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مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
�إنه ليوم �أغرّ �أن نلتقي هنا يف قلقيلية ،عنوان ال�صمود الفل�سطيني ،هذه املدينة
التي كانت دائم ًا -ومنذ ع�رص ال�رصاع بيننا وبني �إ�رسائيل وال�صهيونية -احللقة الأ�صلب
يف مقاومة هذا االحتالل ،وكانت دائم ًا مدينة �صامدة تزرع وتتعلم وتقاتل ،نحن �أهل �أر�ض
وتراب و�صخر ،نحن متجذرون يف تربة هذا الوطن املعطاء.حينما زرت قلقيلية قبل خم�س
�سنوات ،حني �رشعوا ببناء اجلدار ،و�شاهدت كيف تعي�ش قلقيلية يف عنق كمرثى مع اجلدار،
وجدت �أنه لزام ًا علي كرئي�س لهذه اجلامعة �أن �أبا�رش فوراً يف بناء مبنى للجامعة ،فوقف
بناء للجامعة يف هذه
معنا �أهل قلقيلية جميع ًا على اختالف مراكزهم ،وقد �أجنزنا فع ًال ً
املدينة ال�صامدة ال�صابرة املنا�ضلة.
وها نحن اليوم نلتقي يف هذا امل�ؤمتر الوطني ال�شامل وهو الزراعة.لقد اطلعت على
عناوين الأوراق العلمية التي �ستناق�ش يف هذين اليومني ،فع ًال �إنها �أوراق علمية ا�سرتاتيجية
يف علوم الزراعة ،ونحن بحاجة لها ،و�صح لنا �أن نقول �إن هذه الأر�ض تفهم لغتنا ،ونفهم
لغتها ،فهي تنتج لنا �إنتاج ًا طبيعيا ً،ولي�س �إنتاج ًا هجين ًا م�صطنعاً ،ما حتمله من قلقيلية
من �إنتاج زراعي تراه فع ًال �إنتاج ًا فل�سطيني ًا عريقاً ،ال يخونك يف طعمه ،وال يف رائحته ،و�إن
و�ضعته يف الثالجة �أو املطبخ ،ال يتغري ،لأنه زرع يف �أر�ض فل�سطني وبعرق فل�سطيني.
�إنها قلقيلية التي ت�ستفز ال�شعور الوطني الفل�سطيني يف ميدانها ،قاتلت بيد ،وزرعت
بيد ،وتعلمت بيد ،فمنها العلماء وال�شعراء والأدباء والكتاب واملفكرون ،ومنها الزراع
العظماء كذلك.
وها �أنا �أعرب عن بالغ �سعادتي ب�أنني �أقف بينكم اليوم متحدث ًا با�سم جامعة القد�س
املفتوحة ،هذه اجلامعة التي كانت حلم ُا و�أم ًال راود ر�ؤو�س قادتنا الفل�سطينيني -رحم
هم �شعبهم بعدما
اهلل منهم من غادر ،وحفظ اهلل على من بقي منهم ورعاه -حينما حملوا َّ
ا�ستفحل االحتالل يف �إجراءاته �ضد جامعاتنا وطلبتنا حيث عمد �إىل �إغالق اجلامعة مدة
تزيد عن �سنتني �أو �أكرث يف بع�ض الأحيان ،وعمل على تقطيع �أو�صال وطننا.واعتقال طلبتنا
هم �شعبها ،وبادرت
و�أ�ساتذتنا ،وفر�ض الإقامات اجلربية وغريها ،ولأن هذه القيادة حملت َّ
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

�إىل و�ضع حلول للتغلب على �إجراءات االحتالل ،ونحن دائم ًا املخرتعون ،فكان التعليم
املفتوح ،وكانت جامعة القد�س املفتوحة ،وحني بد�أت اجلامعة عملها بخطوات متوا�ضعة،
مل نكن نت�صور �أن ن�صل بها �إىل هذه املرحلة ،و�أن تكون بهذا االنت�شار ،وبهذا الأداء اجليد،
مل �شمل الوطن�.صدقوين -وبال فخر �أقول� -إننا امل�ؤ�س�سة الوطنية
وبهذه الإ�سرتاتيجية يف َّ
الواحدة الباقية التي جتمع �شمل الوطن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى الرغم من �سلطات االحتالل ومن �إجراءاتها القمعية يف عرقلة امل�سرية �أو الت�أثري
عليها �سلباً ،لعلنا منلُّ �أو ن�س�أم ،فقد خاب ف�ألهم فنحن ما�ضون يف م�سريتنا ،وكذلك �أخوانكم
يف قطاع غزة يف جامعة القد�س املفتوحة يعملون عملنا نف�سه ،ونحن نكر�س الوحدة الوطنية
ال�صادقة.
من هنا �أدعو اهلل �أن يثوب �إخواننا يف حما�س �إىل ر�شدهم ،و�أن يرجعوا �إىل حلمة الوطن،
نحن لي�س لدينا ما نختلف عليه �إال قدرتنا على الوالء لفل�سطني ،وفل�سطني فقط ،و�إذا اختلفنا
على �شيء فال خالف على الوطن لأن اخلالف عليه خيانة.ف�رصاعنا مع االحتالل هو �رصاع
على موطىء قدم ،نحن يف القد�س املفتوحة نكر�س الوحدة الوطنية وال فرق بيننا.
نحن ن�سعى فقط �إىل تكري�س الثقافة الوطنية الفل�سطينية العلمية لنن�شئ جي ًال فل�سطيني ًا
واعي ًا يدرك ما يريد ،ويدرك ما يريده منه الوطن ،فخريجونا الآن حوايل � 51000أثبتوا
بجدهم ومثابرتهم و�أدائهم املتميز املكانة العلمية والأدبية التي حتتلها هذه اجلامعة يف
�سلم التعليم العايل الفل�سطيني.
لقد كانت القد�س املفتوحة حلم ًا داعب خميلة الزعيم الراحل يا�رس عرفات رحمه اهلل
و�إخوانه ،وقد �صدق فيهم ال�شاعر حينما قال:
ولك���ن ت�ؤخ���ذ الدني���ا غالب���ا
وم���ا ني���ل املطال���ب بالتمن���ي
لقد غالبنا كل �شيء حتى و�صلنا بهذه اجلامعة �إىل ما و�صلت �إليه.
�إخواين �أرحب بكم �أجمل ترحيب ،و�أعرب لكم عن �سعادتي لوجودي بينكم ،و�أمتنى
جلامعة القد�س املفتوحة مزيداً من العطاء ،كجامعة يف وطن ووطن يف جامعة.

