فيما يتعلق بكفاءة استخدام املياه.  بهذا اإلطار، ال يمكن تصور حقيقة 

استخدام التكنولوجيا املعقدة املحوسبة يف إدارة عمليات الري، ولكن هناك حاجة إلدخال بعض 

باملياه  احتفاظها  لضمان  للرتب  الفيزيائية  الخصائص  تحسني  وكذلك  املحوسبة،  التكنولوجيات 

املروي يف قباطية تتشقق بصورة  العنب  أن ترب مزارع  أمثل.  كمثال عىل ذلك، لوحظ  بصورة 

مبكرة للغاية مع نهاية الربيع، وهذا ما يؤدي لهدر مياه الري بصورة كبرية.  األمر اآلخر يخص 

يف  الشديد  االرتفاع  عن  الناتج  النتح  معدل  لتخفيض  ملحة  حاجة  هناك  حيث  املحمية،  الزراعة 

الحرارة داخل البيوت املحمية.  من جانب ثاٍن، يبدو أن استعمال الحاضنات بدل الرتبة الطبيعية 

اإلنتاج،  املائي بصورة ملموسة مع ما سيصاحب ذلك من زيادة  سيعمل عىل خفض االستهالك 

وخفض استعمال املبيدات الكيماوية.

شكل رقم )25(: املصادر املائية املتوفرة للزراعة )%(      
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أما فيما يخص معدل ري املحاصيل الزراعية، فيبلغ أقل قليالً من 600 مرت مكعب للدونم الواحد، 

ونعتقد أن هذا املعدل عاٍل نسبياً، ويمكن تخفيضه بصورة ملموسة عرب اتباع نُظم ترفع كفاءة 

استخدام املياه.  نتائج مسح املزارع الذي تم بواسطة الفريق البحثي، يشري إىل أن املعدل السعري 

ملياه الري يبلغ حوايل 2 شيكل للمرت املكعب، وهو رقم عادل باملجمل.  لكن هناك تباين شديد بني 

املحافظات، حيث توضح معطيات املسح أن قيمة املياه تصل إىل حوايل الصفر يف بعض املناطق 

)أريحا مثالً - من الجدير التنويه إىل أن تكلفة املياه مشمولة غالباً بقيمة تأجري األرض املنخفضة( 

لتصل إىل حوايل الشيكل يف محافظات مثل قلقيلية وطولكرم، ولرتتفع بشدة يف محافظة الخليل.  

السعر املتدني للمياه مالئم للمزارع، وال نويص برفعه، ولكن تدني السعر إىل الصفر تقريباً يؤدي 

إىل هدر شديد.  وعليه، نويص بربط األسعار بمعدل االستهالك للدونم الواحد، بحيث يزداد السعر 

للمرت املكعب مع زيادة معدل االستهالك املائي للدونم الواحد.

شكل رقم )26(: معدل كمية الري )مرت مكعب للدونم الواحد( لكل األنواع النباتية ومعدل سعر 

املرت املكعب الواحد من مياه الري )شيكل(
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نماذج  بعض  التالية  األشكال  فتوضح  واملحافظات،  النباتية  األنواع  بني  التباين  بخصوص  أما 

الزراعة املحمية، وكذلك األنواع النباتية املزروعة رياً يف الحقول املكشوفة.

توضح األشكال أن املصدر األسايس ملياه الري للفلفل امللون )كمثال للخرضاوات املحمية( املزروع 

يف البيوت املحمية هي اآلبار الجوفية، مع نسبة ملموسة من مياه الينابيع يف محافظة أريحا.  أما 

فيما يخص االستهالك املائي، فنالحظ أن الدونم الواحد يستهلك كميات كبرية )800 مرت مكعب( 

حتى أنها تتجاوز األلف مرت مكعب يف محافظة طولكرم.  أما أسعار املياه، فهي منخفضة، وال 

تشكل عبئاً عىل املزارعني.
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البيوت املحمية هو الخيار، حيث يالحظ أن معدل االستهالك  مثال ثاٍن للخرضاوات املزروعة يف 

املياه، حيث  األهم هو سعر  املؤرش  الخليل.  بينما هو منخفض يف  عاٍل يف طوباس، وغزة،  املائي 

يرتفع بشدة ليصل ألكثر من خمس شواكل للمرت املكعب الواحد يف الخليل، هذا إن توفر.

معدل  انخفاض  فنالحظ  الدافئة،  املناطق  يف  جديد  نمط  وهو  الالبذري،  العنب  بخصوص  أما 

القليلة  املياه.  يعود األمر إىل عوامل عدة، منها: الحمولة الورقية  املائي، وكذلك سعر  االستهالك 

للدونم الواحد مقارنة بالبندورة والخيار مثالً، وحجم اإلنتاج األقل كذلك منهما. كما أن استعمال 

التغطية الشبكية )وليس البالستيك( سبب مهم يف تخفيض الحرارة، وبالتايل معدل النتح.

شكل رقم )27(: مصادر مياه الري للفلفل الحلو املزروع يف البيوت املحمية
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شكل رقم )28(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من الفلفل الحلو ومعدل سعر املرت 

املكعب الواحد )شيكل(

1.7 1.3 0.5

866.6

1070

800

0

200

400

600

800

1000

1200

األغوار / فلفل حلو
وطوباس

طولكرم/ فلفل حلو غزة/ فلفل حلو

نم
دو

 لل
عب

مك
رت 

م

فلفل حلو-كمية املياه وتكلفتها

التكلفة لكل مرت مكعب 

الكمية

121



شكل رقم )29(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من الخيار ومعدل سعر املرت املكعب 

الواحد )شيكل(
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شكل رقم )30(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من العنب الالبذري ومعدل سعر املرت 

املكعب الواحد )شيكل(

1

466.6666667

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

جنني/ عنب ال بذري

نم
دو

 لل
عب

مك
رت 

م

عنب ال بذري-كمية املياه وتكلفتها

التكلفة لكل مرت مكعب 

الكمية

الزراعة،  من  النمط  لهذا  للخرضاوات  وكمثال  املفتوحة،  األرايض  يف  املروية  الزراعة  يخص  فيما 

للدونم  400 مرت ماء مكعب  إىل   200 للزهرة وامللفوف هي من  املياه املضافة  نالحظ أن كميات 

أسعار  هو  الثاني  املعطى  تخفيضها.   ويمكن  النباتية،  األنواع  لهذه  نسبياً  عالية  وهي  الواحد، 

املياه، حيث ترتفع بشدة يف محافظة الخليل.  البطاطا، من جانب ثاٍن، تستهلك كميات أعىل نسبياً، 

ونالحظ أن الكمية أعىل يف قطاع غزة.

122



الجزء الثاني من الزراعة املروية هو األشجار، نالحظ أن أشجار الليمون تستهلك كميات عالية من 

املاء، سواء يف محافظتي قلقيلية، وطولكرم، أو يف قطاع غزة.  أما النخيل فاالستهالك املائي له عاٍل 

جداً، ويالَحظ أن الكثري من َمزارع النخيل تستهلك مياه ذات نوعية عالية، وهذا أمر يجب تغيريه.

شكل رقم )31(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من الزهرة وامللفوف ومعدل سعر املرت 

املكعب الواحد )شيكل(
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شكل رقم )32(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من البطاطا ومعدل سعر املرت املكعب 
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شكل رقم )33(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من الليمون ومعدل سعر املرت املكعب 

الواحد )شيكل(
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شكل رقم )34(: معدل الري )مرت مكعب( للدونم الواحد من النخيل ومعدل سعر املرت املكعب 

الواحد )شيكل(
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املحور الثالث: العمالة

العمالة من العوامل البالغة األهمية التي يجب االهتمام بتأهيلها.  يف دراسة سابقة )حرب، الشعيبي، 

قادوس، 2016(، تمت دراسة مختلف األبعاد الخاصة بالعمالة، ولذا نقترص يف هذه الدراسة عىل 

النظر إىل طبيعة العمالة.

من امللحوظ أن العمالة العائلية هي األساس ألغلب النشاطات الزراعية يف فلسطني.  ولكن تتباين 

البعلية  الزراعات  العمالة يف  إن جل  القول  القطاعات، حيث باإلمكان  األمور بصورة شديدة بني 

املروية  الزراعة  التشغيل يف قطاعي  تزداد نسب  املروية، حيث  الزراعات  األمر يف  يتغري  عائلية.  

املحمية والزراعة املروية املكشوفة.  لألمر مغزى مهم من جانب أن االستثمار يف الزراعات املروية 

مربح اقتصادياً، وهو كذلك مشغل كثيف للعمالة.

كمية،  غري  أبعاٌد  واملقابالت  امليدانية  الجوالت  خالل  برزت  للعمالة،  الكمي  الجانب  إىل  باإلضافة 

أهمها مدى تأهل العمال، باألخص يف الزراعات املكثفة.  ومن أهم هذه األبعاد مدى سيطرة العمال 

عىل التكنولوجيات الحديثة، حيث هناك سيطرة معقولة يف الزراعة املحمية للخرضاوات، وبخاصة 

البندورة والخيار والفلفل امللون.  أشار عدد كبري من العمال، يف هذا اإلطار، إىل اكتسابهم خربات 

كبرية خالل عملهم يف الداخل الفلسطيني.

يتعلق برتبية  ما  الخربات محدودة، وبخاصة  زالت  ما  فاألمر مغاير، حيث  الفواكه،  أما يف قطاع 

وتقليم األشجار، وهو أمر ملحوظ يف مزارع األفوكادو، والجوافة.  يتزايد األمر صعوبة يف الزراعات 

الجديدة، كالقشدة مثالً، ما يحتم املبارشة بأرسع وقت ممكن بربامج تدريبية متخصصة.

زاوية أخرى تتعلق بالعمالة هي ندرتها، وبخاصة عندما ال تكون هناك إغالقات أمنية.  هذا األمر 

يشكل معضلة حقيقية للمزارع الفلسطيني، وبخاصة يف الزراعات الكثيفة ذات االحتياجات العالية 

من العمال.  لحل جزء من املعضلة، يلجأ جزء كبري من املزارعني يف شمال الضفة الغربية إىل التعاقد 

مع عائالت للقيام باملهام املطلوبة مقابل الثلث )للزراعات املكشوفة( أو الربع )للزراعات املحمية(.

ُضعف اإلقبال عىل العمل يف الزراعة له أسباب عديدة، وليس هنا املجال لرسدها ونقاشها، ولكننا 

نرى أن هناك عاملني مهمني يمكن أن يرفعا من مستوى اإلقبال عىل العمل يف الزراعة: )1( معدل 

األجرة اليومية للعامل الزراعي منخفض، زيادة األجر سيدفع املزيد من الشباب للعمل يف الزراعة.  

فرص  من  يزيد  ما  الزراعي،  املجال  يف  مهرة  عمال  لتأهيل  للشباب  التدريب  فرص  زيادة   )2(

حصولهم عىل فرص عمل بأجور مرتفعة.
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النقطة األخرية تتعلق بعمل النساء، حيث يكاد ينحرص دورهن يف عمليات القطف، ما عدا يف حاالت 

الزراعة،  العامالت يف  النساء  زيادة نسبة  أن  نرى  بهن.   النساء مزارع خاصة  تملك  نادرة حني 

تتطلب برامج خاصة تركز عىل دعم املرأة يف مجاالت إنشاء امَلزارع، وتسويق املنتوجات الطازجة 

أو املصنعة.

جدول رقم )68(: نسب العمالة العائلية واملستأجرة يف الزراعة املحمية

غري ذلك جزئي مستأجر عائيل

0 25 25 75 فلفل حلو/جنني

0 83 17 0 فلفل حلو/طولكرم

0 0 100 0 فلفل حلو/غزة

0 33 33 100 بندورة/أريحا

0 67 0 67 بندورة/قلقيلية

0 100 0 0 بندورة/طولكرم

0 0 25 75 بندورة/طوباس

0 0 100 0 بندورة/غزة

0 33 0 67 خيار/طولكرم

25 75 0 0 خيار/طوباس

0 0 80 60 خيار/الخليل

0 0 100 0 خيار/غزة

مجموع النسب يتجاوز الـ 100% يف بعض الزراعات بسبب التداخل بني املجموعات.
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جدول رقم )69(: نسب العمالة العائلية واملستأجرة يف الزراعة املروية املكشوفة

غري ذلك جزئي مستأجر عائيل

0 0 0 100 كوسا/طوباس

0 0 67 33 كوسا/جنني

0 50 25 25 باذنجان/أريحا

0 0 100 0 باذنجان/غزة

0 0 50 50 قرنبيط/أريحا

0 0 33 67 قرنبيط/قلقيلية

0 33 33 33 بطيخ/جنني

0 0 40 80 زعرت/جنني

0 50 0 75 زعرت/طولكرم

0 14 0 86 ليمون/طولكرم+قلقيلية

0 0 100 0 ليمون/غزة

0 33 33 33 جوافة/قلقيلية

0 50 17 33 أفوكادو/قلقيلية

0 100 100 0 عنب بذري/ جنني

مجموع النسب يتجاوز الـ 100% يف بعض الزراعات بسبب التداخل بني املجموعات.

جدول رقم )70(: نسب العمالة العائلية واملستأجرة يف الزراعة البعلية

غري ذلك جزئي مستأجر عائيل

0 0 0 100 فقوس/سلفيت

0 0 0 100 بامية/الخليل

0 0 0 100 أجاص/الخليل

0 0 0 100 برقوق/الخليل

0 0 0 100 مشمش/الخليل

0 0 60 100 عنب/الخليل

0 0 0 100 عنب/بيت دقو

مجموع النسب يتجاوز الـ 100% يف بعض الزراعات بسبب التداخل بني املجموعات.
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امليزة النسبية املحلية-البعد االقتصادي

 Domestic Resource Cost( )تم استخدام منظومة معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

تستخدم  التي  النباتية  الزراعية  للمنتوجات  النسبية  التنافسية  امليزة  لتحليل   )Ratio - DRC

عنارص اإلنتاج املحلية ومقارنتها بمدخالت اإلنتاج املستوردة.  هذه املنظومة الرياضية االقتصادية 

تعطي قيماً، إذا كانت القيمة من 0 إىل 1 يكون هناك ميزة نسبية.  وأي قيم أعىل من 1 أو أقل من 

0 تعني عدم وجود ميزة نسبية.

من  مبارشة  جمعها  تم  أرقام  إىل  استناداً  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  ألهم  استعراض  تالياً 

املزارع.  يجدر التنويه، هنا، بأن القيم الواردة أدناه تشمل قيم معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة 

النسبية DRC(، نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية )E Revenue/cost(، نسبة العائدات 

إىل التكاليف املالية )F Revenue/cost(، العائد الكيل )SUM( )Total Revenue(، صايف العائد 

  .)Financial Net Revenue  ( املايل  العائد  االقتصادي )Economic Net Revenue(، صايف 

قيم العائد املايل وصايف العائد االقتصادي وصايف العائد املايل بالشيكل.

استناداً إىل املنظومة املشار إليها أعاله، توضح نسب معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية( 

)DRC( النتائج التالية:

نتائج الزراعة املحمية

متوسطة،  وطولكرم  غزة  قيم  كانت  بينما  األفضل،  هي  وطوباس  أريحا  نسب  كانت  البندورة: 

فيما ال تُظهر الخليل ميزة نسبية جيدة.  أما فيما يخص األسباب وراء وجود ميزة نسبية ألريحا 

وطوباس، فهذا يعود إىل تبكري اإلنتاج، وكون سعر املياه منخفضاً للغاية، واملساحة العالية التي 

تقلل من تكاليف اإلنتاج، كما أن تكاليف النقل والعمالة أقل.  أما يف منطقة الخليل، فإن تكلفة 

املياه مرتفعة، ومعدل اإلنتاج أقل، والعمالة أغىل.

جدول رقم )71(: امليزة النسبية للبندورة املزروعة يف البيوت املحمية يف بعض محافظات فلسطني

طوباساملناطق
طولكرم 
وقلقيلية

غزةالخليلأريحا

معامل تكلفة املوارد املحلية 

)DRC( )امليزة النسبية(
0.470.850.420.970.81

نسبة العائدات إىل التكاليف 
االقتصادية

)E Revenue/cost(

1.941.31.981.291.15
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نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)F Revenue /cost(
2.251.492.221.461.35

العائد الكيل

)Total Revenue SUM (
378753106050166.674153918866.67

صايف العائد االقتصادي

)Economic Net Revenue(
18348.567186.2324790.839274.432516.53

صايف العائد املايل

)Financial Net Revenue(
21032.7810265.672757513116.674912

معامل تكلفة املوارد املحلية امليزة النسبية )DRC(: إذا كانت قيمة املعامل )DRC( أقل من واحد، دل ذلك عىل 

وجود ميزة نسبية يف إنتاج املحصول، أما إذا كانت القيمة أكرب من واحد، فدل ذلك عىل أنه ال توجد ميزة نسبية يف 

إنتاج هذا املحصول.

الذي يمكن أن  العائد االقتصادي  التكاليف االقتصادية )E Revenue/cost(: يوضح نسبة  العائدات إىل  نسبة 

يحصل عليه املزارع مقابل ما يمكن أن يدفعه، وبالتايل يشري إىل مدى استمرارية املزارع يف إنتاج هذا املحصول يف 

املستقبل.

نسبة العائدات إىل التكاليف املالية )F Revenue /cost(: يوضح نسبة العائد املادي الذي يحصل عليه املزارع 

مقابل ما يدفعه من تكاليف.

العائد الكيل )Total Revenue SUM(: العائد املقبوض للمحصول.

صايف العائد االقتصادي )Economic Net Revenue(: يشري إىل األهمية االقتصادية للمحصول باستخدام مختلف 

أدوات رأس املال، ومن ضمنها األرض.

صايف العائد املايل )Financial Net Revenue(: إذا كانت قيمة العائد إيجابية يستطيع املزارع تغطية التكاليف 

املدفوعة، وكلما زاد صايف العائد املايل، أصبحت زراعة املحصول مرشوعاً جاذباً للمزارع.

* تنطبق هذه التعريفات عىل جميع الجداول يف فصل النسبة املحلية-البعد االقتصادي.

الخليل  يف  أما  التالية،  هي  غزة  وقيم  األفضل،  هي  وأريحا  طولكرم  نسب  كانت  املحمي:  الخيار 

وقلقيلية فكانت القيم متوسطة، فيما ال تُظهر منطقة جنني وطوباس ميزة نسبية جيدة.  ويعود 

يف  للتسويق  أفضل  مجال  ووجود  الشتاء،  يف  بالتحديد  أريحا  منطقة  يف  اإلنتاج  تبكري  إىل  ذلك 

طولكرم، حيث توجد أسعار أعىل )التسويق يف الداخل الفلسطيني(.  أما يف جنني/طوباس فال يعد 

الخيار محصوالً أساسياً، وتُعطى األولوية لنباتات أخرى.
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جدول رقم )72(: امليزة النسبية للخيار املزروع يف البيوت املحمية يف بعض محافظات فلسطني

املناطق
جنني 

وطوباس
غزةالخليلأريحاطولكرمقلقيلية

معامل تكلفة املوارد 
املحلية )امليزة النسبية( 

)DRC(
1.040.720.30.30.750.57

نسبة العائدات إىل 
التكاليف االقتصادية 

)E Revenue /cost(

1.171.952.892.891.641.51

نسبة العائدات إىل 
التكاليف املالية

)F Revenue /cost(

1.372.333.33.31.931.71

العائد الكيل

 )Total Revenue
SUM(

19616.6725196.6232504260026332.2916666.67

صايف العائد االقتصادي

 )Economic Net
Revenue(

2854.7712295.049591.8127854.6910297.985599.24

صايف العائد املايل

 )Financial Net
Revenue(

5287.671437711742.5629672.4412664.746923.56

تليها  متوسطة،  غزة  قيم  كانت  بينما  األفضل،  هي  وطوباس  أريحا  نسب  كانت  الحلو:  الفلفل 

منطقتا قلقيلية وطولكرم.  ويعود ذلك إىل التبكري يف اإلنتاج يف منطقة أريحا وطوباس، وتوفر بنية 

تحتية أفضل للتسويق يف أريحا.  أما بالنسبة ملنطقتي قلقيلية وطولكرم، فيتم استخدام األعداء 

الطبيعية للمكافحة، ما يؤدي إىل رفع التكلفة.

جدول رقم )73(: امليزة النسبية للفلفل الحلو املزروع يف البيوت املحمية يف بعض محافظات فلسطني

املناطق
قلقيلية 
وطولكرم

أريحا 
وطوباس

غزة

)DRC( )0.770.530.66معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.391.781.34نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.582.011.51نسبة العائدات إىل التكاليف املالية
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)Total Revenue SUM( 45616.63240021500العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 12758.2214185.025436.5صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 16654.4416318.27215صايف العائد املايل

واتسامها  املرتفع،  اإلنتاج  بسبب  وذلك  ممتازة،  نسبية  ميزة  طوباس  منطقة  أظهرت  الكوسا: 

بموسم طويل، وباإلنتاج املبكر.

جدول رقم )74(: امليزة النسبية للكوسا املزروعة يف البيوت املحمية ملحافظة طوباس

طوباساملناطق

)DRC( )0.44معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue /cost( 2.16نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue /cost( 2.67نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 19387.5العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 10404.59صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 12130.31صايف العائد املايل

لم  التي  أريحا  منطقة  مع  باملقارنة  أعىل  نسبية  ميزة  وغزة  قلقيلية  منطقتا  أظهرت  الباذنجان: 

قلقيلية وغزة، وتكاليف  األطول يف منطقتي  اإلنتاج  تُظهر ميزة نسبية جيدة، وذلك بسبب فرتة 

العمالة املنخفضة.

جدول رقم )75(: امليزة النسبية للباذنجان املزروع يف البيوت املحمية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةأريحاقلقيليةاملناطق

)DRC( )0.741.170.7معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue /cost( 1.351.151.28نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue /cost( 1.491.31.45نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 226002635017000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 5858.653487.673717.3صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 7471.56043.335243صايف العائد املايل
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نسبية  ميزة  أظهرت  قلقيلية  منطقة  بينما  جيدة،  نسبية  ميزة  جنني  منطقة  أظهرت  امللوخية: 

متوسطة.

جدول رقم )76(: امليزة النسبية للملوخية املزروعة يف البيوت املحمية يف محافظة قلقيلية

قلقيليةجننياملناطق

)DRC( )0.760.84معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue /cost( 1.311.2نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue /cost( 1.581.35نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 140506187.5العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 3284.753627.75صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 5172.51607.64صايف العائد املايل

الصنف  هذا  أن  إىل  هنا  اإلشارة  ويجدر  متوسطة،  نسبية  ميزة  جنني  منطقة  أظهرت  البازيالء: 

يستخدم لالستهالك الطازج.

جدول رقم )77(: امليزة النسبية للبازيالء املزروعة يف البيوت املحمية يف محافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.83معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.48نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.71نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 32262.5العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 10519.01صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 13404.78صايف العائد املايل

الخس: أظهرت منطقة الخليل ميزة نسبية متوسطة، حيث يعد هذا املحصول زراعة مالئة.

جدول رقم )78(: امليزة النسبية للخس املزروع يف البيوت املحمية يف محافظة الخليل

الخليلاملناطق

)DRC( )0.8معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.43نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.78نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 4630العائد الكيل
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)Economic Net Revenue( 778.4صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2037.64صايف العائد املايل

ورق العنب: أظهرت منطقة طوباس ميزة نسبية جيدة جداً، وذلك بسبب اإلنتاج املبكر، والسعر 

املرتفع.

جدول رقم )79(: امليزة النسبية لورق العنب املزروع يف البيوت املحمية يف محافظة طوباس

طوباساملناطق

)DRC( )0.62معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue /cost( 1.17نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue /cost( 1.34نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 31810العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 4701.94صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 8075.4صايف العائد املايل

مقارنة  املنخفض  إنتاجه  إىل  ذلك  يعود  وقد  نسبية،  ميزة  منطقة جنني  تُظهر  لم  الحار:  الفلفل 

بالفلفل الحلو، وأيضاً أسعاره املنخفضة.

جدول رقم )80(: امليزة النسبية للفلفل الحار املزروع يف البيوت املحمية يف محافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )1.2معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.05نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.25نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 13541.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 13541.67صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2740.83صايف العائد املايل
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نتائج الزراعة املروية املكشوفة-الخرضاوات:

الكوسا: أظهرت منطقتا جنني وأريحا ميزة نسبية ممتازة، بينما لم تُظهر منطقتا الخليل وغزة 

ميزة نسبية.  قد يرجع ذلك إىل أن تكاليف املياه عالية يف منطقة الخليل، بالتزامن مع كميات اإلنتاج 

املنخفضة، واألسعار املنخفضة، بينما يف منطقة غزة فاألسعار متدنية جداً.

جدول رقم )81(: امليزة النسبية للكوسا املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةالخليلأريحاجننياملناطق

معامل تكلفة املوارد املحلية 

)DRC( )امليزة النسبية(
0.480.491.361.19

نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية 

)E Revenue/cost(
2.061.971.380.95

نسبة العائدات إىل التكاليف املالية 

)F Revenue/cost(
2.682.281.691.12

العائد الكيل

)Total Revenue SUM( 
133001980013660.594700

صايف العائد االقتصادي 

)Economic Net Revenue(
6844.379740.753747.14-264.13

صايف العائد املايل 

)Financial Net Revenue(
8340.3311132.55557.46505.33

الباذنجان: أظهرت منطقتا بيت لحم وجنني أعىل ميزة نسبية، يليها منطقة أريحا ثم غزة، وأخرياً 

منطقة الخليل التي لم تُظهر ميزة نسبية.  منطقة بيت لحم تمتاز بالسمعة والشهرة للباذنجان 

البتريي )النوعية العالية(، وسعر املياه املنخفض، بينما ترتفع أسعار املياه يف منطقة الخليل.

جدول رقم )82(: امليزة النسبية للباذنجان املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةالخليلبيت لحمأريحاجننياملناطق

معامل تكلفة املوارد املحلية 

)DRC( )امليزة النسبية(

0.550.720.541.050.83

نسبة العائدات إىل التكاليف 
)E Revenue/cost( االقتصادية

1.81.552.221.131.19

نسبة العائدات إىل التكاليف املالية 
)F Revenue/cost(

2.181.762.721.41.43
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العائد الكيل

)Total Revenue SUM (

1950023333.332185010113.334933.33

صايف العائد االقتصادي 

)Economic Net Revenue(

8647.678249.812009.911189.37799.33

صايف العائد املايل 

)Financial Net Revenue(

10543.3310098.313813.562909.731493.33

الخيار املكشوف للتخليل: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية ممتازة، تليها منطقة طوباس وجنني، 

حيث إن سعر املياه منخفض يف منطقة أريحا، إضافة إىل أن التسويق مضمون للرشكات املصنعة، 

وبخاصة يف الداخل.

جدول رقم )83(: امليزة النسبية لخيار التخليل املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض 

محافظات فلسطني

أريحاطوباس وجننياملناطق

)DRC( )0.750.4معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.532.32نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.032.78نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 897614700العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 3107.48354.57صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 45509408.7صايف العائد املايل

الذرة: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية أفضل باملقارنة مع منطقة أريحا، حيث يعد محصول 

الذرة من الزراعات املتخصصة يف جنني، بينما يُعترب زراعة تكميلية يف أريحا.

جدول رقم )84(: امليزة النسبية للذرة املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات فلسطني

أريحاجننياملناطق

)DRC( )0.861.04معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.231.05نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.691.37نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 6037.53562.5العائد الكيل
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)Economic Net Revenue( 1109.13176.13صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2466.25961.25صايف العائد املايل

الزعرت: أظهرت منطقتا قلقيلية وطولكرم ميزة نسبية ممتازة، تليهما منطقة جنني، وأخرياً منطقة 

النصارية. ويرجع األمر يف منطقتي قلقيلية وطولكرم لوجود الخربات، وانخفاض تكلفة املياه، وتوفر 

املساحات، ووجود بنية تحتية جيدة للتسويق، إضافة إىل توفر وحدات تصنيع وإن كانت قليلة.

جدول رقم )85(: امليزة النسبية للزعرت املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

النصاريةجننياملناطق
طولكرم 

وقلقيلية

)DRC( )0.450.670.39معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.181.552.46نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.611.792.91نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 26933.331610034428.57العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 14578.955685.2720436.06صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 16611.177109.3322617.2صايف العائد املايل

امللفوف األحمر: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية ممتازة، عىل الرغم من كميات اإلنتاج القليلة لهذا 

املحصول إال أن الطلب ازداد عىل هذا املحصول مؤخراً بالتزامن مع دخول مطاعم الوجبات الرسيعة.

جدول رقم )86(: امليزة النسبية للملفوف األحمر املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.49معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.01نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.64نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 12400العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 6228.4صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 7698.55صايف العائد املايل

137



الزهرة وامللفوف: أظهرت منطقتا قلقيلية وطولكرم أفضل ميزة نسبية تليهما منطقة الخليل، ثم 

أريحا، ثم جنني.  ويعود سبب تفوق منطقتي قلقيلية وطولكرم إىل سعر املياه املنخفض، ووجود 

املزارعني املتخصصني، وتوفر فرص تسويقية أفضل، إضافة إىل وجود دورات زراعية عىل طول 

العام تقريباً.

جدول رقم )87(: امليزة النسبية للملفوف والزهرة املزروعني زراعة مكشوفة مروية يف بعض 

محافظات فلسطني

جننياملناطق
قلقيلية 

وطولكرم
الخليلأريحا

النسبية(  )امليزة  املحلية  املوارد  تكلفة  معامل 

)DRC(
0.930.660.810.74

االقتصـــادية  التكاليف  إىل  العائدات  نسبة 

)E Revenue/cost(
1.231.631.281.65

املاليــة  التكـــاليف  إىل  العائــدات  نسبـة 

)F Revenue/cost(
1.692.371.652.05

)Total Revenue SUM( 6037.56736.57458214300العائد الكيل

 Economic Net( االقتصادي  العائد  صايف 

)Revenue
1113.662610.741006.335628.88

Financial Net Rev- املايل  العائد  )اايف 

)enue
2470.373894.91808.677326.25

الخس من  أقل مقارنة بمنطقة جنني، حيث ال يعد  قلقيلية ميزة نسبية  الخس: أظهرت منطقة 

الزراعات األساسية يف منطقة قلقيلية.

جدول رقم )88(: امليزة النسبية للخس املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

قلقيليةجننياملناطق

)DRC( )0.860.9معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.281.2نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.81.79نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 60004630العائد الكيل
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)Economic Net Revenue( 1330.67778.4صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2664.242037.64صايف العائد املايل

الخليل  منطقة  بينما  منطقة جنني،  تليها  نسبية،  ميزة  أفضل  قلقيلية  منطقة  أظهرت  السبانخ: 

لم تُظهر ميزة نسبية جيدة.  ويمكن تفسري ذلك بأن منطقتي جنني وقلقيلية تمتازان بالظروف 

أبرد  الخليل تحظى بظروف جوية  منطقة  بينما  أفضل،  وإنتاجاً  نمواً  يعني  ما  الدافئة،  الجوية 

باملقارنة مع املنطقتني السابقتني، إضافة إىل ارتفاع أسعار املياه فيها.

جدول رقم )89(: امليزة النسبية للسبانخ املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

الخليلقلقيليةجننياملناطق

)DRC( )0.670.560.93معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.491.611.42نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.872.081.75نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 125001087513216.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 4128.094135.753887.83صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 5798.275657.55645صايف العائد املايل

أظهرت مناطق جنني وطوباس والنصارية وغزة ميزة نسبية متقاربة، ويجدر اإلشارة، هنا، إىل 

عدم وجود منافسة بني املناطق.

جدول رقم )90(: امليزة النسبية للبطاطا املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

املناطق
جنني وطوباس 

والنصارية
غزة

)DRC( )0.860.89معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.291.12نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.671.34نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 8381.255100العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1862.69562.13صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 3364.381292.84صايف العائد املايل
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البطيخ: أظهرت منطقتا جنني وأريحا ميزة نسبية جيدة.

جدول رقم )91(: امليزة النسبية للبطيخ املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة جنني

أريحاجننياملناطق

)DRC( )0.710.73معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.471.44نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.151.68نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 5666.6712766.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1799.393903.67صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 3025.585186.67صايف العائد املايل

الشمام: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية جيدة جداً، تليها منطقة جنني.

جدول رقم )92(: امليزة النسبية للشمام املزروع كزراعة مكشوفة يف بعض محافظات فلسطني

أريحاجننياملناطق

)DRC( )0.720.68معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.451.51نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.041.8نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 655010333.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 2022.383496.17صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 3343.084595صايف العائد املايل

البقدونس: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية ممتازة.

جدول رقم )93(: امليزة النسبية للبقدونس املزروع كزراعة مكشوفة مروية ملحافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.36معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.64نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.13نسبة العائدات إىل التكاليف املالية
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)Total Revenue SUM( 19000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 11798صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 12930صايف العائد املايل

البصل: أظهرت منطقة غزة ميزة نسبية جيدة، كما أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية مقبولة.

جدول رقم )94(: امليزة النسبية لبصل الرؤوس املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة غزة 

وزراعة بعلية يف منطقة جنني

غزةجننياملناطق

)DRC( )0.840.71معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.291.37نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.691.58نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 810010283.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1825.52766.1صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 33053767.67صايف العائد املايل

الفاصولياء: أظهرت منطقتا الخليل وغزة ميزة نسبية جيدة، تليهما منطقة جنني، حيث إن منطقة 

الخليل تزرع الفاصولياء املتسلقة التي تمتاز باإلنتاج املرتفع، إضافة إىل خربة املزارعني يف اإلنتاج 

والتسويق.

جدول رقم )95(: امليزة النسبية للفاصولياء املزروعة زراعة مكشوفة يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةالخليلجننياملناطق

)DRC( )0.840.70.7معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.281.782.44نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.82.12.94نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 585025266.6710000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1277.3411057.54700صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2602.1313258.336596.67صايف العائد املايل
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الفول: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية ممتازة، يف حني لم تُظهر منطقة الخليل ميزة نسبية.  

أعىل،  أعىل وربحاً  إنتاجاً  يعني  ما  القرطايس يف جنني،  الصنف  الفول من  إىل زراعة  ذلك  ويعود 

وأيضاً اإلنتاج أبكر يف جنني، وبالتايل يحصل عىل سعر أفضل، بينما يُزرع الفول من الصنف البلدي 

يف منطقة الخليل، ما يعني إنتاجاً أقل، ويمكن زراعته بصورة بعلية.

جدول رقم )96(: امليزة النسبية للفول املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

الخليلجننياملناطق

)DRC( )0.351.07معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.821.14نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.611.61نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 201255278.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 12991.34666.41صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 14548.941994.8صايف العائد املايل

امللوخية: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية جيدة جداً.

جدول رقم )97(: امليزة النسبية للملوخية املزروعة زراعة مكشوفة مروية ملحافظة أريحا

أريحااملناطق

)DRC( )0.5معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.28نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.18نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 5666.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 2447.77صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 3884.67صايف العائد املايل
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اللفت: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية منخفضة.

جدول رقم )98(: امليزة النسبية للفت املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.93معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.22نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.82نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 4620العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 835.17صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2088.33صايف العائد املايل

الفجل: أظهرت الخليل ميزة نسبية متوسطة، وذلك يعود إىل كونها زراعة ثانوية وتُزرع عىل سماد 

ومياه املحاصيل السابقة.

جدول رقم )99(: امليزة النسبية للفجل املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة الخليل

الخليلاملناطق

)DRC( )0.88معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.43نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.9نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 8458.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 2549.58صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 3995.83صايف العائد املايل

الجرجري: أظهرت منطقتا جنني والخليل ميزة نسبية متوسطة.