والسالم عليكم.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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كلمة

رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرحب بكم جميع ًا يف جامعة القد�س املفتوحة ويف حمافظة قلقيلية وقد نورت بكم
وزادت بهجة واخ�رضاراً ،فقدومكم �إليها تكري�س للقائها ،وت�أ�شري على مكانتها التي ال بد
�أن ن�ضعها يف ح�ساباتنا الوطنية.عندما نر�سم ونحدد مقدراتنا و�إمكاناتنا يف بناء دولتنا
الفل�سطينية.
حتديات التنمية الزراعية يف فل�سطني فكرة ومنطلق علمي ،ميكن من خاللهما �سد
الثغرات التي يحتاجها العمل الزراعي و�إنتاجه ،وكذلك الرتبية احليوانية والنق�ص فيها
و�سبل ت�سديده لن�صل �إىل الطريق ال�صحيح ،وب�أننا �رسنا يف طريق التنمية التي ميكن �أن
تو�صلنا �إىل �أهداف التنمية احلقة.
وكلنا �أمل �أن حتقق الأوراق والأبحاث واملناق�شات والتو�صيات يف هذا امل�ؤمتر كل
املطلوب منها وحتقق الأهداف املن�شودة.
�إننا يف جامعة القد�س املفتوحة -وانطالقا من �إح�سا�سنا بامل�س�ؤولية الوطنية
واملجتمعية التي �أ�صبحت �ضمن �أولويات رئا�سة اجلامعة ودوائرها -قمنا بدرا�سة م�ستقبلية
لواقع حمافظة قلقيلية الزراعي ،وبالتعاون مع عطوفة حمافظ قلقيلية وامل�س�ؤولني يف
املحافظة ومزارعيها ومبباركة من �أ.د.يون�س عمرو رئي�س اجلامعة وجمعية �أ�صدقاء جامعة
القد�س املفتوحة للك�شف عن جوانب ميكن من خاللها �أن نزرع يف املحافظة الأمل بتحقيق
م�ستقبل �آمن لتكون قلقيلية لبنة فاعلة يف بناء الدولة الفل�سطينية بجانب القد�س واملدن
الأخرى.

وقد كان �ضمن ا�ستنتاجاتنا من قلقيلية ما ي�أتي-:
♦

♦�إن حمافظة قلقيلية غنية بقدراتها الزراعية املدفونة.

♦

♦�إن حمافظة قلقيلية حتتاج �إىل اخلربات الزراعية املتطورة.

♦ ♦ميكّن املناخ يف حمافظة قلقيلية من �إنتاج منتجات زراعية وحيوانية فريدة،
وبخا�صة املزروعات اال�ستوائية ،وفيها بحر من املاء اجلويف الذي ال ين�ضب ،وال بد من
ا�ستغالله قبل الغري يف جمال املزروعات وتربية احليوانات ب�شكل تكون فيه منفردة يف
بع�ض الأنواع املنا�سبة.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

قلقيلية تعاين من م�شكالت الت�صدير وا�ستيعاب املنتجات ،مما ي�ؤدي �إىل حتديد كمية
الإنتاج ،وهدر الطاقات املوجودة.
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة �إقامة م�ؤمترنا الزراعي الأول حل�شد جميع الطاقات
الزراعية يف فل�سطني ،ننقل لهم خربتنا ون�ستفيد من خربتهم يف �إن�شاء منظومة زراعية
تعاونية فل�سطينية متحو التفتت والتق�سيم يف التخ�ص�صات الإنتاجية.
ولنكن �أوفياء ملن ي�ستحق الوفاء لقد وجدنا لنا �أخوة يف الوطن قدموا لنا امل�ساعدة
ْ
والدعم املايل واخلربات ،فلهم منا كل ال�شكر والتقدير والعرفان باجلميل ،ف�شكراً لهم�.شكراً
لكم وحل�ضوركم.

والسالم عليكم.