جدول رقم )100(: امليزة النسبية للجرجري املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

الخليلجننياملناطق

)DRC( )0.750.78معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.411.94نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية
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)F Revenue/cost( 22.43نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 625015566.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1812.57526.67صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 31259166.67صايف العائد املايل

اليقطني: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية ممتازة.

جدول رقم )101(: امليزة النسبية للقرع املزروع زراعة مكشوفة مروية ملحافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.47معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.89نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.25نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 25333.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 11925.33صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 14053.33صايف العائد املايل

الفلفل الحار: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية أفضل من منطقة قلقيلية بسبب املساحات األكرب 

للزراعة والتسويق األفضل، إضافة إىل أن هذا الصنف ال يعد زراعة متخصصة يف منطقتي قلقيلية 

وطولكرم.

جدول رقم )102(: امليزة النسبية للفلفل الحار املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض 

محافظات فلسطني

أريحاقلقيلية وطولكرماملناطق

)DRC( )1.080.76معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.071.38نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.241.58نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 2241021900العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 1453.986087.57صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 4268.178002.33صايف العائد املايل
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الفراولة: لم تظهر منطقة غزة ميزة نسبية بسبب األسعار املتدنية وصعوبة التسويق.

جدول رقم )103(: امليزة النسبية للفراولة املزروعة زراعة مكشوفة مروية ملحافظة غزة

غزةاملناطق

)DRC( )1.21معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 0.98نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.11نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 10000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 245.28-صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 1004.29صايف العائد املايل

البامية: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية ممتازة تليها منطقة طوباس ثم منطقة الخليل، ألن 

الزراعة مروية يف أريحا وطوباس وبعلية يف الخليل.

جدول رقم )104(: امليزة النسبية للبامية املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

الخليلأريحاطوباساملناطق

)DRC( )0.850.360.96معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.572.511.22نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.922.961.72نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 14491.67192505496.5العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 5239.5811572.25990.64صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 6929.1712747.52309.35صايف العائد املايل
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نتائج الزراعة املروية املكشوفة - أشجار الفاكهة

الخليل  منطقة  من  أفضل  نسبية  ميزة  وجنني  القدس  ضواحي  منطقتا  أظهرت  البذري:  العنب 

التي لم تظهر ميزة نسبية، ويعود ذلك إىل كثافة اإلنتاج يف فرتة محددة، وبالتايل األسعار تكون 

منخفضة.

جدول رقم )105(: امليزة النسبية للعنب البذري املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض 

محافظات فلسطني

جننياملناطق
ضواحي 

القدس*
الخليل*

)DRC( )0.650.61.07معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.682.021.06نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.172.421.42نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 1125024333.335880العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 4553.2212257.25313.24صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 6071.1114264.171728.4صايف العائد املايل

* بعل.

الالبذري: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية ممتازة بسبب توفر أسواق أخرى )التسويق  العنب 

للداخل( إضافة إىل اإلنتاج املبكر.

جدول رقم )106(: امليزة النسبية للعنب الالبذري املزروع زراعة مكشوفة مروية يف محافظة 

جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.29معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 3.26نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.95نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 35666.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 24723.58صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 26627.5صايف العائد املايل
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الجوافة: أظهرت منطقة غزة ميزة نسبية جيدة جداً.  كذلك أظهرت قلقيلية ميزة نسبية جيدة، 

ويعود األمر يف كلتيهما إىل كميات اإلنتاج املعتدلة واألسعار املمتازة.

جدول رقم )107(: امليزة النسبية للجوافة املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةقلقيليةاملناطق

)DRC( )0.790.46معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.441.96نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.752.36نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 15833.337833.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 4854.133839.58صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 6761.334520.83صايف العائد املايل

الليمون: أظهرت منطقة غزة ميزة نسبية جيدة جداً.  كذلك أظهرت منطقتا قلقيلية وطولكرم ميزة 

نسبية جيدة، ويعود األمر إىل األسعار املمتازة.

جدول رقم )108(: امليزة النسبية لليمون املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةقلقيلية وطولكرماملناطق

)DRC( )0.840.57معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.261.66نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.551.94نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 11489.2910000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 2337.893986.1صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 4078.934851صايف العائد املايل

التمر: أظهرت منطقة أريحا ميزة نسبية ممتازة؛ وذلك بسبب األسعار العالية، وبخاصة لصنف 

املجهول، حيث السوق األسايس هو التصدير.  أما بالنسبة ملنطقة غزة، فإن امليزة النسبية معتدلة، 

وذلك بسبب األسعار املنخفضة لصنف الحياني، ويتم التسويق يف السوق املحيل.
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جدول رقم )109(: امليزة النسبية للتمر املزروع زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةأريحااملناطق

)DRC( )0.340.88معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.711.12نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.251.38نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 172003600العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 10847.2371.89صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 11902983.53صايف العائد املايل

املانجا: أظهرت منطقة قلقيلية ميزة نسبية جيدة جداً؛ وذلك ألنها تعترب من الزراعات املتخصصة 

للمنطقة، وأيضاً بسبب اإلقبال الشديد عليها.

جدول رقم )110(: امليزة النسبية للمانجا املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف محافظة قلقيلية

قلقيليةاملناطق

)DRC( )0.66معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.6نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.92نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 19250العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 7222.5صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 9225صايف العائد املايل

األفوكادو: أظهرت منطقة قلقيلية ميزة نسبية ممتازة؛ وذلك ألنها تُعترب من الزراعات املتخصصة 

للمنطقة، وأيضاً بسبب اإلقبال الشديد عليها.

جدول رقم )111(: امليزة النسبية لألفوكادو املزروع زراعة مكشوفة مروية يف محافظة قلقيلية

قلقيليةاملناطق

)DRC( )0.44معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.21نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية
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)F Revenue/cost( 2.69نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 22857.14العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 12512.64صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 14362.14صايف العائد املايل

الربتقال: لم تُظهر منطقة طولكرم ميزة نسبية؛ وذلك بسبب منافسة املنتجات اإلرسائيلية بأصناف 

جديدة وسهلة التقشري ونوعية ثمار أفضل، وأيضاً بسبب ارتفاع أسعار املياه.

جدول رقم )112(: امليزة النسبية للربتقال املزروع زراعة مكشوفة مروية يف محافظة طولكرم

طولكرماملناطق

)DRC( )1.02معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.09نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.38نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 8262.5العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 675.15صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2274صايف العائد املايل

ميزة  لها  يوجد  فال  لطولكرم  بالنسبة  أما  ممتازة،  نسبية  ميزة  غزة  منطقة  أظهرت  الكلمنتينا: 

نسبية بسبب منافسة املنتجات اإلرسائيلية، حيث إن الري بالداخل يتم باملياه امُلعالجة.

جدول رقم )113(: امليزة النسبية للكلمنتينا املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف بعض محافظات 

فلسطني

غزةطولكرماملناطق

)DRC( )1.050.53معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.411.62نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.841.94نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 91007000العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 2660.52685.97صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 41553396.33صايف العائد املايل
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القشطة: أظهرت منطقة قلقيلية ميزة نسبية ممتازة، حيث تعد من األصناف الجديدة.

جدول رقم )114(: امليزة النسبية للقشطة املزروعة زراعة مكشوفة مروية يف محافظة قلقيلية

قلقيليةاملناطق

)DRC( )0.57معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.79نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.22نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 16166.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 7144صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 8873.33صايف العائد املايل

الزراعة البعلية

مع  باملقارنة  أما  ممتازة،  نسبية  ميزة  بلوط،  دير  وبالتحديد  سلفيت،  منطقة  أظهرت  الفقوس: 

جنني، فال ميزة نسبية لها.

جدول رقم )115(: امليزة النسبية للفقوس املزروع زراعة بعلية يف بعض محافظات فلسطني

سلفيت )دير بلوط(جننياملناطق

)DRC( )1.410.52معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 0.891.73نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.232.87نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 44005100العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 540.22147.5-صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 8183325صايف العائد املايل

اإلنتاج  األخرض: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية جيدة جداً؛ وذلك يعود إىل أن كمية  الحمص 

محدودة وال توجد منافسة.

جدول رقم )116(: امليزة النسبية للحمص األخرض املزروع زراعة بعلية يف محافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.58معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.73نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية
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)F Revenue/cost( 2.45نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 7833.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 3309.67صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 4630صايف العائد املايل

للدونم  للغاية  متدنٍّ  اإلنتاج  ألن  وذلك  متوسطة؛  نسبية  ميزة  الخليل  منطقة  أظهرت  الربقوق: 

الواحد، وبذلك تكون كمية اإلنتاج محدودة.

جدول رقم )117(: امليزة النسبية للربقوق املزروع زراعة بعلية يف محافظة الخليل

الخليلاملناطق

)DRC( )0.84معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.25نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 1.89نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 4558.33العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 908.25صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 2149.17صايف العائد املايل

القمح: أظهرت منطقة جنني ميزة نسبية متوسطة؛ وذلك بسبب الربحية العالية للفريكة.

جدول رقم )118(: امليزة النسبية للقمح املزروع زراعة بعلية يف محافظة جنني

جننياملناطق

)DRC( )0.78معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 1.3نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 2.84نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

))Total Revenue SUM 2616.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 602.83صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 1695صايف العائد املايل
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املشمش: أظهرت منطقة الخليل ميزة نسبية جيدة جداً؛ ويعود ذلك إىل محدودية اإلنتاج، وعدم 

وجود املنافسة.

جدول رقم )119(: امليزة النسبية للمشمش املزروع زراعة بعلية يف محافظة الخليل

الخليلاملناطق

)DRC( )0.43معامل تكلفة املوارد املحلية )امليزة النسبية

)E Revenue/cost( 2.24نسبة العائدات إىل التكاليف االقتصادية

)F Revenue/cost( 3.49نسبة العائدات إىل التكاليف املالية

)Total Revenue SUM( 7566.67العائد الكيل

)Economic Net Revenue( 4181.87صايف العائد االقتصادي

)Financial Net Revenue( 5398.67صايف العائد املايل
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التقسيم البيئي الزراعي

تالياً استعراض ملجمل التوصيات املستندة للمسوح املعلوماتية وامليدانية والتحاليل االقتصادية، 

آخذين بعني االعتبار األبعاد املجتمعية ومستوى الخربات وغري ذلك من العوامل.  نود، هنا، التأكيد 

عىل أن أي توصية لنا تتعلق بإدخال نوع نباتي جديد تستند إىل األبعاد البيئية الزراعية، ولكن نرى 

الحاجة املاسة إلجراء دراسات حول الجدوى االقتصادية لتدعيم هذه التوصية أو نفيها.

محافظة جنني

تتميز محافظة جنني بسهولها الواسعة، حيث تتوفر املياه يف الكثري من مناطقها.  ومن الجدير 

محافظة  وترب  نسبياً.   أعىل  مطرية  بمعدالت  تتمتع  املحافظة  من  الغربية  األجزاء  أن  ذكره، 

جنني ثقيلة بدرجة حموضة متوسطة، وتتشقق الرتب بسهولة، ما يتطلب تحسني خواص الرتبة 

الفيزيائية لحل هذه املشكلة التي تؤدي إىل خسائر عالية يف مياه الري واألمطار.  ويجدر التنويه، 

 34,000( الرشق  يف  املحافظة، وبخاصة  يف  كبرية  تُزرع بصورة  الحقلية  املحاصيل  أن  إىل  هنا، 

دونم(، ُويزرع القمح أساساً، بينما املساحة املخصصة للفريكة أقل بكثري، حوايل 8 آالف دونم، 

عىل الرغم من ربحيتها العالية )300 - 400 شيكل/دونم للقمح، و1,000 شيكل/دونم فريكة(.  

يُجمع أغلب الخرباء )مقابالت شخصية( عىل أن زراعة املحاصيل الحقلية غري مجدية اقتصادياً، 

ما  وهذا  الفاكهة،  وأشجار  الخضار  مثل  أكثر،  مربحة  زراعات  إىل  بالتحول  يكون  الحلول  وأهم 

يتطلب حل مشكلة املاء يف املنطقة التي تعاني من ندرة املياه الجوفية والينابيع.  لوحظ أنه تم 

نقل املاء إىل بعض املناطق حيث تمت زراعة خضار مكشوفة بها مثل البطاطا )وصلت إىل أكثر 

اللوزيات،  املناطق الصخرية واملنحدرة، فتتم زراعتها بالزيتون وبعض  أما  1,000 دونم(.   من 

بينما لوحظ توسع محدود يف زراعة العنب يف السهول ويف مزارع صغرية.  كما تمت تجربة زراعة 

األفوكادو يف بعض القطع النموذجية التي لم تصل مرحلة اإلنتاج بعد.

بناًء عىل املعطيات املتوفرة لدينا، يكون مقرتحنا تقسيم املحافظة إىل ثالثة نطاقات زراعية بيئية 

هي التالية:
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النطاق البيئي الزراعي األول: جنوب محافظة جنني

شكل رقم )35(: صور بعض مناطق محافظة جنني

عقابا سهل الزبابدة    

مرج صانور

مناطق الكفري، الجديدة، ميثلون، عقابا، الزبابدة، املسلية، زاوية عنزة، مرج صانور، وأيضاً مركة، 

فحمة، كفر راعي، عجة، العطارة.  املياه متوفرة بكميات جيدة ملناطق الكفري واملسلية والزبابدة 

)مسحوبة من الفارعة(، بينما يف بعض املناطق تُعترب املوارد املائية قليلة مثل كفر راعي وعجة 

واملنطقة املرتفعة من صانور.  يجدر التنويه إىل أن مناطق ميثلون وصانور والجديرة والرسيس 

املناطق  من  أقل  الحرارة  درجة  إن  نفسها، حيث  واملناخية  الجوية  الظروف  لها  والجربة وصري 

وتزرع  أعىل،  لكونها  تقريباً،  يوم  بعرشين  الزراعة  موعد  يؤخر  ما  درجات  ثالث  بحوايل  األخرى 

بها الخضار املكشوفة واملحاصيل الحقلية كالكمون واليانسون والكزبرة والقزحة، وهي زراعات 

تحتاج إىل عمالة يدوية.

جدول رقم )120(: ارتفاع بعض املناطق يف محافظة جنني -1

الزبابدةاملسليةكفر راعيعنزةصانورفحمةعجةمركةميثلوناملنطقة

382439422382340328316362314االرتفاعات
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مقرتحنا لهذا النطاق البيئي التوسع أو البدء يف الزراعات التالية:

أشجار فاكهة مبكرة النضج يف املنطقة املروية، مع الرتكيز عىل اللوزيات ذات األصول 1 ))

الضعيفة أو املتوسطة القوة، إن وجدت، وباإلمكان كذلك النظر يف زراعة أصناف تفاح 

ذات أصول قزمة أو شبه قزمة، عىل أن يتم ضمان عدم إغراق املوقع باملياه.  يضاف 

إىل ما سبق، التوسع يف زراعة الرمان والتني.

راعي، 1 )) كفر  مناطق  إىل  الشعراوية  منطقة  من  مياه  سحب  عىل  حثيث  بشكل  العمل 

والرامة، وعجة، وعرابة.  ويف تلك الحالة، ننصح بزراعة أشجار الفاكهة تحت الري.

خضار مروية مع تكثيف الزراعات املحمية يف املناطق التي تتوفر فيها مصادر مائية 1 ))

كافية.  نويص بقوة هنا بالبدء يف إدخال تقنيات حديثة، وبخاصة الزراعة بدون تربة 

)ليست الزراعة املائية( يف حاضنات.     

نباتات عطرية وطبية يف املنطقة البعلية، وكذلك يف بعض املناطق املروية.1 ))

لوزيات ذات أصول قوية متحملة للجفاف يف املناطق البعلية املرتفعة.1 ))

النطاق البيئي الزراعي الثاني: وسط محافظة جنني

شكل رقم )36(: صور بعض مناطق جنني -2

      سهل رابا         سهل عرابة

يشمل هذا النطاق مناطق قباطية، وتلفيت، ورابا، واملغري، وسهل جلقموس، وأم التوت، وبرقني، 

والكفري، ويعبد،  )برقني،  النطاق  الغربية من هذا  الواجهة  املياه يف  تتوفر  ويعبد، ومرج عرابة.  

تلفيت،  املائية )مثل  املصادر  تندر فيها  التي  املناطق  أما يف  وعرابة، وقباطية( وبكميات جيدة.  

ورابا، واملغري( فتسود الزراعات املائية، مثل املناطق الجنوبية الغربية كعرابة، وبرقني، ويعبد حيث 

تُزرع زيتون، ويُزرع يف السهل الدخان.
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جدول رقم )121(: ارتفاع بعض مناطق جنني -2

تلفيتأم التوتكفريجلقموساملغريبرقنيعرابةقباطيةاملنطقة

268349233224423452350704االرتفاعات

مقرتحنا لهذا النطاق البيئي هو التوسع أو البدء يف الزراعات التالية:

اللوزيات والرمان والتني ذات األصول القوية، إن وجدت، املتحملة للجفاف يف املنطقة 1 ))

البعلية، مع البحث وتطوير املصادر املائية للري التكمييل.

العنب البذري املروي مع الرتكيز عىل أصناف متوسطة النضج، وحتى متأخرة، ربما 1 ))

الحلواني كصنف متأخر، يف املناطق ذات املصادر املائية.

اللوزيات املروية )أساساً دراق ونكتارين وبعض أنواع الربقوق املبكر( يف املناطق ذات 1 ))

املصادر املائية.

العمل حثيثاً عىل ضمان 1 )) نباتات عطرية وطبية كالبابونج والريحان واليانسون، مع 

بنية تحتية لتسويق مالئم.

النطاق البيئي الزراعي الثالث: شمال محافظة جنني

شكل رقم )37(: صور بعض مناطق جنني -3

      دير أبو ضعيف         دير أبو غزالة

وزبوبة،  غزالة،  ودير  ضعيف،  أبو  ودير  والجلمة،  وفقوعة،  رمانة،  مناطق  النطاق  هذا  يشمل 

واليامون،  الحارثية،  والسيلة  دان،  وكفر  عامر،  ابن  مرج  وسهل  والهاشمية،  والعرقة،  وتعنك، 

وعرانة.  تتوفر املياه بكميات جيدة يف العديد من مناطق هذا النطاق، كالجلمة وكفر دان ودير 

أبو ضعيف، بينما تقل أو تندر يف بعض املناطق منها اليامون والسيلة الحارثية وبيت قاد.  أفاد 

املختصون العاملون يف النطاق بأنه يوجد يف املنطقة الرشقية 2,000 دونم بيوت بالستيك خضار، 

بينما املساحة املتبقية محاصيل حقلية كالقمح والربسيم والشعري واألعالف.  وتجدر اإلشارة هنا 
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إىل أن دير أبو ضعيف فيها 1,550 دونماً بيوت بالستيك، وهناك الكثري من اآلبار العشوائية التي 

يُعتقد أن تأثريها طويل املدى سلبي.  وأفيد بتواجد 200 دونم تفاح يف الواجهة الغربية، يف منطقة 

من أرايض كفر دان، وهي زراعة مربحة عىل ما تم ذكره.  ولكن أغلبية املحاصيل هي خضار مروية 

مكشوفة، منها خيار ربيعي وزهرة وملفوف وبصل وباذنجان وشومر، أغلبها مروي، بينما تُزرع 

املناطق البعلية بمحاصيل حقلية منها القمح.  الحمص يُزرع، أيضاً، وبيعه أخرض مربح أكثر.  

أما منطقة السيلة الحارثية، فتوجد فيها مساحات زيتون كبرية، ويف جزء من السهل عدد قليل من 

بيوت البالستيك وبعض املحاصيل الحقلية والخضار كزراعات مكشوفة مروية.  أما منطقة رمانة، 

فال توجد فيها مناطق سهلية، وهي وعرة نسبياً ومزروعة بالزيتون.

أفاد املختصون كذلك أن من املشاكل الحالية، بجانب مشكلة املياه، أن غالبية املزارعني يتجهون 

يف العديد من املناطق لزراعة النوع النباتي نفسه، مثالً يف دير أبو ضعيف معظم بيوت البالستيك 

مزروعة بالبندورة.  املشكلة الثانية التي تتكرر هي توفر العمالة، حيث توجد مشكلة يف محصول 

الخيار الربيعي، ما أدى إىل تقليل مساحة الخيار الربيعي من 5,000 دونم إىل 2,500 دونم.

جدول رقم )122(: ارتفاع بعض مناطق جنني -3

الياموناملنطقة
سيلة 

الحارثية

كفر 

دان
الهاشميةعرانةعرقةزبوبة

دير أبو 

ضعيف
تعنك

دير 

غزالة

256198129122248163452228187203االرتفاعات

مقرتحنا لهذا النطاق البيئي التوسع أو البدء يف الزراعات التالية:

املصادر 1 )) ذات  االرتفاع  واملتوسطة  املنخفضة  املناطق  يف  املروية  والفاكهة  الخضار 

املائية، مع الرتكيز عىل الزراعات املحمية والليمون والحمضيات سهلة التقشري.

الخضار البعلية )منها البصل والبامية( بدل املحاصيل الحقلية يف األرايض املنبسطة 1 ))

حال عدم توفر مصادر مائية إضافية.

املنطقة املرتفعة قليالً أشجار فاكهة مثل التني والرمان1 ))

لوزيات مروية يف املناطق املتوسطة االرتفاع والعالية حال توفر املصادر املائية )الدراق 1 ))

والنكتارين(.

لوزيات بعل بأصول قوية يف املناطق املرتفعة التي ال تتوفر فيها مصادر مائية إضافية 1 ))

)لوز–برقوق(.
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محافظة طوباس

السنني  خالل  ملموساً  نمواً  شهدت  حيث  الزراعية،  الناحية  من  األهمية  بالغة  طوباس  محافظة 

النمو العمراني املستمر  املاضية.  وعىل الرغم من ذلك، هناك تغري سلبي للغاية يتمثل يف زحف 

نحو السهول الخصبة، وبخاصة حول مدينة طوباس وسهل سميط.  تمتد املحافظة من مناطق 

مرتفعة نسبياً )مدينة طوباس مثالً عىل ارتفاع 400 مرت تقريباً، بينما كردلة وبردلة عىل ارتفاع 

يقل بحوايل عرشة أمتار عن مستوى سطح البحر(.  هذا التباين الشديد إيجابي للغاية، ويسمح 

بتباين كبري يف الزراعات عىل امتداد العام، ما قد يتيح ربحية عالية للمزارعني.

من املشاكل األخرى التي يواجهها القطاع الزراعي نقص العمال، وبخاصة العمال املهرة، ونزوح 

املنطقة  املختصون من  أيضاً الحظ  اليومية.  األجرة  الفلسطيني الرتفاع  الداخل  للعمل يف  أغلبهم 

يمثل  ما  وهو  الخاصة،  الرشكات  نجحت  ذلك،  عكس  عىل  ناجحة.  غري  التعاونية  الجمعيات  أن 

تحوالً إيجابياً، باعتقادنا، يف تحويل الزراعة الفلسطينية إىل صناعة زراعية تعتمد أكثر عىل املكننة 

املحافظة ضعف قطاع  املختصني يف  العديد من  ذلك، الحظ  بالرتابط مع  الحديثة.  والتكنولوجيا 

التي  )واألصول(  األصناف  بعض  مالءمة  عدم  يخص  فيما  مالحظات  وهناك  الزراعي،  اإلرشاد 

لفحوص  حاجتهم  املزارعني  من  الكثري  أبدى  اإلطار،  هذا  يف  لخلعها.  املزارعون  واضطر  ُزرعت 

مخربية لرتبة مزارعهم بصورة تسمح لهم بتشخيص املشاكل املتعلقة بتغذية النبات.

السوق  بإغراق  متعلقة  األساسية  الشكوى  فكانت  الزراعية،  املنتوجات  تسويق  يخص  فيما  أما 

الفلسطيني باملنتوجات اإلرسائيلية بشكل يتزامن مع ضخ كميات كبرية من املنتوج الفلسطيني.  

ويف هذا اإلطار، من املهم اإلشارة إىل أن ما يتجاوز ثلثي الفواكه املسوقة يف األسواق الفلسطينية 

مصدرها منتج إرسائييل، أو مستوردة من الخارج.  هذا األمر ال ينطبق عىل كل أنواع الفاكهة، حيث 

يُستثنى منها بعض األنواع مثل العنب، والتمور، واألفوكادو، والجوافة، والليمون.  وينطبق األمر 

أساساً عىل اللوزيات والتفاحيات، مع زيادة ملموسة، أيضاً، يف املوز وبعض أنواع الحمضيات.  ويف 

هذا اإلطار، أشار العديد من املختصني إىل أن الفواكه املنتجة يف الداخل الفلسطيني تعتمد، بشكل 

كبري، عىل املياه العادمة املعالجة، ومصدر جزء كبري من هذه املياه محافظات شمال الضفة الغربية.  

وأشار املختصون كذلك إىل تجارب عديدة لزراعة النكتارين والدراق، ولكن املنافسة الشديدة من 

املنتوج اإلرسائييل، أدت إىل فشل الكثري من املزارعني.  نحن نعتقد أن املنافسة اإلرسائيلية هي جانب 

املعلوماتي  الضعف  أهمها  الفشل، ربما  ذاك  املشكلة، ولكن هناك جوانب عديدة ساهمت يف  من 

للتعامل مع هذه األنواع الجديدة.  نعتقد أن إدارة جيدة لهذه األنواع الجديدة مع اختيار صحيح 

املانجا  أن  العديد من املختصني هنا إىل  لألصول واألصناف، ستجعل منها زراعة مربحة.  أشار 

خيار مستقبيل جيد.  من جهة ثانية، ينصح مختصون آخرون باالطالع عىل الزراعات الجديدة يف 

الداخل الفلسطيني لدراسة إمكانية نقل بعض الزراعات الجديدة إىل مناطقنا، وبالتحديد الزراعات 

الجديدة املتحملة مللوحة املاء، وتلك التي تنجح يف استعمال املياه العادمة املعالجة، وبخاصة مع 

إمكانية توفري كمية معقولة من املياه خالل الفرتة املقبلة.
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تقلصت  الذي  الجزر،  اإلرسائييل  املنتوج  من  منافسة شديدة  واجهت  التي  األخرى  الزراعات  من 

املساحات املزروعة به حسب ما ورد من املختصني.

املحافظات؛  كل  يف  نفسها  امللحوظة  اإلشكالية  املحافظة  مزارعو  يواجه  سبق،  ما  كل  إىل  إضافة 

املتمثلة برداءة أشتال أشجار الفاكهة، وعدم مطابقتها ملا يتم االتفاق عليه، حيث أبدى الكثري من 

املزارعني مالحظات حول أشتال األفوكادو بالتحديد.

جدول رقم )123(: ارتفاع بعض مناطق طوباس

كردلةبردلةعقاباتياسريطمونطوباساملنطقة

10-18-407311256433االرتفاعات

مقرتحنا ملحافظة طوباس هو نطاقان زراعيان بيئيان:

النطاق البيئي الزراعي األول

طمون والبقيعة وطوباس مع دمج املناطق املروية الرشقية من محافظة نابلس )مثل ُفُروش ِبيت 

َدَجن، الباذان، عني شبيل، النصارية( بهذا النطاق.

شكل رقم )38(: صور من مناطق يف محافظة طوباس

            طمون             طوباس

مقرتحنا لهذا النطاق الزراعات التالية:

التوسع يف زراعة العنب الالبذري مع توسيع قائمة األصناف املزروعة لتشمل أصنافاً 1 ))

ملونة، وأصنافاً مخصصة إلنتاج ورق الدوايل، وأصنافاً متأخرة النضج قليالً.  يتطلب 

األمر مرشوعاً بحثياً لتحديد تلك األصناف، بما يشمل، أيضاً، تقييم عدد من األصول 

اإلضاءة  بسبب  الالحيوي  اإلجهاد  لتخفيف  الرتبية  نظم  العديد من  الجديدة، وكذلك 

الساطعة.
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زراعات مكثفة للعديد من أنواع اللوزيات )الدراق والنكتارين أساساً( والتفاح والتني 1 ))

والرمان كأشجار مثمرة دائمة، ولكن بمدى زمني ال يتجاوز عرش سنوات لألشجار.  

ننصح بشدة التوجه إىل األصول الضعيفة، إن كان باإلمكان، وتحسني خواص الرتبة 

الزراعة يف بيئة  التفكري والعمل حثيثاً لفحص جدوى  الزراعة.  من املجدي هنا  قبل 

معزولة أو شبه معزولة للعديد من أنواع أشجار الفاكهة.

املحيل، بجانب 1 )) السوق  الورقية والعطرية والطبية لصالح  النباتات  التوسع يف زراعة 

أسواق التصدير إن توفرت.

محمية 1 )) بيوت  يف  الجوافة  )مثال:  االستوائية  شبه  الفاكهة  أشجار  زراعة  يف  التوسع 

البدء بمرشوع  هنا  الجدير  الري.  من  وتحت  دفئاً  األكثر  املناطق  مغطاة بشبك( يف 

مواسم  حيث  من  املالئم  التوزيع  وتحديد  للمنطقة،  املالئمة  األصناف  لتحديد  بحثي 

نضج الثمار، لتغطية أطول مدى زمني ممكن لطرح املنتوجات الطازجة يف األسواق 

املحلية.

فرتة 1 )) إطالة  عىل  حثيثاً  العمل  مع  والبصل،  للبطاطا  املخصصة  املساحات  يف  التوسع 

حفظها بعد الحصاد لتمديد الفرتة التسويقية لها.  من املهم، أيضاً، العمل حثيثاً ملنع 

إغراق السوق باملنتوجات املستوردة خالل موسم حصاد البطاطا والبصل.

التوسع يف زراعات مروية مكثفة باستعمال املياه العادمة امُلعالجة، مثل زراعات اللوز 1 ))

والنخيل )الربحي مثالً(.

)يف 1 )) الزعفران  استجدت مؤخراً، ومنها  زراعات  التوسع يف  أو  زراعات جديدة  إدخال 

عقربا مثالً( والبطاطا التصنيعية، واملانجا، والحمضيات سهلة التقشري.

النطاق البيئي الزراعي الثاني

األغوار الشمالية )عني البيضاء، كردال، بردال(

مقرتحنا لهذا النطاق الزراعات التالية:

زراعة الخرضاوات املكثفة يف بيوت محمية.  تتميز املنطقة بدفئها الذي يسمح بتزويد 1 ))

السوق الفلسطيني بجملة من املنتجات الطازجة عىل مدى فصول الخريف والشتاء 

والربيع )من شهر أيلول حتى نيسان وربما أيضاً أيار أو حتى حزيران(، ما يمنحها 

وبشكل  حثيثاً،  العمل  هي  القوية  توصياتنا  املناطق.   بباقي  مقارنة  نسبية  ميزة 

مكثف، عىل تنمية املصادر املائية، والبحث بشكل متواصل ومكثف عن التكنولوجيات 

راسخ،  بشكل  نعتقد،  اإلطار،  بهذا  املائي.   االستعمال  نجاعة  زيادة  يف  تساعد  التي 

رفع  يف  كثرياً  تساهم  املحمية،  البيوت  بيئات  وتحسني  معزولة  بيئات  يف  الزراعة  أن 

اإلنتاجية وتقليل كميات املياه املستعملة وتحسني النوعية.  أرايض بعض املناطق يف 
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هذا النطاق موبوءة للغاية، ما يستلزم بيئات معزولة أو طرقاً زراعية لزراعة النباتات 

)الخرضاوات بالتحديد( عىل أصول مقاومة.

زراعات مكثفة ألشجار الفاكهة مبكرة النضج.  التوصية األقوى هي بزراعات جديدة 1 ))

العمل عىل تقليل اإلجهاد  الدراق والنكتارين واللوز األخرض، مع  أو مستجدة تشمل 

البيئي الناتج عن الحرارة العالية.  نعتقد أن هناك حاجة ماسة ملرشوع بحثي يهدف 

إىل تحديد أفضل األنواع النباتية واألصناف واألصول.  من جهة ثانية، نويص، وبقوة، 

بدراسة بحثية أخرى لتحديد مدى مالءمة هذا النطاق البيئي، ومدى إمكانية زراعة 

الرمان والتني كذلك؛ سواء لالستهالك الطازج أو لغايات تصنيعية، وتحديد األصناف 

واألصول األفضل.  من املجدي للغاية البدء يف دراسة لتحديد اقتصاديات تصنيع هذه 

الفواكه.

صنف 1 )) غري  أخرى  أصناف  إدخال  إمكانية  دراسة  مع  النخيل،  زراعة  يف  التوسع 

“مجهول”.

الفلسطيني 1 )) السوق  لتزويد  والطبية،  العطرية  والنباتات  الورقيات  زراعة  يف  التوسع 

خالل فصيل الخريف والشتاء وحتى منتصف الربيع.

التوسع يف زراعة األعالف يف منطقة املالح والعقبة وتياسري، والتوجه إىل أنواع علفية 1 ))

جديدة مثل البنجر التي تتحمل اإلجهاد الحراري وامللوحة والعطش.

إليها أعاله  الزراعات املشار  العديد من  امُلعالجة يف  العادمة  املياه  من املهم، كذلك، االستفادة من 

األنواع  أفضل  وتحديد  امللوحة،  املتوسطة  املياه  من  االستفادة  دراسة  يجب  كما  مثالً(.   )النخيل 

النوعية  ذات  البندورة  )مثالً  التصدير  لغايات  بالتحديد  املياه،  هذه  باستعمال  لزراعتها  النباتية 

.)sweet tomato الفاخرة املسماة

أما بخصوص املناطق املفتوحة التي ال يتوفر فيها مصادر مائية كافية للزراعة، فتبقى الفرص 

بعض  إلنتاج  أو  كمراٍع طبيعية،  عليها  الحفاظ  يفضل  وربما  مثىل،  بصورة  ضعيفة الستغاللها 

املحاصيل الحقلية ذات الربحية املتدنية.  نرى كذلك أن العمل الحثيث الستعادة مساحات واسعة 

يف هذا النطاق، والتي ما زالت تحت سيطرة االحتالل، وتطوير املصادر املائية فيها )أو إيصال املياه 

لها( سيؤدي إىل تنمية ملموسة يف املنطقة.
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محافظة نابلس

املائية،  املصادر  توفر  االرتفاعات، ومدى  فيها  تتباين  األطراف  نابلس واسعة ومرتامية  محافظة 

وتوفر األرايض.  املختصون العاملون يف املحافظة أشاروا إىل جملة من املعطيات أهمها:

رضورة اإلبقاء عىل املساحات املزروعة بالزيتون وحتى التوسع يف زراعتها يف حال عدم - 

وجود بديل.

يرى املختصون أن زراعة اللوزيات، وبخاصة املشمش، غري مجٍد إذا لم تكن املساحات - 

املزروعة كبرية بما يسمح لتفرغ كامل للمالك، أو تفريغ عمال لها.

التعاونيات غري فعالة يف معظم الحاالت.- 

من جهة، قدم املختصون جملة من التوصيات والنصائح، منها:

هناك إمكانية حقيقية لزراعة التفاح واللوزيات والعنب يف سهل بيت فوريك، وبخاصة - 

مع تواجد محطة التنقية لرشق نابلس بالقرب منها.  األمر يتعلق هنا بإمكانية توفري 

مياه عادمة معالجة كافية لزراعات مكثفة.  أشار املختصون يف هذا اإلطار إىل مشكلة 

الرتبة الثقيلة التي تتشقق، حيث من الرضوري العمل عىل تحسينها لتاليف أي مشاكل 

متعلقة بجفاف رسيع للرتبة.

املتوقع -  ومن  ضئيل،  املحيل  املنتوج  حيث  والتني،  الرمان  زراعات  يف  التوسع  رضورة 

أن تستوعب األسواق املحلية أي زيادة ملموسة يف املساحات املزروعة به.  يُشار كذلك 

الرغم من عدم توفر أي معطيات حول  النباتيني للتصنيع، عىل  النوعني  إىل قابلية كال 

الجدوى االقتصادية للمنتوجات املصنعة منهما، مقارنة بما يتم استرياده، وبخاصة من 

الصني وتركيا.