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

7

كلمة

حمافظ حمافظة قلقيلية
العميد /أ .ربيح اخلندقجي

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

�أرحب بكم جميعاً و�أ�شكركم على م�شاركتكم يف هذا امل�ؤمتر.
يبدو �أن �أدب املقاومة عندنا تزاحم ،ف�أ�صبحنا يف معركة البناء مطالبني ب�أدب
ممار�سة املقاومة على الأر�ض ،لأنه مقاومة يف ظل معركة بناء ،وعندما نتحدث عن بناء
م�ؤ�س�سات الدولة ،وال�رصاع من �أجل �إقامة الدولة ،فاالقت�صاد من �أهم مقومات الدولة ويف
العلم احلديث ال�سيا�سة اقت�صاد مكثف ،ودولة بال اقت�صاد -حتى ولو كانت م�ستقلة -هي
حمتلة ومنزوعة الإرادة ل�صالح مانح من هنا �أو هناك.
ف�إذاً كنا ن�سعى �إىل ا�ستقالل الدولة وبنائها ،فقطاع الزراعة هو القطاع الأ�صيل يف
وعطاء ،ويف فل�سطني قد ي�أخذ ح�سا�سية �أخرى لأنه
اقت�صاد �أي دولة ،وهو الأكرث ثبات ًا
ً
يرتبط بالأر�ض مو�ضع ال�رصاع ،وبقدرة الطرفني على توظيف الأر�ض ،فامل�ستوطنة توظف
الأر�ض ل�صالح االحتالل ،وعلينا نحن �أن نوظف الأر�ض ل�صالح اال�ستقالل.
ففل�سطني رغم م�ساحتها ال�صغرية تتعدد فيها املناخات ،وبالتايل تتعدد �أنواع الزراعة،
ولكل مناخ خ�صو�صية ،ويف قلقيلية يتمثل املناخ اال�ستوائي ،فنحن لنا نخب متميزة يف
الزراعة ولنا خربات زراعية ممتازة تعطي للزراعة املفهوم العلمي �أو ًال لبناء قطاع الزراعة،
وثاني ًا لدعم ال�صناعة الزراعية ،ونحن ندعو �إىل اال�ستثمار يف ال�صناعات الزراعية فر�أ�س
املال ال ي�ستثمر يف قطاع الزراعة ،وال�صناعة الزراعية ،و�إمنا يركز على العقارات ،فالأوىل
بر�أ�س املال �أن ي�ستثمر يف الزراعة.
من واجبنا توحيد �إرادتنا يف ت�شجيع اال�ستثمار يف هذا القطاع ،و�أن يكون �شعارنا �أن
ن�أكل مما نزرع.
يف معركة املياه نوظف الإمكانات ال�صحيحة ،ويف معركة الأر�ض نحافظ عليها
ون�صبح �أكرث قدرة للدفاع عنها وا�ستثمارها�.إذا كانت هذه الأر�ض هي مو�ضع ال�رصاع
وهي توحدنا يف عملية ال�رصاع -فهي بحاجة �إىل وحدتنا الوطنية ،فال يعقل �أن نقف يفجامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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وجه امل�ستوطنة واحلاجز واجلدار منق�سمني وال بد من �أن نكون موحدين يف وجه االحتالل
و�سيا�ساته و�إجراءاته ،فكل التحية ملن �أعد ورقة علمية ،و�ساعد يف �إعداد هذا امل�ؤمتر ،ولكل
من رعى و�ساهم يف امل�ؤمتر.
�أدعو اهلل �أن يكون العام القادم عام حرية وا�ستقالل نحتفل فيه بدرا�سات علمية
جديدة ،و�أر�ضنا خالية من امل�ستوطنات وامل�ستوطنني ب�إذن اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل.
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كلمة

املمول الرئيس للمؤمتر
ممثل مؤسسة أنريا
أ.ناصر قادوس

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ي�رشفني نيابة عن م�ؤ�س�سة �أنريا �أن �أ�شارككم فعاليات امل�ؤمتر الزراعي الأول حتديات
التنمية الزراعية يف فل�سطني الذي تنظمه جامعة القد�س املفتوحة يف الوقت الذي حتتفل
فيه بالعام الع�رشين على ت�أ�سي�سها ،فهنيئ ًا للجامعة احتفاالتها ،وهنيئ ًا ملحافظة قلقيلية
املدينة الزراعية بطبعها وطبيعتها ،بد�أت م�ؤ�س�سة �أنريا عملها كم�ؤ�س�سة دولية قيل  43عاماً،
لتخدم الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ويف ال�سنوات الع�رش الأخرية بد�أت العمل
مع الفل�سطينيني يف الأردن ولبنان على نطاق �أ�ضيق.
منذ ذلك اليوم ظلت ر�سالتها تتمحور حول النهو�ض مبعي�شة الإن�سان الفل�سطيني،
ورفع معاناته من خالل تنفيذ امل�شاريع التنموية يف خمتلف املجاالت التعليمية وال�صحية
والبنية التحتية ،وخلق فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع تنموية �أخرى.
وانطالق ًا من �إميان م�ؤ�س�سة �أنريا بخدمة الفل�سطينيني والنهو�ض باالقت�صاد املجتمعي،
وت�شغيل الأيدي العاملة ،وال �سيما الن�ساء؛ ف�إن امل�شاريع الزراعية مل تغب يوم ًا عن �أجنده
امل�ؤ�س�سة �أو تقاريرها ال�سنوية ،حتى �إنها كانت تعرف باملا�ضي القريب ب�أنها تخ�ص�صت يف
القطاع الزراعي فقط ،فنفذت م�شاريع ا�ست�صالح الأرا�ضي والت�شجري منذ مطلع الثمانينيات
وم�شاريع الري الذي كان �أكربها م�رشوع عني ال�سلطان يف �أريحا.والبنية التحتية الزراعية
كالطرق الزراعية ،وم�صانع الأعالف والألبان والأ�سواق املركزية يف �أريحا وطولكرم ،كذلك
برامج الدعم الفني للمزارع الفل�سطيني وجمعياته التعاونية.
ابتداء من
فالتنمية الزراعية ال ميكن �أن تتحقق بدون �أن تت�ضافر جهود ال�رشكاء كافة
ً
�صانعي القرار وهيئات التمويل وامل�ؤ�س�سات املنفذة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملزارع
الذي ي�شكل حمور التنمية وهدفها.
وتعتمد م�ؤ�س�سة �أنريا نظام امل�شاركة يف عملها ،حيث ترتبط بعالقات وثيقة مع
الوزارات وامل�ؤ�س�سات الوطنية واجلمعيات الزراعية واجلامعات.ونحن بد�أنا نتعاون مع
بلدية قلقيلية لت�صميم م�صنع «الدبال» لتدوير خملفات النباتات وحتويلها �إىل �سماد طبيعي
ي�شكل بدي ًال عن ال�سماد الكيماوي.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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كما نعمل حالي ًا على تنفيذ بع�ض امل�شاريع الزراعية ال�صغرية يف املناطق املختلفة
ل�صالح اجلمعيات التعاونية �أو ل�صالح املزارعني مبا�رشة.
ن�أمل �أن يكون للأوراق العلمية التي �ستقدم يف هذا امل�ؤمتر �إمكانية للتطبيق امليداين،
و�أن ت�ساعدنا يف دعم القطاع الزراعي والريف الفل�سطيني ،وبخا�صة �أن برنامج امل�ؤمتر
متنوع�.أمتنى لهذا امل�ؤمتر النجاح والتقدم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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كلمة
دولة رئيس الوزراء د.سالم فياض ،راعي املؤمتر
ألقاها نيابة عنه معالي وزير الزراعة السابق
د.إمساعيل دعيق

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ي�رشفني وي�سعدين �أن �أنقل �إليكم جميع ُا حتيات دولة رئي�س الوزراء –راعي امل�ؤمتر-
ومتنياته للقائمني على هذا امل�ؤمتر ب�أن يحقق امل�ؤمتر �أهدافه وجناحه ،و�أنقل �شكره العميق
لرئي�س جامعة القد�س املفتوحة و�أ�رستها على جهودهم لتنظيم هذا امل�ؤمتر الذي يتزامن مع
مرور  20عام ًا من العطاء لهذا ال�رصح العلمي الكبري ،متمنني لإدارته وطلبته والعاملني فيه
دوام التقدم والنجاح� ،إن جهود جامعة القد�س املفتوحة لتنظيم هذا امل�ؤمتر هي خطوة �أخرى
على طريق تنمية القطاع الزراعي ،و�أملي �أن تكون املداوالت والنقا�شات واال�ستنتاجات
والتو�صيات وا�ضحة ومفيدة لكل عامل ،ومزارع ،وم�ستثمر ن�شيط ومهتم بهذا القطاع.
�إن �إقامة هذا امل�ؤمتر يف حمافظة قلقيلية البا�سلة ،ي�أتي جت�سيداً وت�أكيداً على �أن
حمافظة قلقيلية ظلت و�ستبقى متميزة بالإنتاج الزراعي ،على الرغم كل املعوقات من
االحتالل وامل�ستوطنني ،لقد ركز برنامج احلكومة الثالث ع�رش�( :إنهاء االحتالل و�إقامة
الدولة) على تنمية االقت�صاد من خالل جملة من الأهداف والأولويات الوطنية و�أبرزها:
�إعادة هيكلة االقت�صاد ك�أ�سا�س لبناء الدولة احلديثة ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص وتطوير
امل�ؤ�س�سات وتنميتها ،ودعم املنتجات واخلربات الفل�سطينية ونقل املعرفة ،وخلق بيئة
ا�ستثمارية وتطوير املوارد املحلية ،ودعم الإبداعات وتو�سيع نطاق التعاون الثنائي املتعدد
واملحافظة على املوارد الطبيعية وا�ستغاللها على النحو الأمثل وزيادة االكتفاء الذاتي من
املنتجات الزراعية املحلية.
تكت�سب الزراعة �أهمية خا�صة يف املجتمع الزراعي الفل�سطيني ،حيث �إنها متثل عنوان
�صمود وحتدٍ ،وت�شبث ًا بالأر�ض ،ومالذاً وم�صدراً للدخل والغذاء خالل الأزمات.
كما تعد الزراعة �أهم مقومات الناجت الفل�سطيني من حيث م�ساهمتها يف الناجت املحلي،
وتوفري ال�صادرات الزراعية الفل�سطينية وتوفري فر�ص العمل.
�أما التحديات التي تواجه عمليات التنمية الزراعية يف فل�سطني ،فهي االحتالل
واال�ستيطان واحل�صار على قطاع غزة واخل�سائر التي تكبدها الفل�سطينيون نتيجة احل�صار
واحلرب التي ُقدرت بحوايل  420مليون دوالر ،وكذلك ال�سيطرة على  %80من املياه و
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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 %85من املراعي ،واجلدار الذي عزل �أكرث من � 550ألف دومن منها � 150ألف دومن من �أكرث
الأرا�ضي خ�صوبة.
�إ�ضافة �إىل العوامل الطبيعية من تغري للمناخ ودورات اجلفاف ،وارتفاع �أ�سعار
املنتجات الغذائية وغريها.

�إن وزارة الزراعة قد عملت -وبالتعاون والتوثيق مع ال�رشكاء كافة -على النهو�ض
بالقطاع الزراعي.وذلك يتواءم وين�سجم مع �أهداف برنامج احلكومة ،وبخا�صة برنامج
تطوير امل�ؤ�س�سات وتنميتها ،و�إعادة الهيكلة االقت�صادية التي تتمثل يف-:
♦

♦�إعداد ا�سرتاتيجية القطاع الزراعي.