التوجه الغالب لدى املختصني هو التوسع يف زراعة العنب الالبذري، والبحث عن أصناف - 

تُخصص أساساً إلنتاج ورق الدوايل.

يحتاج -  البسيطة.   واملنحدرات  السهول  يف  املخميل  اللوز  زراعة  إىل  يدعون  املختصون 

األمر هنا لدراسة أولية لتحديد أفضل األنواع واألصول، ومدى مالءمة األصناف واألصول 

للزراعة البعلية.  من املهم الرتكيز عىل إشكالية النيماتودا )النيماتودا هي ديدان خيطية 

تغزو أنواعاً من النباتات املزروعة( واختيار أصول مقاومة لها.

املختصون يرون حاجة قوية لزراعة أنواع محددة من الحمضيات تحت الري، من أهمها - 

الليمون، وبرتقال أبو رصة، والحمضيات سهلة التقشري.

العسيل، -  باليقطني/القرع  املزروعة  املساحات  زيادة  يف  يرون جدوى  املختصني  بعض 

باألخص لكي تسوق يف مدينة نابلس.

هناك رأي قوي، أيضاً، للتوسع يف زراعة خيار املخلالت وزيادة تصنيعه فلسطينياً.- 
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شكل رقم )39(: فروش بيت دجن

بناًء عىل ما سبق، نقرتح تقسيم محافظة نابلس إىل نطاقني بيئيني زراعيني، مع األخذ بعني االعتبار 

أن املناطق املروية رشق املحافظة )مثال النصارية وسهل سميط( قد ُدمجت مع النطاق البيئي 

األول ملحافظة طوباس.

جدول رقم )124(: ارتفاع بعض املناطق من محافظة نابلس -1-

فروش بيت دجنعني شبيلالنصاريةاملنطقة

2475171االرتفاعات

النطاق البيئي الزراعي األول: رشق املحافظة

شكل رقم )40(: جوريش
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يضم هذا النطاق السهول )مثل سهل جوريش وسهل بيت فوريك( والتالل واملنحدرات السهلة، 

وكذلك سهل حوارة، أو ما سيتبقى منه.

األنواع النباتية املقرتحة تندرج ضمن ثالث فئات:

أشجار فاكهة مكثفة حال توفر مياه للري؛ سواء مياه عذبة أو عادمة معالجة، ونقرتح 1 ))

الرتكيز عىل اللوز واملشمش والدراق والنكتارين والتفاح والسفرجل.  الحاجة ماسة 

لتحديد األصناف واألصول املالئمة عرب مرشوع بحثي.  من جانب ثاٍن، من الرضوري 

التي تحدث  العالية  املائية  الخسارة  لتخفيف  الرتبة  للغاية تقوية ممارسات تحسني 

بسبب تشقق الرتب.

القيام 1 )) للغاية  البسيطة االنحدار، ويفضل  التالل والهضاب  نباتات عطرية وطبية يف 

بري تكمييل.

عدا ذلك، يُنصح باإلبقاء عىل أي توسع يف الزيتون واملحاصيل الحقلية تحت الظروف البعلية.

جدول رقم )125(: ارتفاع بعض املناطق من محافظة نابلس -2-

سبسطية –شمال بيت فوريك بيت دجن جوريش املنطقة

304 483 473 834 االرتفاعات

النطاق البيئي الزراعي الثاني: شمال وغرب وجنوب املحافظة

شكل رقم )41(: قبالن
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هذا النطاق يشمل كل املناطق الجبلية املحيطة بنابلس.  مقرتحاتنا هي:

التوسع يف زراعة أشجار الفاكهة بعالً عىل أصول قوية، مع ري تكمييل خالل السنوات 1 ))

األوىل.  األنواع األكثر جدوى يف توقعنا هي التفاح ذو االحتياجات املتوسطة من الربودة، 

وكذلك السفرجل واملشمش.  كما نويص لتلك املناطق بالتوسع يف زراعة التني، والرمان، 

والعنب البذري، وبخاصة األصناف التي تعطي ورق دواٍل ذا نوعية عالية.

للمناطق املنبسطة بني الجبال، مع تجنب الوديان، نويص بزراعة الخرضاوات البعلية، 1 ))

املحمية،  البيوت  يف  املروية  بالخرضاوات  بقوة  نويص  مائية،  توفر مصادر  حال  ويف 

املعالجة صعب  العادمة  املياه  استعمال  إمكانية  والطبية.   العطرية  النباتات  وكذلك 

يف هذه املناطق لعلوها.  ولكن من املهم االهتمام بتطوير املصادر املائية من استغالل 

مفتوحة  تجميع  وبرك  األمطار يف سدود صغرية  مياه  أمثل، وجمع  الينابيع بصورة 

وآبار.

للحليب 1 )) املدرة  األعالف  وزراعة  امُلعالجة،  العادمة  املياه  باستعمال  األعالف  إنتاج 

)كالربسيم(؛ كون املنطقة غنية بالثروة الحيوانية.

زراعة اللوزيات والجوز والبيكان، وكذلك الزيتون، باستعمال املياه العادمة املعالجة 1 ))

من محطة نابلس الغربية )املناطق املقصودة هنا سهل بزاريا، ودير رشف، وسبسطية، 

وتالل املناطق املحيطة(.

 

جدول رقم )126(: ارتفاع بعض املناطق من محافظة نابلس -3-

تلفيت عقربا قبالن حوارة تل املنطقة

341 638 577 481 713 االرتفاعات
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محافظتا طولكرم وقلقيلية

يف  كثرياً  وتتشابهان  العالية،  الزراعية  الخربة  ذات  املحافظات  من  وقلقيلية  طولكرم  محافظتا 

اإلمكانات واملشاكل، ولذا تم دمجهما مع بعضهما البعض.  من أهم املؤرشات فيما يخص الزراعة 

يف كلتا املحافظتني ما ييل: )1( التسويق هو عنق الزجاجة، والخربات الحديثة فيما يخص تسويق 

الجوافة واألفوكادو توضح بشكل جيل أن التصدير يلعب دوراً محورياً يف زيادة أرباح املزارعني، 

وتوسع الزراعات املربحة، وأهمها األفوكادو، والجوافة، والليمون، والزعرت.  )2( ما زال االستعمال 

معه  التعامل  يجب  ما  املروية، وهو  الزراعات  يف  السائد  هو  الزراعية  واملبيدات  لألسمدة  املكثف 

بنوعية  أشتال  توفر  عدم   )3( للمزارع.   مرتفع  إنتاج  وضمان  املنتوج،  سالمة  تضمن  بعقالنية 

مقبولة ألشجار الفاكهة، وباألخص األفوكادو، عىل عكس أشتال الخرضاوات ذات النوعية العالية.  

)4( تفتت امللكيات يشكل مشكلة حقيقية تتصاعد بصورة ربما ستمنع عمل استثمارات حقيقية 

يف إدخال تكنولوجيات متقدمة ذات كلفة عالية، عىل الرغم من أن مثل تلك التكنولوجيات ستؤدي، 

جدار  بإنشاء  يتعلق  ما  وبالتحديد  االحتالل،   )5( ملموسة.   بصورة  اإلنتاج  رفع  إىل  الغالب،  يف 

الجودة  ذات  الدونمات  آالف  ُفقدت  حيث  املزارعني،  عىل  شديدة  بصورة  أثر  العنرصي،  الفصل 

العالية.  )6( الخربة الزراعية يف التعامل مع العديد من األنواع املستجدة، ومنها األفوكادو، ما زالت 

دون املستوى، ما يؤثر عىل اإلنتاج ونوعية املنتوج.  ومن الجدير، هنا، التنويه إىل مشكلة تحديد 

موعد القطف لألفوكادو والتلقيح للقشطة؛ إذ يعاني املستهلك، يف هذا اإلطار، يف كثري من الحاالت، 

من كون ثمار األفوكادو املباعة ليست يف مرحلة النضج املالئمة.  )7( التعاونيات الزراعية فقدت 

دورها، ولم تعد فعالة يف التعامل مع املشكالت الحادة التي تواجه املزارع الفلسطيني، وبخاصة يف 

ما يتعلق بمشكلة التسويق، وارتفاع سعر مدخالت اإلنتاج من أسمدة ومبيدات.

أما فيما يخص املستقبل، فهناك توقع من قبل العاملني املختصني يف املحافظتني باستمرار الزيادة 

وربما  والليتيش،  واملانجا،  والخيار،  امللون،  والفلفل  والزعرت،  والجوافة،  األفوكادو،  مساحات  يف 

الفراولة أيضاً، عىل الرغم من بعض املشاكل التسويقية الطارئة، وبالتحديد مع الزعرت.  من جهة 

أخرى، هناك توقعات بالبدء يف زراعات واسعة النطاق للعنب، حيث تمت اإلشارة إىل التطور نفسه 

يف املناطق املقابلة لقلقيلية يف الداخل الفلسطيني.  كما تمت اإلشارة إىل زراعات ربما ستصبح ذات 

حضور قوي خالل السنني القادمة ومنها الجوز، والبيكان، واألسكدنيا، والفرسمون، واملشمش.  

لكن املختصني أشاروا إىل أن انعدام خربات املزارعني يف تلك الزراعات الجديدة يشكل تحدياً أدى 

إىل فشل بعض املحاوالت السابقة.  أشار املختصون كذلك إىل أن تخزين جزء من املنتوج قد يساعد 

كثرياً يف التوسع يف الكثري من الزراعات القديمة والجديدة.

بنــاًء عىل ما سـبق، مقرتحنـا هو تقسـيـم محافظتـي قلقيليـة وطولكــرم إىل نطاقني بيئيني 

زراعيني هما:
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النطاق الزراعي البيئي األول: الواجهة الغربية

شكل رقم )42(: صور مناطق من محافظة طولكرم )يمني: دير الغصون، شمال: عتيل(

ومدينة  الغصون،  ودير  وعتيل،  وزيتا،  الرشقية،  باقة  منها  كثرية  مناطق  النطاق  هذا  يشمل 

أمني،  وبيت  وحبلة،  وعزون،  قلقيلية،  ومدينة  وجيوس،  وفالمية،  والكفريات،  وذنابة،  طولكرم، 

يف  األهم زراعياً  الغربية ملحافظتي طولكرم وقلقيلية  الواجهة  اعتبار  يمكن  ربما  وعزون عتمة.  

الجودة بصورة  النوعية عالية  املياه ذات  إىل توفر  األمر أساساً  الغربية–فلسطني، ويعود  الضفة 

معقولة. بهذا اإلطار، التوصية األهم لنا هي إدخال تكنولوجيات تزيد من كفاءة استعمال املياه، ما 

سيسمح بنقل املياه إىل املناطق التي ال تتوفر بها بشكل كاف، وبالتحديد يف الرشق، ما سيسمح 

بزيادة املساحات املروية ألقىص حد ممكن.

املزارعني، وسهولة  النسبي، وخربة  املياه  وتوفر  السائد،  باملناخ  الخاصة  املعطيات  إىل  باالستناد 

املنطقة  تخصيص  نقرتح  املناطق،  من  الكثري  يف  جزئياً  املفتتة  الحيازات،  وطبيعة  املواصالت، 

للزراعات املكثفة، سواء ألشجار الفاكهة أو الخرضاوات )الفلفل امللون والورقيات بصورة خاصة(، 

وجزئياً للنباتات العطرية والطبية )الزعرت باألساس(.  وعليه، نويص بالتايل:

بدراسة 1 )) البدء  مع  ممكن،  والجوافة ألقىص حد  باألفوكادو  املزروعة  املساحات  زيادة 

بحثية تستهدف أصناف وأصول جديدة لزيادة الفرتة التسويقية لكال النوعني.  من 

وكذلك  والتسميد،  الري  تقنيات  لتطوير  املاسة  الحاجة  إىل  اإلشارة  هنا،  الرضوري، 

تربية وتقليم األشجار بهدف زيادة كفاءة استعمال املياه، وزيادة النوعية واإلنتاجية، 

كون التقنيات املستعملة بحاجة للتطوير.

والعمل 1 )) تسويقية،  منافذ  بفتح  االهتمام  مع  بالزعرت،  املزروعة  املساحات  يف  التوسع 

حثيثاً عىل تصنيع منتجات الزعرت يف املنطقة.  من املهم اإلشارة إىل أن جزءاً ملموساً من 

الزعرت يسوق للخارج، ما يستدعي بذل جهود مكثفة لضمان مطابقته مع املواصفات 

املشكلة  املبيدات، وهي  الخارجية، وتاليف أي إشكالية فيما يخص متبقيات  لألسواق 

التي طرأت خالل السنني املاضية.
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التوسع يف زراعة العديد من الورقيات، وبخاصة السبانخ وامللوخية.1 ))

إدخال أنواع جديدة من أشجار الفاكهة االستوائية مثل الكرامبوال والقشطة واملانجا 1 ))

والربسيمون )الكاكا( والليتيش.

غامض، 1 )) فهو  الربتقال  أما  التقشري.   سهلة  والحمضيات  الليمون  زراعة  يف  التوسع 

الجدوى  دراسة  مع  األمثل  واألصول  األصناف  لتحديد  واسعة  دراسة  ويتطلب 

االقتصادية.  ربما يستدعي األمر دراسة مدى قابلية األصناف الجديدة من الربتقال 

املتأخر وسهل التقشري، وكذلك أصناف الربتقال العصريية.

جدول رقم )127(: ارتفاع بعض املناطق من محافظة قلقيلية

كفر 

اللبد

دير 

الغصون
عتيل

خربة 
بيت أمني

فالمية عزون جيوس حبلة قلقيلية املنطقة

332 216 128 188 100 227 243 117 44 االرتفاع

جدول رقم )128(: ارتفاع بعض املناطق من محافظة طولكرم -1-

كفر 

جمال
ذنابة

كفر 

زيباد

كفر 

صور

كفر 

عبوش

دير 

الغصون
عتيل املنطقة

212 140 180 305 342 216 128 االرتفاع

النطاق الزراعي البيئي الثاني: الواجهة الرشقية

شكل رقم )43(: صور مناطق من محافظة قلقيلية )يمني: كفر قدوم، شمال: جينصافوط(

الواجهة الرشقية يف كلتا املحافظتني تعاني عموماً من نقص مياه الري عىل الرغم من معدل تساقط 

األمطار العايل نسبياً، وهي يف الغالب ذات طبيعة أقل انبساطاً من الواجهة الغربية.  الزيتون وعدد 
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الفاكهة )بالغالب لوزيات كاملشمش والكرز(، والخضار )كالفقوس والبامية(،  من أنواع أشجار 

واملحاصيل الحقلية، والزعرت تزرع بعلياً يف تلك املناطق مع القليل من الزراعات املروية يف األرايض 

املنبسطة.  يشمل هذا النطاق مناطق عديدة منها صيدا، وعالر، وبلعا، وسهل رامني، وكفر القف، 

وجينصافوط، والفندق، وعنبتا.

توجهنا لهذه املنطقة:

تشجيع زراعة أشجار الفاكهة، وبخاصة اللوزيات عىل أصول قوية متحملة للجفاف، 1 ))

بصورة  اللوزيات  زراعة  بها  يمكن  ال  قطعة  ألي  الزيتون  زراعة  يف  االستمرار  مع 

مجدية اقتصادياً.

التوسع يف زراعة النباتات الطبية والعطرية؛ إما بعلياً وإما برياً تكميلياً يف املواقع التي 1 ))

يمكن حمايتها.

تشجيع زراعة الخرضاوات املكشوفة اعتماداً عىل مياه األمطار أو ري تكمييل، وننصح 1 ))

بقوة بزراعة البامية والعكوب.

جدول رقم )129(: ارتفاع بعض املناطق من محافظتي طولكرم وقلقيلية

رامني عنبتا بلعا الفندق جيوس كفر القف جينصافوط املنطقة

365 159 419 446 243 230 430 االرتفاع

محافظة سلفيت

تتقاطع محافظة سلفيت مع ما يجاورها من محافظات، ويصعب تخصيص نطاقات بيئية خاصة 

التكامل  املحافظة، مع رضورة رؤية  للزراعة يف  املستقبلية  اآلفاق  بها.  وعليه، سيتم استعراض 

بينها وبني محافظتي نابلس أوالً، ومن ثم رام الله والبرية.

بلوط، ورافات(  )الزاوية، ودير  الغربية  الواجهة  قلقيلية يف  مع محافظة  بيئياً  املحافظة  تتقاطع 

ولكن عدم توفر املياه يحد من الزراعات املروية.

من الجدير التنويه به هنا أن االستيطان أثر ويؤثر كثرياً عىل املحافظة وهو من أهم العوامل يف تقلص 

املساحات الزراعية. من املشاكل األخرى املهمة، انتشار الخنازير الربية بصورة أصبحت مؤثرة عىل 

الكثري من النشاطات الزراعية، وبما يطرح رضورة إيجاد حلول غري مكلفة للمزارعني.
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مشهورة  كانت  التي  والربقوق(  )املشمش،  الفاكهة  أشجار  زراعة  يف  التوسع  للمحافظة  نقرتح 

قديماً، وكذلك الدراق، والنكتارين، والتفاح السكري، والتني، والعنب، والرمان، والفستق الحلبي، 

العمل  املنبسطة، مع  املناطق  الرشقية من سلفيت، وبخاصة يف  املنطقة  له نجاح يف  حيث ُسجل 

حثيثاً عىل تطوير املصادر املائية.  من جانب ثاٍن، نويص بالتوسع يف زراعة الخرضاوات املكشوفة 

املناطق  البعلية يف  الصيفية  الخرضاوات  الرتكيز عىل  والبامية، والثومة، والبصل، مع  كالفقوس، 

التي تعاني من إغراق مائي خالل الشتاء، كسهل دير بلوط.  هذه السهول يستحيل زراعة أشجار 

ونظام  صغرية،  سدود  مثل  خالقة،  حلوالً  تتطلب  حقيقية  مشكلة  املائي  اإلغراق  فيها.   الفاكهة 

ترصيف مائي، وبخاصة أن الرتب ثقيلة يف أجزاء واسعة من املحافظة.  كما نويص باالستمرار يف 

زراعة الزيتون وتطويره، وكذلك اللوز البعيل، والعنب البذري البعيل املبكر، وبخاصة إذا انعدمت 

أي بدائل أخرى، لحماية األرض من خطر االستيطان.