♦ ♦الر�ؤيا امل�شرتكة للخطة  2013-2011بالتعاون والتن�سيق مع جميع امل�شاركني
والفاعلني من امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص.
♦ ♦عملت الوزارة على �إعداد خطة عمل للقطاع الزراعي يف الفرتة من ،2013-2011
وات�ضح �أن م�ساهمة القطاع الزراعي يف اخلطة الوطنية قد زادت ،حيث خ�ص�ص للقطاع
الزراعي  %7مقابل � %1سابقاً.
هناك زيادة يف دعم املمولني من امل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية والدولية والقطاع
اخلا�ص للقطاع الزراعي �سواء يف جمال القرو�ض �أم الهبات.
لقد متت هيكلة قطاع الزراعة ب�شكل ن�ستطيع �أن ن�ستفيد ب�أق�صى ما ميكن من هذا القطاع،
ونحن بكل فخر ن�ستطيع �أن نقول �إننا جنحنا يف قطاع زيت الزيتون والعنب والنباتات
الطبية وقطاع الأغنام والأبقار والدواجن بن�سب متفاوتة رغم الكثري من ال�صعوبات التي
تواجهنا ،ونعمل على جتاوزها.
مرة �أخرى با�سم رئي�س الوزراء ن�شكر جامعة القد�س املفتوحة وخريجيها من تخ�ص�ص
الزراعة على جهودها يف تطوير القطاع الزراعي يف فل�سطني ،و�أطلب �ضمهم �إىل نقابة
املهند�سني الزراعيني.

وشكراً لكم.
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اليوم األول  /اجللسة األوىل
إنتاج حيواني
رئيس اجللسة :د.عالئي البيطار

♦ ♦آفاق جناح االستزراع السمكي يف حمافظة قلقيلية
أ.حممد تيسري بصالت
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ملخص:
يهدف هذا البحث �إىل التعرف على �أفاق حتقيق النجاح يف اال�ستزراع ال�سمكي يف
املحافظة ،وخا�صة تربية �أ�سماك التالبيا (البلطي)  ،والكارب (املربوك)  ،وقد اعتمد الباحث
منهجية البحث التحليلي ،و�سعي ًا لإدخال هذا النوع اجلديد من الأمناط الزراعية يف املحافظة
ا�ستناداً �إىل توافر املقومات الأ�سا�سية لنجاح م�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي ،واملمثلة يف وفرة
م�صادر املياه حيث يوجد يف املحافظة  68بئراً جوفي ًا زراعياً ،وي�صل معدل درجة حرارة
هذه املياه �إىل 22م عند ال�ضخ� ،أما بالن�سبة  PHفتبلغ � 7.4أما بخ�صو�ص الأك�سجني املذاب
فيبلغ بحدود  5ملغرام /لرت �أما الأمونيا فتبلغ  0.02ملغرام /لرت ،وهذه اخلوا�ص منا�سبة
لهذين النوعني من الأ�سماك مبوا�صفات ت�سمح برتبية الأ�سماك نظراً �إىل ال�صفات ،واخلوا�ص
الكيماوية ،والفيزيائية للمياه�.إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ارتفاع درجات حرارة اجلو ب�شكل عام
نتيجة كون املحافظة �شبه �ساحلية ،وبخا�صة املدينة.كما �إن وجود ما م�ساحته حوايل %14
من امل�ساحة املزروعة يف املحافظة هي م�ساحة مروية ،وت�ضم هذه الن�سبة معظم �أرا�ضي
املدينة.فمحافظة قلقيلية ت�شتهر بالزراعات املروية وتتميز ب�إنتاج نوعيات جيدة من
احلم�ضيات والفواكه مثل اجلوافا وبع�ض الزراعات �شبه اال�ستوائية كالأفوجادو واملاجنا.
ناهيك عن ا�شتهارها برتبية الأ�شتال ملختلف �أ�صناف النباتات على م�ستوى الوطن ،حيث
يوجد ما يقارب من  45م�شت ًال ومركز بيع ،ومتثل هذه الن�سبة معظم �أرا�ضي املدينة� ،أما
فيما يتعلق بالأرا�ضي الزراعية املروية ،فت�شري النتائج الإح�صائية �إىل �أن حجم امل�ساحات
املزروعة قد انخف�ض حوايل  %19بعد بناء اجلدار ( 8281دومن ًا يف عام 2004م مقارنة
بـ  10207دومنات يف عام 2001م)  ،و�إن هذا االنخفا�ض كان نتيجة م�صادرة 1926
دومن ًا ل�صالح بناء اجلدار�.أما بالن�سبة للم�ساحات املزروعة املروية املعزولة خلف اجلدار
فتبلغ حوايل  5000دومن و�أن ما يقارب من  1500( %15دومن) من هذه امل�ساحة قد تركت
و�أهملت ب�سبب عدم مقدرة املزارعني من الو�صول �إىل �أرا�ضيهم.وعليه ف�إن ما يقارب من
 3426دومن ًا من الأرا�ضي املروية قد فقدت ب�سبب اجلدار وعليه ف�إن ن�سبة ما ي�ستهلك من
م�ستحقات املياه الزراعية يف املحافظة ميثل  %25فقط من �إجمايل امل�ستحقات.وبالتايل
ف�إن اللجوء �إىل ا�ستغالل املياه يف مثل هذا النمط من الزراعة �أ�صبح �رضورياً.وبالتايل ف�إن
تعظيم ا�ستخدام وحدة املياه من خالل ا�ستخدمها يف اال�ستزراع ال�سمكي وري املزروعات
بعد يف �آن واحد من خالل ري املزروعات باملياه امل�ستغلة يف الرتبية والتي تكون بنوعية
عالية من الناحية الت�سميدية.وعليه ف�إن ازدياد التوجه لرتبية الأ�سماك يعني رفع معدل
اال�ستهالك للفرد من منتجات الأ�سماك ،وبالتايل �سيكون لذلك �أثر على حالة الأمن الغذائي
ب�صورة عامة من خالل تطوير غذاء غني بامل�صادر الربوتينيه ،وغريها ،كذلك حتقيق
التنمية الريفية ،وزيادة الدخل �إ�ضافة �إيل تطوير املرافق ال�سياحية يف املحافظة.
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مقدمة:
اال�ستزراع ال�سمكي جزء من م�صطلح �أعم و�أ�شمل هو اال�ستزراع املائي ،ويق�صد به تربية
�أنواع معينة من الأحياء البحرية الأ�سماك -الق�رشيات -املحاريات -الطحالب البحرية
وغريها ،حتت ظروف حمكمة من �إعا�شة وتغذية ومنو وتفريخ وح�صاد وجودة مياه وظروف
بيئية مالئمة حتت �سيطرة الإن�سان.وعلى ذلك ميكن تعريف اال�ستزراع ال�سمكي ب�أنه تربية
الأ�سماك ب�أنواعها املختلفة �سواء �أ�سماك املياه املاحلة �أم العذبة ،التي ت�ستخدم كغذاء
للإن�سان حتت ظروف حمكمة وحتت �سيطر الإن�سان ،ويف م�ساحات معينة �سواء �أحوا�ض
تربية �أم �أقفا�ص
طور
وقد عرف ا�ستزراع ال�سمك وتربيته يف الربك منذ القدم ،ومن املعروف �أنه قد ّ
من قبل املزارعني القدامى بق�صد ا�ستقرار امل�صادر الغذائية.وجاءت �أوىل املعلومات عن
تربية الأ�سماك يف الربك من ال�صني منذ � 4000سنة ،ومن بالد ما بني النهرين منذ
حوايل � 3500سنة ،و ُدجمت تربية الأ�سماك يف الربك مع زراعة الأرز من فرتة � 25إىل
� 220سنة بعد امليالد يف ال�صني.كما عرف ا�ستزراع الأ�سماك يف حو�ض البحر املتو�سط
يف عهد الإمرباطورية الرومانية ،ثم �أ�صبح بعد ذلك �إحدى و�سائل �أنظمة �إنتاج الغذاء
يف الأديرة امل�سيحية يف �أوا�سط �أوروبا.ويف الوقت احلا�رض �أ�صبحت تربية الأحياء
تعرف منظمة
املائية تتعدى تربية الأ�سماك يف الربك �أو يف حقول الأرز ،و�إح�صائي ًا ِّ
الأغذية والزراعة (الفاو) تربية الأحياء املائية بكونها ا�ستزراع الأحياء املائية من �سمك
وق�رشيات و�صدفيات ونباتات مائية.