محافظة أريحا واألغوار

خالل  طبيعياً  محمياً  بيتاً  كونها  الفلسطينية؛  للزراعة  األكرب  النعمة  الفلسطينية  األغوار  تُعترب 

املبكرة يجب أن  الجدوى االقتصادية إلنتاج تشكيلة واسعة من الخضار والفاكهة  الشتاء، حيث 

التوسع  أن  كما  املأمول.   بكثري من  أقل  املنطقة  لهذه  استغاللنا  أن  امللحوظ  عالية.  ومن  تكون 

العمراني للمناطق الزراعية تطور بالغ السوء ويجب إيقافه.  نعي تماماً املشاكل ذات الخصوصية 

يف األغوار، وأهمها كمية ونوعية املياه، وأوبئة الرتبة، والصعوبات التسويقية.

آفاق الزراعة املستقبلية يف األغوار الفلسطينية يجب أن تعتمد عىل استخدام مكثف للتكنولوجيات 

الحديثة التي ستسمح بمضاعفة اإلنتاج وتحسني النوعية.  االستثمارات ربما تكون معيقاً قوياً يف 

البداية، ولكن خطة وطنية لدعم املزارع هناك، ضمن مسار اقتصادي صحيح، يسمح باسرتجاع 

هذه االستثمارات خالل سنوات ال تتجاوز الخمس.

من أهم التكنولوجيات املطلوب البدء بها التايل:

تطوير البيوت املحمية باتجاه الزراعة يف بيئات معزولة )Soilless cultures(، بما 1 ))

)نيماتودا(،  الخيطية  بالديدان  يتعلق  فيما  وبخاصة  الرتبة،  بتجاوز مشاكل  يسمح 

وامللوحة، والعديد من الفطريات املمرضة.  من جهة أخرى، يجب العمل عىل تحسني 

الرطوبة  ارتفاع مستوى  الناتجة عن  األمراض  لتاليف  املحمية  البيوت  داخل  التهوية 

داخل البيوت املحمية.

حول 1 )) الحكم  لنا  تتيح  ال  املتوفرة  الحالية  املعطيات  أن  إىل  هنا،  اإلشارة،  املهم  من 

الجدوى االقتصادية الستغالل الطاقة الشمسية يف تدفئة البيوت املحمية شتاًء، وهو 

موضوع جدير بالدراسة.  عىل العكس من ذلك، يعتقد املختصون أن استغالل الطاقة 
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الشمسية يف تربيد البيوت املحمية صيفاً غري مجٍد اقتصادياً.  وعىل الرغم من ذلك، 

فاألمر أيضاً جدير بالدراسة، ولو من جانب فحص إمكانية مد املوسم الربيعي حتى 

بداية الصيف.

تطوير إمكانية استغالل املياه بصورة أكثر نجاعة، حيث من املالحظ انخفاض كفاءة 1 ))

استعمال املياه العذبة.  نعتقد أن استعمال تكنولوجيات بسيطة ستسمح بتوفري ما 

ال يقل عن ربع كميات املياه املستعملة.  من جانب آخر، من امُللح للغاية تطوير طرق 

الستعمال أنجع للمياه املالحة قليالً، واملياه العادمة املعالجة التي يمكن توفريها من 

محطات التنقية للتجمعات السكانية الواقعة يف الجبل )مثال: محطة البرية(.  يبدو 

لنا أن االستغالل األمثل للمياه املالحة قليالً يكون بخلطها مع مياه عذبة وري أنواع 

استعمال  عند  أكرب  مغزى  ذا  يصبح  األمر  للملوحة.   نسبياً  عاٍل  تحمل  ذات  نباتية 

املعالجة  العادمة  املياه  استعمال  باإلمكان  ثانية،  زراعية صناعية.  من جهة  بيئات 

دراسة  كذلك  املهم  من  النخيل.  أهمها  ربما  الفاكهة،  أشجار  أنواع  من  جملة  لري 

الجدوى االقتصادية لتحلية املياه املالحة قليالً.  كما يجب توجيه املياه املالحة قليالً 

لري النخيل وليس املياه العذبة كما هو الوضع الحايل، واستغالل املياه العذبة لري 

أنواع نباتية ال تتحمل امللوحة.  األمر يتطلب خطة وطنية رشيدة إلدارة املصادر املائية 

يف محافظة أريحا بصورة علمية أكثر.  أحد أهم األسباب النخفاض كفاءة استعمال 

املياه هو انخفاض تكلفة املياه.

اختيار األصناف واألصول ألشجار الفاكهة.  مالحظاتنا خالل الجوالت امليدانية أوضحت 1 ))

قصوراً يف اختيار األصناف الصحيحة لجملة من الخرضاوات.  األمر أهم فيما يخص 

أشجار الفاكهة، حيث هناك حاجة ماسة للبدء يف دراسة تطبيقية مستدامة تعمل عىل 

تقييم األصناف واألصول القديمة، وكذلك ما يستجد منها.  امُلزارع يف أريحا ليس مالكاً، 

بل مستأجر، ولذا نلحظ عدم وجود تطور ملموس يف قطاع الفاكهة، ويتجه املزارعون 

بسبب ذلك إىل الخرضاوات قصرية املدة.  هذا إضافة إىل إهمال حتى بساتني الفواكه 

املوجودة حالياً.  أيضاً الحظنا إهمال البيوت املحمية للسبب نفسه أيضاً.

املتبعة يف جل 1 )) التسميد  برامج  زالت  ما  التسميد.   برامج   )optimization( استمثال

الرتبة،  النبات، واملحافظة عىل صحة  املروية قارصة عن مالئمة احتياجات  الزراعات 

والحد من الهدر يف استعمال هذه الكيماويات الزراعية.  تتوفر الكثري من التكنولوجيات 

التي تتيح للمزارع تقليل الهدر للحد األدنى املمكن، مع زيادة اإلنتاج والنوعية، والحفاظ 

عىل عدم تملح الرتبة وتراكم العنارص الغذائية بها، باألخص الفوسفور.

لألغوار  ييل  ما  نقرتح  امليدانية،  الجوالت  جمعها خالل  تم  التي  واملعطيات  سبق،  ما  إىل  استناداً 

الفلسطينية، مع األخذ بعني االعتبار أنه تم التطرق جزئياً إىل أجزاء من األغوار الفلسطينية التي 

تتبع إدارياً محافظتي نابلس وطوباس.  ومن الجدير ذكره هنا أننا نتعامل مع األغوار الفلسطينية 
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كنطاق بيئي واحد، عىل الرغم من التباينات بني أجزائه الجنوبية والوسطى والشمالية.

التوصيات:

فصيل 1 )) خالل  األساس  الخرضاوات  سلة  الفلسطينية  األغوار  اعتبار  وبقوة،  نويص، 

الشتاء والربيع، والعمل حثيثاً لتحقيق ذلك عرب املسارات التالية:

)أ( وقف أي توسع عمراني عىل حساب األرايض الزراعية.  

)ب( صياغة خطة وطنية لتطوير املصادر املائية وإدارتها يف األغوار.  

)ج( صياغة خطة وطنية لتطوير قطاع البيوت املحمية.  

الخرضاوات املوىص بزراعتها يف البيوت املحمية هي التالية: البندورة، الخيار، الباذنجان، 

األرايض  يف  زراعتها  إىل  )إضافة  الكوسا  الفاصولياء،  الحار،  الفلفل  امللون،  الفلفل 

املكشوفة(.  يضاف إىل ذلك امللوخية، والسبانخ، والبامية، وامللفوف، والزهرة، والخس، 

والذرة، والشمام.  نويص كذلك بالبطيخ عىل الرغم من تضارب املعطيات بخصوصه.  

منتجو البطيخ يف محافظة أريحا هم تجار وليسوا مزارعني، واستطالعنا أظهر أن الكثري 

من التجار ربما يستغلون األمر لتهريب بطيخ من الداخل.

نويص 1 )) املبكر.   إىل  املبكر جداً  النضج  ذات  الفاكهة  أشجار  زراعة  يف  بالتوسع  نويص 

الليمون،  وبخاصة  والحمضيات،  والجوافة،  والنكتارين،  الدراق،  التالية:  باألنواع  هنا 

والحمضيات سهلة التقشري، والعنب الالبذري، وبخاصة يف األغوار الشمالية.  ال نويص 

بالتوسع يف زراعة التمور سوى يف املناطق التي ال تصلح لغريه، باستعمال مياه ذات 

نوعية منخفضة.  كما ال نويص بزراعة املوز ذي االحتياجات املائية العالية للغاية.

املجال 1 )) فتح  حال  وبخاصة  بها،  والتوسع  والطبية  العطرية  العشبيات  بزراعة  نويص 

للتصدير.  الرتكيز عىل نباتات النعناع، والبقدونس، والجرجري، والريحان، والكزبرة، 

والشومر، وبعض أنواع الزعرت املالئمة للمنطقة.  نويص هنا بزراعة هذه األنواع يف بيوت 

شبكية للحفاظ عىل النوعية.

نويص بالتوسع يف زراعة أصناف من العنب التي تعطي أوراقاً )ورق دواٍل( لالستهالك 1 ))

أفضل  تحديد  تستهدف  دراسة  لبدء  حاجة  هناك  جداً.   مبكرة  مرحلة  يف  البرشي 

األصناف لهذه الغاية.

نويص بالتوسع يف زراعات خاصة باستعمال مياه متوسطة امللوحة لغايات التصدير، 1 ))

منها البندورة الحلوة، والزيتون )للتخليل(، والعنب.  نرى كذلك أن أنواعاً نباتية أخرى 

البامية كمحصول شتوي مبكر، ولكن األمر يتطلب دراسة  الغاية، منها  تصلح لهذه 

مسبقة لتحديد مالءمة هذه األنواع النباتية لهذا النمط من اإلنتاج.

تهريب 1 )) عىل  الرقابة  وزيادة  الزراعية،  للمنتجات  التسويق  قطاع  بتطوير  بقوة  نويص 

املنتجات اإلرسائيلية، وكذلك زيادة الرقابة عىل األسواق املركزية، وبخاصة املستجدة منها.
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محافظات الخليل، وبيت لحم، والقدس، ورام الله والبرية

تتشابه هذه املحافظات كثرياً، ما يتيح التعامل معها بصورة موحدة بيئياً، حيث يمكن تقسيمها 

إىل نطاقات بيئية ثالثة أساسية تتباين يف االرتفاع، و/أو معدالت الهطول املطري، و/أو درجات 

الحرارة صيفاً وشتاًء.  قبل البدء يف رسد االقرتاحات لكل نطاق، من املهم استعراض رأي املختصني 

الذين تمت مقابلتهم.  من النقاط املهمة التي تمت اإلشارة إليها التايل:

هناك إمكانية لزراعة اللوزيات بشكل اقتصادي يف الواجهة الرشقية للمحافظات مع 1 ))

توفر ري تكمييل.

هناك مجال لزراعة العنب الالبذري يف املناطق الدافئة للواجهة الغربية.1 ))

العناب يمكن زراعته، ولكن حاجة السوق محدودة.1 ))

)متوسطة 1 )) الصيف  منتصف  يف  تنضج  التي  تلك  وكذلك  النضج،  املبكرة  اللوزيات 

النضج(، يمكن زراعتها يف املناطق الغربية )منها غرب بيت كاحل، وإذنا، وترقوميا، 

يجب  محدودة،  الري  مياه  كانت  حال  ويف  الري.  مياه  توفر  رشيطة  دورا(  وغرب 

استعمال أصول قوية متحملة للجفاف.  اللوزيات املرغوب فيها هي اللوز، وبخاصة 

لوز الفرك، واملشمش، والدراق، والنكتارين.  أيضاً الربقوق له أفق يف تلك الواجهة، مع 

رضورة تقييم األصناف واألصول األمثل لتلك املنطقة.

الفستق الحلبي له أفق يف املحافظات، ولكن يتطلب األمر دراسة معّمقة قبل التوسع 1 ))

يف زراعته.

الواجهة 1 )) يف  مطلوب  بعالً  املكشوفة  األرايض  يف  مثالً(  )البامية  الخرضاوات  زراعة 

الغربية يف حال انعدام املصادر املائية للري.

يؤثر التوسع العمراني وندرة العمال املهرة وغري املهرة وجدار الفصل العنرصي عىل 1 ))

تطور الزراعة، وبخاصة يف الواجهة الغربية.

شبه 1 )) وبخاصة  الفاكهة،  أشجار  من  جديدة  أنواع  تجربة  من  املزارعون  يتخوف 

وكذلك  العالية،  املائية  لحاجتها  والكيوي،  واألفوكادو،  كالجوافة،  منها  االستوائية 

النعدام الخربة يف زراعة تلك األنواع.  وعليه، من املطلوب برامج تدريبية لتطوير هذا 

القطاع يف تلك املناطق.  كذلك قبل البدء يف تلك الزراعات، يجب عمل دراسة بحثية 

األمثل.  كل هذا  املنطقة/املناطق، وتحديد األصناف واألصول  لتحديد مدى مالءمة 

بجانب تطوير املصادر.

ورشقها 1 )) املحافظة  جنوب  الفاكهة  أشجار  زراعة  يف  كبري  لتوسع  إمكانية  هناك 

باستعمال املياه العادمة املعالجة.
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من  وأجزاء  والبرية،  الله  ورام  والقدس،  لحم،  وبيت  الخليل،  ملحافظات  توصياتنا  فإن  وعليه، 

محافظتي نابلس وسلفيت، هي ثالثة نطاقات بيئية كالتايل:

النطاق البيئي الزراعي األول: البارد )الوسط والشمال(

شكل رقم )44(: صور من محافظة القدس ومحافظة الخليل

            بيت دقو         الخليل

أمر،  وبيت  بحلحول،  مروراً  الخليل  مدينة  جنوب  دورا  من  العرض  املتفاوت  القطاع  هذا  يمتد 

والعروب، والخرض، ومدينة القدس، مروراً برام الله وحتى جنوب نابلس.  يضم النطاق، أيضاً، 

إكسا، وبيت  وبتري، وبيت  منها حوسان،  االرتفاع،  زراعية، بعضها متوسط  بلدات وقرى  أرايض 

دقو، وكوبر، واملزرعة الغربية حتى الساوية.

يف هذا النطاق نويص بالتايل:

التوسع يف زراعة أشجار الفاكهة التي تتطلب ساعات برودة عالية )حوايل الـ 900 1 ))

ساعة برودة( إىل متوسطة )600 ساعة برودة( حسب ارتفاع املنطقة، عىل أن يتم 

للغاية حماية  املهم  من  النضج.   متأخرة  إىل  النضج  األصناف من متوسطة  توزيع 

تقل عن  ال  بمساحات  إال  تتأتى  ال  االقتصادية  الجدوى  أن  بسياج، ومراعاة  األرض 

والسفرجل،  واإلجاص،  التفاح،  بها  املوىص  األنواع  تشمل  وأكثر.   دونمات  خمسة 

واملشمش، والكرز األخرض، والربقوق، واللوز )للمناطق الصعبة التضاريس تحديداً(.  

للنجاح يف ذلك، من املهم املبارشة بدراسة بحثية لتحديد أهم األصناف واألصول بما 

يراعي ظروف الرتبة واألوبئة وتوفر املياه.  نظراً لندرة مصادر الري، نويص باعتماد 

شبه  لألصول  التوجه  مع  تكمييل(،  ري  )مع  الجفاف  تتحمل  التي  القوية  األصول 

املقزمة حال توفر املياه بكميات معقولة، بما يسمح بري كاٍف للشجرة خالل األعوام 

األوىل من عمرها، وري تكمييل بما ال يقل عن خمس مرات سنوياً بعد ذلك، عىل أال يقل 

عمق الرتبة يف تلك الحالة عن مرت واحد.  وللحد من تأثري تفتت امللكية، يجب الذهاب 

إىل إنشاء تعاونيات، لكي يصبح االستثمار يف هذا القطاع مجدياً اقتصادياً.
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التوسع يف زراعة النباتات الطبية والعطرية بعالً مع ري تكمييل محدود، أو رياً يف 1 ))

)ري  والنعناع  واملريمية،  الزعرت،  النباتات  هذه  من  نسبياً.   الصغرية  األرايض  قطع 

دائم(، والبابونج )القريعة(.

التخفيف بشكل ملموس من زراعة الزيتون بعالً، إال كخيار أخري.1 ))

التوسع يف زراعة الخرضاوات املكشوفة، الصيفية خصوصاً، يف القطع الصغرية التي 1 ))

يستحيل بها إنتاج الفاكهة اقتصادياً، وال تكفي املصادر املائية يف تلك القطع لزراعة 

مكثفة يف البيوت املحمية.  من الخرضاوات التي نويص بها الفقوس، والقرع، والكوسا 

البلدي، واليقطني، ولسان الثور.

زراعة الخرضاوات املروية يف القطع الصغرية املنخفضة واملحمية، ويفضل يف البيوت 1 ))

املحمية يف حال توفر مصدر مائي كاف.

جدول رقم )130(: ارتفاع بعض املناطق يف محافظات الخليل والقدس وبيت لحم ورام الله والبرية
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النطاق البيئي الزراعي الثاني: الجاف )الرشق والجنوب(

شكل رقم )45(: صورتان من محافظة الخليل

يطا         السموع   

يشمل هذا النطاق مناطق واسعة منها أرايض الظاهرية، وبني نعيم، والسموع، ومسافر سعري، 

ويطا، واملسافر، ورشق بيت ساحور، والعبيدية.  معدالت األمطار املتدنية وندرة املصادر املائية 

مائية،  توفر مصادر  اقتصادية معقولة، ولكن يف حال  بزراعات مكثفة ذات جدوى  ال تسمحان 

سيتغري األمر كلياً، وهذا ما هو موضح يف املقرتح األخري )الحظ أدناه(.
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توصياتنا لهذا النطاق:

للحصول 1 )) األصناف  من  جزء  تعديل  مع  الحقلية  املحاصيل  عىل  والتوسع  املحافظة 

عىل قمح قابل للتصنيع )مثال: إنتاج املعكرونة( وإنتاج الفريكة، وكذلك الرتكيز عىل 

الشعري، والكرسنة، مع دراسة إمكانية إدخال الدخن والبنجر العمالق كنباتات علفية.