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

23

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

وصف القطاع الزراعي يف احملافظة:
تقع حمافظة قلقيلية يف اجلزء ال�شمايل الغربي من ال�ضفة الغربية ،بالقرب من نقطة
التقاء �سل�سلة جبال نابل�س مع �ساحل البحر املتو�سط ،وتع ُّد حمافظة قلقيلية رغم �صغر
م�ساحتها واحدة من �أهم املحافظات يف ال�ضفة الغربية من الناحية الزراعية ملا تتميز به
من �أرا�ض خ�صبة ،توافر م�صادر املياه ،وتنوع املناخ مما �ساعد يف انت�شار زراعة �أ�صناف
مميزة على م�ستوى الوطن ،بالإ�ضافة للخربات التي يتميز بها املزارعون يف هذه املحافظة
من خالل تطوير قدراتهم الذاتية و�أ�ساليبهم يف الزراعة بناء على التقدم العلمي �إ�ضافة �إىل
نقل التكنولوجيا احلديثة واملعدات املتطورة.فمحافظة قلقيلية ت�شتهر بالزراعات املروية
وتتميز ب�إنتاج نوعيات جيدة من احلم�ضيات والفواكه مثل اجلوافا وبع�ض الزراعات �شبه
اال�ستوائية كاالفوجادو واملاجنا والق�شطة.ناهيك عن ا�شتهارها برتبية اال�شتال ملختلف
ا�صناف النباتات على م�ستوى الوطن..وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف
املحافظة  132400دومن (مكتب زراعة قلقيلية )2009 ،يف حني بلغت امل�ساحة املزروعة
حوايل  80000دومن.ويع ُّد الدخل من العمل يف القطاع الزراعي مرتفعاً ،حيث �إن الإنتاجية
للأر�ض املزروعة واملروية بلغت حوايل  7067طن /كم ،2بينما �إنتاجية الأرا�ضي البعلية
بلغت حوايل  350طن /كم(.2وثيقة معلومات ،بلدية قلقيلية2005.م) واجلداول �أدناه
تو�ضح الواقع الزراعي يف املحافظة:
الواقع الزراعي يف حمافظة قلقيلية باالرقام
االرتفاع عن �سطح البحر

 520 – 40م

امل�ساحة الكلية

 170348دومن

عدد التجمعات ال�سكنية
عدد ال�سكان

 91217ن�سمة

معدل �سقوط االمطار

 550ملم

الآبار اجلوفية الزراعية

 69بئر

الآبار اجلوفية الزراعية خلف اجلدار
املعا�رص
التجمعات اال�ستيطانية

19
 15اوتوماتيكية عاملة 1+غري عاملة
 22ب�ؤرة ا�ستيطانية %7.5من امل�ساحة الكلية

املناطق املجرفة ب�سبب اجلدار الفا�صل

 3726دومن

املناطق املعزولة ب�سبب اجلدار الفا�صل

 29350دومن
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24

 34جتمع ( 5بلديات4+بدو 25+جتمع قروي)

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

1 .1الب�ستنة ال�شجرية
احلم�ضيات

 3450دومن

اللوزيات

 177دومن مثمر  379+دومن غري مثمر

التفاحيات

 18دومن

اجلوزيات

 292دومن مثمر 136+دومن غري مثمر

فواكه �أخرى:
118دومن مثمر 107 +غري مثمر

تني
جوافا

 237دومن مثمر 120+دومن غري مثمر

ماجنا

 92دومن

ا�سكدنيا

 92دومن

افوجادو

 48دومن مثمر 50+دومن غري مثمر
 22دومن مثمر

ق�شطة
2 .2اخل�ضار

الدفيئات (بندورة +خيار+ملوخية+فا�صولياء+فلفل

 2402دومن

خ�ضار مك�شوفة

 3322دومن
3 .3امل�شاتل
العدد

امل�ساحة /دومن

النوع
خ�ضار

3

6

ا�شجار فاكهة

9

31

نباتات زينة

10

47

خمتلطة

24

255

مربرات إدخال منط االستزراع السمكي على مستوى احملافظة:
ميثل اال�ستزراع ال�سمكي حالي ًا حمور رئي�س ًا للتنمية فى العديد من دول العامل والوطن
العربى حيث ي�ساهم ب�صورة ملمو�سة فى حتقيق الأمن الغذائى.ويعد اال�ستزراع ال�سمكي
�إحدى الو�سائل املثالية للح�صول على �أعلى �إنتاجية لوحدة امل�ساحة �إذ ت�ستغل عوامل
الإنتاج بكفاءة �أكرب لوقوعها حتت �سيطرة وحتكم املربى �أو املزارع.وتع ُّد الأ�سماك من �أهم
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امل�صادر الغذائية للإن�سان منذ القدم ،كون حلومها تتميز عن غريها من اللحوم احلمراء
والبي�ضاء لإنها �سهلة اله�ضم واالمت�صا�ص ،وغنية بالربوتني وبالدهون� ،سهلة اله�ضم
وغنية بالأحما�ض الأمينية ،وخا�صة اللي�سني وامليثيونني وال�سي�ست�سن الغني بالفيتامينات
خا�صة فيتامني  A،Dويحتوي على ن�سبة عالية من اليود ،وكذلك على ن�سبة عالية من
الف�سفور والعنا�رص الغذائية ،وقد بلغ الإنتاج املحلي من الأ�سماك فى  2005حواىل 3000
طن ،وامل�ستورد حواىل ع�رشة �آالف طن على م�ستوى الوطن ،وبلغ معدل ا�ستهالك الفرد
الفل�سطينى من الأ�سماك فى العام حواىل  3كيلو جرام فى حني �أن املعدل الذى �أو�صت به
منظمة الفاو حواىل  13كيلو جرام للفرد ،ومن هنا ظهرت �أهمية اال�ستزراع ال�سمكى ل�سد
احتياجات ال�سوق املحلي من الأ�سماك الطازجة �إىل البحث عن طرق بديلة.من هنا برزت
�أهمية و�رضورة التطور يف عملية اال�ستزراع ال�سمكي عن طريق ا�ستخدام �أحدث الو�سائل
التقنية لتوفري الأمن الغذائي و�إغالق الفجوة بني اال�ستهالك والإنتاج هذا من ناحية ،ومن
ناحية �أخرى ف�إن الظروف التي تعر�ضت وتتعر�ض لها املحافظة من ال�سيطرة على م�صادر
املياه وم�صادرة الأرا�ضي كان مربراً لإدخال منط اال�ستزراع من �أجل ا�ستغالل الأرا�ضي
غري ال�صاحلة للزراعة من ناحية وتعظيم ا�ستخدام املياه من خالل تربية الأ�سماك قبل
ا�ستخدامها يف الري.

تهدف تنمية تربية اال�سماك ب�شكل عام �إىل حتقيق عدة �أهداف:
1 .1توفري م�صدر بروتني رخي�ص للفالح و�أ�رسته.
2 .2توفري دخل مايل �إ�ضافى للمزارع.
�3 .3إدخال هذا الن�شاط للمجتمع املحلي والتعريف به.
4 .4التقليل من عمليات �إ�ضافة املخ�صبات الكيميائية للنباتات واال�ستعا�ضة عنها

مبخلفات الأ�سماك ال�صلبة الذائبة يف املاء.