التوسع يف زراعة الحمص األخرض للسوق املحيل.1 ))

التوسع الشديد يف زراعة النباتات العطرية، الطبية منها عىل وجه الخصوص، كون 1 ))

اإلجهاد البيئي )العطش والحرارة العالية( يُعيل من قيمتها الصحية.  النصيحة األهم 

هنا هي الري التكمييل ملرات قليلة وبكميات محدودة خالل موسم النمو.

تكنولوجيات 1 )) اعتماد  مع  واملنحدرة،  الصعبة  املناطق  يف  الزيتون  زراعة  يف  التوسع 

الحصاد املائي لرفع اإلنتاجية.

االقتصادية 1 )) الزراعات  اإلبقاء عىل ما تبقى من مساحات ال يمكن االستفادة منها يف 

من  الرتب  ومنع  املاء،  وحفظ  املائي،  الحصاد  بتكنولوجيات  االهتمام  مع  كمراٍع، 

االنجراف، والعمل كذلك عىل زيادة الغطاء النباتي وتنوعه من خالل التسييج، ونثر 

بذور نباتات رعوية جديدة، وأشجار رعوية وغريها.  نعي أن االستثمار يف مراعي تلك 

الحاالت، ولكن نوجه املؤسسات إىل دعم ذلك  املناطق غري مجٍد اقتصادياً يف معظم 

التوجه عرب دعم مالكي األرايض بتسييجها وإدخال تكنولوجيات الحفاظ عىل املاء.

جدول رقم )131(: ارتفاع بعض املناطق يف محافظات الخليل وبيت لحم

العبيدية بيت ساحور يّطا سعري السموع بني نعيم الظاهرية املنطقة

532 678 818 984 650 932 659 االرتفاعات

النطاق البيئي الزراعي الثالث: الدافئ )الغرب(

شكل رقم )46(: صورتان من محافظتي القدس، ورام الله والبرية

             بيت سريا          بيت عنان
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يشمل هذا النطاق مناطق واسعة منها أرايض دورا، وبيت عوا، وإذنا، وترقوميا، ونحالني، ووادي 

فوكني، وقطنة، وبيت عنان، وبيت سريا، وبلعني، وصفا، ودير أبو مشعل، وعابود، ورنتيس، ودير 

بلوط.

عىل الرغم من التباين امللحوظ يف معدالت األمطار والدفء شتاًء بني املناطق، نويص بالتايل:

التوسع يف الزراعات املحمية للخرضوات حال توفر املصادر املائية لذلك.  من املهم 1 ))

األهم،  التسويق  ملراكز  التسويق  يف  أفضلية  يعطي  النسبي  املنطقة  أن دفء  التذكر 

بالتحديد يف الخليل، ورام الله، ونابلس بدرجة أقل.

زراعة أشجار الفاكهة املتساقطة األوراق ذات النضج املبكر إىل املتوسط عىل أصول 1 ))

توفر  حال  ُمقزمة  شبه  أصول  وعىل  محدودة،  املائية  املصادر  كانت  حال  يف  قوية، 

مصادر مائية كافية.

دفئاً 1 )) األكثر  املناطق  يف  والحمضيات  االستوائية  الفاكهة شبه  أشجار  زراعة  تشجيع 

حال توفر مصادر مائية كافية.

أن 1 )) والطبية ألقىص حد ممكن، عىل  العطرية  والنباتات  الورقيات،  زراعة  التوسع يف 

يكون جزء من التوسع لصالح الزراعة يف البيوت املحمية يف املناطق التي تتوفر فيها 

مصادر مائية كافية.  من النباتات التي نويص بها السبانخ، وورق اللسان، والجرجري، 

والكزبرة، والعكوب، واملريمية، والبابونج، والزعرت.  عدا ذلك تتم الزراعة يف مناطق 

مكشوفة اعتماداً عىل مياه األمطار، مع ري تكمييل إن أمكن.

نويص بقوة بالعمل عىل تطوير املصادر املائية، وإدخال تكنولوجيات حفظ املياه، والحصاد املائي 

لهذا النطاق، ملا له من إمكانيات يف تزويد السوق املحيل بمنتجات طازجة يف أوقات مبكرة عن نطاق 

املناطق الجبلية العالية.

جدول رقم )132(: ارتفاع بعض املناطق يف محافظات الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله 

والبرية
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محافظات قطاع غزة

وضع تصور لقطاع غزة أمر شديد الصعوبة نظراً للصعوبة البالغة يف تقدير مدى تطور األمور 

الحايل  الوضع  إىل ذلك، نويص بمقاربتني، أوالهما تستند إىل استمرار  املنظور.  استناداً  املدى  يف 

من حصار وتضييق، وثانيتهما تحسن األوضاع بما يتيح حرية نقل السلع الغذائية بني جناحي 

الوطن، مع وجود فرص تسويقية، ولو محدودة، إىل األسواق الخارجية.

من املهم للغاية، لكلتا املقاربتني، مراعاة الحقائق التالية:

املصادر املائية يف القطاع مهددة للغاية، ومطلوب خطة وطنية طارئة لوقف التدهور.  1 ))

ذلك  إىل  يضاف  النرتات.   نسبة  ارتفاع  وبخاصة  املياه،  تلوث  إىل  أساساً  هنا  يشار 

منها.   املعالجة  وبخاصة  العادمة،  املياه  قطاع  لتطوير  املستعجلة  املاسة  الحاجة 

ذلك يف  بعد  ليتم صبه  يُعالج جزئياً  العادمة  املياه  من  أن جزءاً  إىل  املعطيات تشري 

البحر.  هذا األمر غري مقبول ملنطقة تعاني من نقص شديد يف مياه الري، واألصل 

استغالله يف ري مجموعة مختارة من النباتات املستزرعة، كالنخيل مثالً.

وقف 1 )) واملطلوب  الزراعية،  لألرايض  حقيقي  ُمهدد  غزة  قطاع  يف  العمراني  التوسع 

للتزايد  للغاية نظراً  الزراعية.  األمر إشكايل  أي توسع عمراني عىل حساب األرايض 

السكاني العايل يف القطاع، ولكن ال بديل عن التوسع عمودياً، بجانب البناء يف األرايض 

التي ال تصلح للزراعة.

الزراعات املحمية يف قطاع غزة واسعة االنتشار كثيفة االستعمال للكيماويات الزراعية.  1 ))

الزراعات املحمية مع ترشيد  التوسع يف  هذا واقع يجب تحسينه عرب تشجيع ودعم 

استعمال الكيماويات.  الجهود يجب أن تنصب باتجاه إدخال تكنولوجيات جديدة 

تسمح بزيادات ملموسة يف اإلنتاج والنوعية، ومنها نظم ترشيد مياه الري واألسمدة 

وتحسني البيئة الداخلية للبيوت املحمية.  بجانب ذلك، من املهم النظر بصورة جادة 

الطاقة  استغالل  نظم  وكذلك  جداً،  العالية  إىل  العالية  املحمية  البيوت  إدخال  نحو 

الشمسية بعد دراسة مدى جدواها االقتصادي ومالءمتها للبيئة املحلية.

تجارب زراعة الزهور والفراولة لغايات التصدير إىل األسواق الخارجية أثبتت فشلها، 1 ))

وإن زادت األرباح ملجموعة صغرية من املزارعني.  ال مجال ملنع أي استثمار يف هذا 

االتجاه، ولكن توصياتنا هي بعدم دعم توجه كهذا.

نرى أن األولوية يجب أن تكون إلدخال تقنيات زراعية بشكل أوىل من إدخال أصناف 1 ))

عىل  الرتكيز  و/أو  الخضار  أشتال  تطعيم  الجديدة  التقنيات  من  جديدة.   وأنواع 

األصناف واألصول املقاومة لألمراض وامللوحة.
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أما مقارباتنا فهي كالتايل:

املقاربة األوىل: الحفاظ عىل التنوع الشديد الحايل يف األنواع النباتية املزروعة الذي يقلل كثرياً من 

والبطيخ.   والثوم  والبصل  الجزر  من  املساحات  زيادة  مع  الصعبة،  األوقات  يف  املزارعني  خسائر 

يضاف إىل ذلك دراسة إمكانية زيادة مساحات املوز، والعنب، والحمضيات، واألفوكادو، واملانجا 

لتلبية احتياجات السوق املحيل للقطاع.

املقاربة الثانية: زيادة التخصصية بالرتكيز عىل:

البندورة، 1 )) عىل  الرتكيز  مع  املحمية،  الظروف  تحت  املنتجة  والفواكه  الخرضاوات 

وامللوخية،  والفراولة،  والباذنجان،  امللون،  والفلفل  والعنقودية،  الكرزية  وبخاصة 

والفاصولياء، واللوبياء، والبامية، والسبانخ.

الخرضاوات املكشوفة، وبخاصة البطاطا الحلوة.1 ))

الحمضيات، وبخاصة الليمون، والفلنسيا، والشموطي، والكلمنتينا املحسنة.1 ))

أشجار الفاكهة شبه االستوائية، وبخاصة الجوافة.1 ))

األعشاب العطرية والطبية، بالتحديد يف بيئات محمية، لحاجات السوق املحيل، وكذلك 1 ))

والرتجون،  والنعناع،  والجرجري،  الريحان،  بنباتات  وينصح  التصديرية،  لألسواق 

وأكليل الجبل، والزعرت األوريجانو، والثوم املعمر )chives(، والكزبرة، والشومر.

يف املقاربة الثانية، نويص، بقوة، باالستغناء عن زراعة املحاصيل الحقلية، واستبدالها، إن سمحت 

طبيعة املوقع، بأشجار عالية كالنخيل، والزيتون، عىل أن يتم ريها باملياه العادمة املعالجة، ونويص 

بزراعة الزيتون ألغراض تصنيعية، وليس إلنتاج زيت الزيتون.
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الخاتمـــة

بالبعد  األمر  ينحرص  وال  فلسطني،  يف  االقتصادية  القطاعات  أهم  أحد  هي  الزراعة  بأن  شك  ال 

االقتصادي، بل يتجاوز ذلك إىل أبعاد مجتمعية وبيئية وسياسية، ربما أهمها الحفاظ عىل األرض 

ذات  األهمية  هذه  القطاع.   هذا  يف  لهم  كريمة  عمل  فرص  خلق  عرب  وطنهم  يف  الشباب  وتثبيت 

االرتباط املبارش بالرصاع حول الهوية واألرض تتطلب جهداً جماعياً نحو تنمية مستدامة للقطاع 

باملوارد  يتعلق  عندما  وبخاصة  محافظة،  كل  وخصوصية  عموماً،  خصوصيته  تراعي  الزراعي 

واملحدودية  االستثمار،  وفرص  واألسواق،  املتوفرة،  الزراعية  والخربات  املائية،  وبخاصة  املتاحة، 

النسبية لألرايض القابلة لالستصالح الزراعي.

استناداً إىل ما سبق، وبوعي تام بخصوصية وضعنا من حيث عيشنا جميعاً تحت االحتالل، تمت 

املبارشة بهذه الدراسة لتحديد امليزة النسبية لألنواع النباتية التي يمكن زراعتها، بصورة تحقق 

املردود االقتصادي املمكن، بدون إغفال البعد املجتمعي من حيث تشغيل الطاقات الشبابية يف هذا 

القطاع، الذي نعتقد بقدرته عىل استيعاب عرشات اآلالف من القوى العاملة الجديدة.

ولتفادي التكرار، يمكن العودة إىل مجمل مقرتحاتنا يف الفصل السابق، فيما يخص التوصيات لكل 

قطاع بيئي زراعي.  ولكن يف هذه الخاتمة نورد جملة من املقاربات والتوصيات العامة، التي نرى 

أهميتها لصناع القرار:

تعاني الزراعة من قلة االهتمام من أطراف عديدة، ويتجىل األمر بما يُخصص لها من 1 ))

ميزانية ال تزيد عىل واحد باملائة من امليزانية العامة.  نعتقد جازمني أن مدلول هذه 

النسبة ليس كمياً بقدر ما هو انعكاس ملحدودية االهتمام، وبخاصة يف مجاالت بناء 

املائية.  يتقاطع مع هذا  املوارد  التطبيقي وتنمية  العلمي  البرشية والبحث  القدرات 

األمر النظرة الدونية السائدة مجتمعياً للزراعة، وهذا ما يزيدها تهميشاً.  لألمر بعد 

ثقايف يجب العمل عليه بصورة حثيثة.  كما يجب العمل، بصورة منهجية، لتحسني 

وضع العاملني يف القطاع الزراعي عرب منظومة قانونية ورقابية وإرشادية وتوعوية 

تضمن حياة كريمة جاذبة للطاقات الشابة، وبخاصة اإلناث.

البحث العلمي الزراعي التطبيقي غائب تقريباً، عىل الرغم من الحاجة املاسة له لحل 

لتقديم معطيات  الفلسطينية، وكذلك  الزراعة  تواجهها  التي  اإلشكاليات  العديد من 

بالغة األهمية فيما يخص األنواع النباتية الجديدة التي ربما يكون لها وزن اقتصادي 

مؤثر يف املدى املنظور )القشطة مثالً(.  باإلشارة إىل توصياتنا الواردة أعاله، هناك 
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استنباط طرق  هذه:  من  ملحة.   وبصورة  تطبيقياً،  علمياً  بحثاً  يتطلب  مما  الكثري 

تتطرق لقطاعات بالغة األهمية لنا وأهمها )مرتبة حسب أهميتها(:

قطاع الزراعة املحمية، وبخاصة يف مناطق األغوار وطولكرم وقلقيلية وطوباس - 

وقطاع غزة.

قطاع الخرضاوات املروية املكشوفة.- 

قطاع زراعة أشجار الفاكهة املروية، وبخاصة أشجار الفاكهة شبه االستوائية، - 

والعنب الالبذري، وأشجار الفاكهة ذات االحتياجات املتدنية من ساعات الربودة.

قطاع أشجار الفاكهة البعلية، بما يشمل العنب والزيتون.- 

قطاع النباتات البلدية البعلية.- 

قطاع النباتات العطرية والطبية.- 

قطاع النباتات الرعوية.- 

مهمة كل فريق هي دراسـة املعطيات املكانية، وتحديد األصنــاف )واألصول لجزء منها( املالئمة 

للمنطقة.  بجانب ذلك، من املهم للغايـة تحديد نظـم الرتبية والتقليم املالئمـة، ألشجار الفاكهـة 

باألخص، وكذلك تحديد برامج تغذية النبات املالئمـة )برامج التسميد والري، إن كانت مروية(.

مـن الواضح أن الجـزء األهم من مهام الفرق هو التعاون مع فرق بحثية تطبيقية من املؤسسـات 

العامـة واألهلية للحصول عىل إجابات صحيحة لجملة كبرية من األسـئلة البحثية ذات البعد املحيل 

واملناطقي.  هذا يتطلب تخصيص ميزانيات كافية لها سمة الديمومة.

أما التحديات األهم فنلخصها بالتايل:

التحدي األول األهم للزراعة الفلسطينية هو ندرة املصادر املائية.  هذا التحدي يجب 1 ))

التي تستهدف زيادة كفاءة استعمال  النوعية  املقاربة  العمل عليه ضمن مقاربتني؛ 

املياه، واملقاربة الكمية التي تستهدف زيادة كميات املياه املتوفرة للزراعة.  املقاربة 

30% عرب  لزيادة كفاءة استعمال املياه بما ال يقل عن  النوعية تستلزم عمالً حثيثاً 

الداخيل  الجو  تحسني  بجانب  النباتات،  لري  فعالة  برمجة  يف  تساعد  تقنية  وسائل 

للبيوت املحمية بصورة تقلل من درجات الحرارة، وبالتايل تخفيض معدالت النتح.  

ضبط  خالل  من  النتح  معدالت  لتخفيض  حقيقية  إمكانية  هناك  أخرى،  جهة  من 

كميات النيرتوجني املضافة إىل النباتات املزروعة، ما يحد من النمو الخرضي الزائد، 

وبالتايل تقليل معدالت النتح.  أما املقاربة الكمية فتتضمن نظم تجميع املياه، وتشمل 
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اآلبار الزراعية والسدود الصغرية وبرك التجميع، بجانب نظم حصاد مائي فعالة ذات 

تكلفة اقتصادية معقولة.  يضاف إىل ذلك رضورة استغالل كل نقطة ماء من املصادر 

املائية منخفضة الجودة؛ كاملياه العادمة املعالجة، واملياه املالحة قليالً، وهي مصادر 

ثمينة تصلح للكثري من الزراعات )النخيل مثالً(.

التحدي الثاني للزراعة الفلسطينية هو تشوه قطاع التسويق الزراعي، الذي يهيمن 1 ))

عليه مجموعة من التجار، وبخاصة يف األسواق املركزية، وتغيب عنه، بشكل شبه كيل، 

التحدي  املراد منها.  هذا  للغاية لتحقيق  التي ما زالت قارصة  الزراعية  التعاونيات 

بحاجة إىل تغيري جذري، ال نرى أي مجال لتحقيقه إال عرب منظومة قانونية ورقابية 

فعالة تعمل ببطء وبنفس طويل املدى.  الحلول األهم هي بتقوية قطاع التعاونيات، 

قطاع  يف  وبخاصة  خاص،  كقطاع  متخصصة  زراعية  رشكات  نشوء  بدعم  وكذلك 

الزراعية  الرشكات  من  العديد  نشوء  اإلطار،  هذا  يف  يالَحظ،  الغذائية.   الصناعات 

الصغار، ما يعزز  املزارعني  التخوف من هيمنتها مستقبالً عىل  املتخصصة، ويبقى 

الدعوة لتقوية التعاونيات لتحقيق التوازن املطلوب.

ملح 1 )) األمر  املاهرة.   العمالة  وبخاصة  البرشية،  القدرات  تطوير  هو  الثالث  التحدي 

الزراعات  قطاع  يف  بالتحديد  املاهرة،  العمالة  ندرة  من  املناطق  معظم  تعاني  حيث 

املكثفة.  هناك حاجة لربامج تدريب واسعة لتغطية النقص الشديد يف العمالة املاهرة.  

إضافة إىل ذلك، نرى أن أجور العمال يف القطاع الزراعي منخفضة، والتنمية املستدامة 

للقطاع الزراعي تتطلب رفع مستوى أجور العمال الزراعيني.

يف النهاية نود اإلشارة إىل أهم املعوقات التي واجهتنا، وهما معيقان أساسيان:

ظروف الجائحة التي سادت طوال فرتة إجراء الدراسة، وتم تجاوزها بصعوبة بالغة.1 ))

عدم توفر املعلومات الدقيقة والحديثة للكثري من املعطيات.  يتطلب األمر عمالً حثيثاً 1 ))

بتجاوز هذه اإلشكالية، ويُفضل للغاية إنشاء جسم مركزي لهذا الغرض.
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يف 	  املياه  عىل  اإلرسائييل  االستيطان  أثر  تاريخ(.  )بدون  "وفا"  الفلسطينية  واملعلومات  األنباء  وكالة 

فلسطني. تم االسرتداد بتاريخ   10 شباط 2021 من:

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4077#:~:text=%D9%88%D8%AA%

D8%B4%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D

8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20
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%D8%A3%D9%86%2085,25%20%25%20%D9%85%D9%86%20%D8%A

7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%20

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

 	 9 بتاريخ  االسرتداد  تم  الجوفية.  املياه  تاريخ(.  )بدون  "وفا"  الفلسطينية  واملعلومات  األنباء  وكالة 

شباط 2021  من: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2227

9 شباط 	  الفلسطينية "وفا" )بدون تاريخ(. األمطار. تم االسرتداد بتاريخ  األنباء واملعلومات  وكالة 

2021 من:

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2226

األنباء 	  الفلسطينية "وفا" )2015(. االستيطان يف محافظة سلفيت. وكالة  األنباء واملعلومات  وكالة 

https://info.wafa. :واملعلومات الفلسطينية – "وفا". تم االسرتداد بتاريخ 9 شباط 2021 من

ps/ar_page.aspx?id=4092

Monthly Averages for Jerusalem, Israel". The Weather Channel مؤرشف من األصل يف 	 

15 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 7 فرباير 2007.

References:

	 Al-Seekh, S. H., & Mohammad, A. G. )2009(. The effect of water harvesting tech-

niques on runoff, sedimentation, and soil properties. Environmental manage-

ment, 44)1(, 37-45. 

	 Aburajab, T. )1999(. Investigating production opportunities, marketing efficiency, 

and options of trade for fruits and vegetables in Palestine. Verlag Ulrich E. Grauer.

	 Aron, R., & Gat, Z. )1991(. Estimating chilling duration from daily temperature 

extremes and elevation in Israel. Climate Research, 125-132. 

	 Fanack after PCBS. )2011(. Geography and population of Palestine.  Retrieved 

on Feb. 11th, 2021 from

	 https://water.fanack.com/palestine/geography-and-population-of-palestine/

	 Terhorst, P. )2006(. ”The scaling of the Dutch vegetables‐under‐glass cluster: 

sweet peppers, tomatoes and cucumbers“. Tijdschrift voor Economische en So-

ciale Geografie, 97 )4(, 434-442.

188



	 Abu Samra, S. )2014(. Determination of physico-chemical properties of top soil 

in Gaza Strip for agricultural purposes ]Master’s Thesis[. The Islamic University 

of Gaza, Palestine.

	 Basim, D. )2006(. The soils of Palestine )The West Bank and Gaza Strip( current 

status and future perspectives. 

	 Isaac, J., Hrimat, N. )2010(. Locality Profiles and Needs Assessment in the Beth-

lehem Governorate. The Applied Research Institute – Jerusalem )ARIJ(

	 http://www.arij.org/files/admin/1Locality_profiles_and_needs_assessment_

in_Bethlehem_Governorate.pdf

	 Mizyed, N. )2009(. Impacts of climate change on water resources availability 

and agricultural water demand in the West Bank. Water Resources Management, 

23)10(, 2015-2029.

	 Mohammad, A. G., & Adam, M. A. )2010(. The impact of vegetative cover type on 

runoff and soil erosion under different land uses. Catena, 81)2(, 97-103. 

	 Palestinian Water Authority (2013). Status report of water resources in the oc-

cupied state of Palestine 2012.

	 http://www.pwa.ps/userfiles/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%

D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%201/

WR%20STATUS%20Report-final%20draft%202014-04-01.pdf

	 Palestinian Central Bureau of Statistics )no date(.The Palestinian Central Bureau 

of Statistics )PCBS( issues a press release on World Environment Day. http://

www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Envirm-DayE.pdf

	 Sansur, R. )1995(. Environment and development prospects in the West Bank and 

Gaza Strip. United Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD(. 

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176121/

	 IUCN – ROWA )2015(. State of Palestine fifth national report to the convention 

on biological diversity. https://www.cbd.int/doc/world/ps/ps-nr-05-en.pdf 

189



ملحق رقم )1(: صور إضافية

صورة رقم 1: دير غزالة - محافظة جنني

190



صورة رقم 2: فقوعة - محافظة جنني

صورة رقم 3: دير أبو ضعيف - محافظة جنني

191



صورة رقم 4: عتيل - محافظة طولكرم

صورة رقم 5: شمال محافظة قلقيلية )منطقة تخلو من مصادر الري – تصلح للزراعة البعلية(

192



صورة رقم 6: سبسطية -محافظة نابلس

صورة رقم 7: جوريش -محافظة نابلس

193



صورة رقم 8: ترمسعيا -محافظة رام الله والبرية

صورة رقم 9: عني يربود - محافظة رام الله والبرية

194



صورة رقم 10: سلواد - محافظة رام الله والبرية

صورة رقم 11: طمون - محافظة طوباس

195



صورة رقم 12: وادي املالح - محافظة طوباس

صورة رقم 13: الَعَقبَة - محافظة طوباس

196



صورة رقم 14: محافظة أريحا

صورة رقم 15: بيت دقو - محافظة القدس

197



صورة رقم 16: دير بلوط - محافظة سلفيت

صورة رقم 17: حلحول - محافظة الخليل

198



صورة رقم 18: يطا - محافظة الخليل

صورة رقم 19: السموع - محافظة الخليل

199



ملحق رقم )2(: استمارة املزارعني

)دراسة امليزة النسبية للمنتوجات الزراعية النباتية 2020(

رئيس الفريق: د. جميل حرب – جامعة بريزيت

)jharb11@yahoo.com :جوال: 0599350713، بريد إلكرتوني(

إدارة املرشوع: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس )رام الله – فلسطني(

آذار 2020

)1( الرتميز   

  

الرجاء عدم تعبئة هذا الصندوق

الوقت                   )2( اسم جامع املعلومات    

)3( معلومات عامة

الزمن                          املنطقة    )4( اسم املزارع   

)5( وصف عام )يعبأ من طرف جامع املعلومات(

)6( وصف رسيع:

.                        .

.                        .

)7( البنية التحتية ملنطقة املزرعة:

□ صعبة( □ غري معبدة مفتوحة   )□ معبدة    )8( - الشوارع 

□ ذاتية( □ غري موجودة    )□ موجودة   )9( - الكهرباء 

□ معدومة( )10( - خدمات صحية )توفر الحمامات للعاملني يف املزرعة( )□ جيدة □ ضعيفة 

□ غري ذلك )الرجاء التحديد(:   . □ برئ  □ عني  □ بلدية  )11( مصدر الري 

)12( تكلفة املياه للمزرعة:        .
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)13( معلومات املزرعة

)14( منتوجات املزرعة

)     ( )14-1( املحصول األول 

نهاية القطف   البدء يف القطف   - موعد الزراعة  

.          .

) )14-2( املحصول الثاني )    

نهاية القطف   البدء يف القطف   - موعد الزراعة  

.          .

) )14-3( املحصول الثالث )    

نهاية القطف   البدء يف القطف   - موعد الزراعة  

.          .

) )14-4( املحصول الرابع )    

نهاية القطف   البدء يف القطف   - موعد الزراعة  

.          .

) )14-5( املحصول الخامس )    

نهاية القطف   البدء يف القطف   - موعد الزراعة  

.          .

معلومات إضافية

.          .

.          .

.          .
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)15( املعطيات املفصلة لواحد من املحاصيل املذكورة أعاله.

) اسم املحصول )     

بيت محمي )مع تحديد مساحة  أو  الواحدة )دونم  للوحدة  اإلنشائية  التكلفة   -  )16(

البيت املحمي(.

.         .

.         .

.         .

)17( تكاليف اإلنتاج )للدونم أو البيت البالستيكي مع تحديد مساحته(

الوزن أو العدد:    )17-1( البذور أو األشتال:  

التكلفة للدونم أو البيت البالستيكي مع تحديد مساحته:  

)17-2( تجهيز األرض )وصف رسيع لعمليات التجهيز( 

.         .

)17-3( تكاليف تجهيز األرض )التكلفة للدونم أو البيت املحمي مع تحديد املساحة(:

)17-3-1( تكلفة الزبل:     

)17-3-2( تكلفة امللش:     

)17-3-3( تكلفة التسميد الرأيس:    

)17-3-4( تكلفة الحراثة وتفريم وتثليم:   

)17-3-5( أي تكاليف أخرى )الرجاء توضيح طبيعة التكاليف(

.        .
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)17 - 4( تكلفة الري: كمية الري باملرت املكعب )الكوب( للدونم أو البيت املحمي        

عدد  رشح  يرجى  البرئ،  من  بالساعة  الري  كان  )إذا  تكلفة املرت املكعب   

ساعات الري لكل أسبوع أو شهر، وكمية املاء التي يتم ضخها يف الساعة وتكلفتها(

.         .

)17 - 5( تكلفة التسميد )األسمدة الكيماوية والعضوية(

- نوع السماد        التكلفة لكامل الكمية 

        )مع تحديد الكمية املضافة(

.          . )1-5-17(

.                        . )2-5-17(

.                        .)3-5-17(

.                        . )4-5-17(

.                        .)5-5-17(

.                        . )6-5-17(

.                        . )7-5-17(

.                        . )8-5-17(

.                        . )9-5-17(

.                        . )10-5-17(

)17-5-11( أي معطيات أخرى فيما يخص األسمدة

.         .

.         .
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)17-6( تكلفة املبيدات

التكلفة - نوع املبيد    

.          . )1-6-17(

.                        . )2-6-17(

.                        .)3-6-17(

.                        . )4-6-17(

.                        .)5-6-17(

.                        . )6-6-17(

.                        . )7-6-17(

.                        . )8-6-17(

.                        . )9-6-17(

.                        . )10-6-17(

)17-6-11( أي معطيات أخرى فيما يخص املبيدات

.         .

.         .
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)17-7( تكلفة القطف واملداولة

- النشاط أو البند*                                            التكلفة

* )مثال للنشاط قطف الثمار(   

* )مثال للبند كراتني التعبئة(  

.          . )1-7-17(

.                        . )2-7-17(

.                        .)3-7-17(

.                        . )4-7-17(

.                        .)5-7-17(

)17-8( تكاليف النقل

إىل     التكلفة  من        

.                        . )1-8-17(

.                              . )2-8-17(

.                        . )3-8-17(

.                        . )4-8-17(

.                        . )5-8-17(

)17-8-6( أي تكاليف أخرى

.        .

)17-8-7( أي معطيات أخرى فيما يخص القطف واملداولة
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)17-9( العمالة

□ جزئي □ مستأجر  □ عائيل  )17-9-1( نوع العمل  

) □ غري ذلك )الرجاء التوضيح:      

)17-9-2( عدد العمال خالل املوسم

طبيعة العمل          مراحل املوسم       عدد العمال 

.                               .     )1-2-9-17(

.                               .     )2-2-9-17(

.                               .     )3-2-9-17(

.                               .     )4-2-9-17(

.                               .     )5-2-9-17(

.                               .     )6-2-9-17(

)17-9-3( الرجاء االستفاضة فيما يخص العمالة

)التأهيل، النوع، أماكن السكن األصلية، فرص العمل البديلة(

.        .

.        .

.        .

)17-9-4( هل يعمل املالك طوال العام يف املزرعة؟

.         .

)17-9-5( هل يعمل العمال طوال العام يف املزرعة؟

.         .
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)18( التسويق

)1-18( مكان التسويق     □ املزرعة   □ سوق الجملة    □ سوق املفرق   □ خارج البالد

أهم املشاكل التسويقية:.            .

)19( اإلنتاجية

)19-1( كمية اإلنتاج التقديرية للدونم أو البيت املحمي )مع تحديد املساحة(

)    ( )كرتونة، أو كيلوغرام، أو طن(    

)19-2( مواعيد اإلنتاج )يرجى تحديد التاريخ(

         .  األوقات            كمية اإلنتاج              سعر البيع للكرتونة أو الكيلوغرام

)   (  )   (  .   . -)1-2-19(

)   (  )   (  .   . -)2-2-19(

)   (  )   (  .   . -)3-2-19(

)   (  )   (  .   . -)4-2-19(

)   (  )   (  .   . -)5-2-19(

)   (  )   (  .   . -)6-2-19(

)20( الربحية للكرتونة أو الكيلوغرام أو وحدة اإلنتاج املعتمدة

.          .)1-20(

)21( أي معطيات أخرى
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(1) The need to place and develop water resources as an urgent national 
priority, which requires the formulation of a comprehensive national 
plan to be implemented over a period of 10 to 15 years in order to 
increase the amount of available water by at least 50%, and increase 
the efficiency of water use by at least 30%. In this context, we believe 
that treated wastewater and slightly saline (brackish) water are valuable 
resources that must be utilized efficiently.

(2) The necessity of advancing applied agricultural scientific research to 
tackle acute problems, including identifying the varieties and rootstocks 
for various regions, especially for fruit trees.

(3) The need to develop the agricultural marketing sector to reduce the 
dominance of central market merchants. Agricultural cooperatives 
are still far too inadequate to achieve their purpose, especially in 
the marketing sector, and there is no alternative, other than effective 
intervention, to reform them.

(4) Developing employment is an urgent matter, as most regions suffer 
from a scarcity of skilled labor. The situation is critical for the intensive 
agriculture sector, and intensive training programs are needed to address 
the severe shortage of skilled or experienced workers.
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Abstract

The importance of the project stems from the intense need to identify the most 
appropriate agricultural areas, as well as to define a set of appropriate plant 
species for each agricultural ecological zone, including economic feasibility. 
Therefore, the overall objective of this study is to explore economically-
profitable and environmentally-friendly crops. This would help reduce the 
import of fresh plant products, specifically those imported from the Israeli 
region.

To achieve the goal of the study, implementation began in early 2020. It 
included visiting hundreds of farms, wholesale distributors and retail markets, 
interviewing dozens of specialists, and engaging with managers and workers 
from related institutions. The goal of the first stage was to collect data, which 
was both scarce and contradictory in many aspects. The second step involved 
field surveys, which consisted of gathering information directly from farmers 
and traders. In the third and final stage, we analyzed the results and formulated 
recommendations.

The most important findings were the difference in the economic comparative 
advantage of many agricultural products between regions. The reasons 
behind such differences are numerous, including the availability and cost 
of water, and the disparity in the harvesting dates, especially for the early 
crops (e.g., the initial harvesting dates of seedless grapes in eastern Nablus vs. 
Nasariyah that occurs in May and June. In the last chapter, recommendations 
were proposed for agri-environmental zones that we believe are optimum for 
Palestine; although this zoning intersects with the administrative divisions, it 
does not coincide with them.

It is very difficult to summarize the recommendations outlined in an entire 
chapter.  There are, however, many important factors affecting the Palestinian 
agriculture that we believe are priorities for the advancement of this sector. 
Among these factors:
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 The study presents many recommendations that would help decision makers
 promote the agricultural sector as a whole and enhance the benefits of the
 comparative advantage of agricultural crops, in line with the state of diversity
 that characterizes the Palestinian regions. The study emphasizes the necessity
 of focusing on applied agricultural scientific research which has become a
 pressing need in identifying and overcoming agricultural problems, in addition
 to the importance of developing workers in the agricultural sector through the
 intensification of training programs to provide them with the skills needed by
 this sector. The study also suggests solutions to other problems that hinder the
 prosperity of Palestinian agriculture, such as water scarcity and marketing of
.agricultural products

 The Institute would like to extend its sincere thanks to the distinctive research
 staff for their efforts in preparing this study under such difficult circumstances;
 especially the team leader, Dr. Jamil Harb, for his significant scientific efforts
 and excellence in leading the staff, and to the farmers who didn’t hesitate
 to provide important information that enriched the study. We would also
 like to extend our sincere thanks the Arab Fund for Economic and Social
 Development for funding this study and for their continued support to the
 Institute and their efforts to the promotion and development of the Palestinian
.economy

Raja Khalidi

Director General
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Foreword

The Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) pays considerable 
attention to the Palestinian agriculture sector, demonstrated in the series of 
recent studies published by the Institute in this field. This is the second study 
(the first was in 2011) that the Institute has conducted at the request of the 
Ministry of Agriculture, which examines the comparative advantage and 
geographic distribution of agricultural crops in Palestine.  

This study stems from the diversity standpoint that characterizes the Palestinian 
territories in terms of terrain and climate while, at the same time, suffering 
from a shortage of water due to the control of Palestinian water resources by 
Israeli occupation. Therefore, available resources should be optimally utilized 
for the advancement of the Palestinian agricultural sector and reinforcement 
of its resilience against Israeli products dumped in the Palestinian market, 
through allocating appropriate agricultural areas and identifying agricultural 
crops with economic viability for each environmental area.

 

The task of researchers in identifying the appropriate agricultural crops for 
each region wasn’t an easy one, as it required an intensive field survey that 
included all Palestinian governorates and covered most of the cultivated plant 
species, especially under the closure conditions due to Corona pandemic. This 
mechanism has succeeded in identifying crop types that generate greatest 
economic viability according to the characteristics of each region. The study 
reaches many significant conclusions, especially regarding the discrepancy in 
the comparative advantage of agricultural crops within Palestinian regions, 
and the discovery of regions capable of producing excellent but which never 
before produced agricultural crops. The study also highlights the challenges 
facing the agricultural sector, including the marketing of agricultural products 
in the absence of the agricultural cooperatives, and the scarcity of skilled 
agricultural labor due to low wages, not to mention the lack of water and 
limited agricultural lands, especially in Gaza strip.
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