كيف سيساهم االستزراع يف تدعيم األمن الغذائي على مستوى احملافظة:
بلغ عدد �سكان حمافظة قلقيلية  91000ن�سمة يف نهاية عام ( 2007بح�سب بيانات
اجلهاز املركزي للإح�صاء) ويقدر عدد ال�سكان يف نهاية عام  2010بحوايل  97000ن�سمة.
وبناء على مع َدل النمو ال�سكاين يف املحافظة (�. )%2.8سيكون هناك زيادة كبرية يف �أعداد
ً
ال�سكان خالل ال�سنوات القادمة ،ومتثل ن�سبة الذين تزيد �أعمارهم عن � 15سنة ،وتقل عن 65
�سنة الن�سبة الغالبة يف بلدة قلقيلية حيث ي�شكًلون  %55من ال�سكان� ،أما ن�سبة الذين تزيد
�أعمارهم عن � 65سنة فبلغت .%4والن�سبة املتبقية والبالغة%41هم من الأطفال �أقل من 15
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�سنة.ويتنب�أ العلماء �أنه يف عام � 2010سي�صبح �سكان املعمورة قرابة  7.3مليار ن�سمة،
و�أن ما يزيد عن  % 90منهم �سيعي�شون يف البالد النامية ،التي يعاين  %20من �سكانها من
�سوء التغذية املزمن ،وخا�صة الأطفال ،ومن جهة �أخرى ف�إن �أكرث املحتاجني لزيادة ال�سمك
ومنتجاته يف طعامهم غري قادرين على ذلك ب�سبب جتاوز الأ�سعار لقدراتهم ال�رشائية.
ونتيجة لعدم توافر �أ�سماك طازجة ب�أ�سعار منخف�ضة ف�إن اال�ستزراع ال�سمكي �سيوفر هذا
النوع من املنتوج كقيمة غذائية غنية بالربوتني والعنا�رص الأخرى ال�رضورية لتغذية
الإن�سان.ويعد بروتني الأ�سماك �أعلى قيمة من �أي م�صدر بروتيني �آخر ،وذلك الحتوائه على
الدهون والفيتامينات واملعادن فالكيلو جرام الواحد من الأ�سماك يوفر احتياجات الإن�سان
من اليود ملدة  50يوماً ،وحتتوى حلوم الأ�سماك على جميع الأحما�ض الأمينية ال�رضورية
الحتياجات الإن�سان ،وتتميز دهون الأ�سماك باحتوائها على الأحما�ض الدهنية التي لها
ت�أثري �إيجابي خمف�ض مل�ستوى الكولي�سرتول يف الدم.وتوفر يف الأ�سماك فيتامينات �أ ،ب
مركب ،د ،هـ ،ج بالإ�ضافة �إىل �أمالح الكال�سيوم واحلديد والف�سفور واليود ،وحتتوى زيوت
الأ�سماك على �أحما�ض دهنية غري م�شبعة ت�ساعد على تقليل ن�سب جتلط الدم ،مما يفيد
مر�ضى القلب.

ركائز عملية االستزراع السمكي:
تعتمد عملية اال�ستزراع ال�سمكي على ركيزتني �أ�سا�سيتني هما املياه واملوقع.

أوال – املياه:
♦

♦واقع املياه فى حمافظة قلقيلية:

تقع حمافظة قلقيلية على احلو�ض املائي الغربي الذي ي�شكل مان�سبته  %52من
م�صادر املياه الكلية يف ال�ضفة الغربية ،ويف حمافظة قلقيلية يوجد  68بئراً ت�ستغل
للأغرا�ض الزراعية ،موزعة على عدد من التجمعات كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
الجدول ()3
توزيع اآلبار الجوفية حسب موقعها في المحافظة

عدد االبار الكلي

الطاقة االنتاجية ال�سنوية /م3

امل�ساحة املروية

املوقع
فالمية

4

422700

710

جيو�س

5

486300

1045

عزون

1

110000

300
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عدد االبار الكلي

الطاقة االنتاجية ال�سنوية /م3

امل�ساحة املروية

املوقع
قلقيلية

35

2822800

4802

النبي اليا�س

2

264000

530

را�س عطية

1

97000

220

حبله

10

1006500

1460

عزبة جلعود

1

100000

250

عزبة �سلمان

2

188000

420

بيت امني

1

130000

300

عزون عتمة

5

437000

1100

عزبة اال�شقر

1

110000

290

عزبة املدور

1

183000

135

68

6357300

11562

املجموع

المصدر (مديرية زراعة قلقيلية)2009 ،

وبالتايل تتوافر �إمكانية ا�ستغالل مياه الآبار يف تربية الأ�سماك بالنظام املفتوح
حيث ت�ضخ املياه اىل الأحوا�ض ال�سمكية �أوال ،ثم �إىل مزارع الإنتاج النباتي.

تع ُّد املياه من املقومات الأ�سا�سية يف عملية اال�ستزراع ال�سمكي على �أن تتوافر
فيها ال�رشوط الآتية:
1 .1متوافرة ب�شكل دائم ودون انقطاع.
2 .2خالية من امللوثات.
3 .3خالية من م�سببات الأمرا�ض.
4 .4قلة التكاليف.
وتع ُّد مياه الآبار �أهم امل�صادر املائية لعمليات اال�ستزراع ال�سمكي يف املحافظة ،حيث
�سيعتمد عليها يف تربية الأ�سماك يف احليازات الزراعية التي �ست�ستخدم املياه فيها بالنظام
املفتوح ،حيث ت�ضخ املياه �إىل الأحوا�ض ال�سمكية �أوال ،ومنها ملزرعة الإنتاج النباتي.
و بناء على نتائج فحو�ص املياه يف مدينة قلقيلية ،وبع�ض الآبار يف املواقع املجاورة
فقد ات�ضح �أنها خالية من �أي ملوثات تعوق عملية اال�ستزراع ال�سمكي.
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صفات مياه االستزراع:
الرتكيز املطلوب لبع�ض العنا�رص يف مياه اال�ستزراع ال�سمكي( ،ملجم /لرت) :


الأك�سجني الذائب فى املاء  5ملجرام /فى اللرت �أو �أكرث.



الأمونيا الذائبة فى املاء 0.05ملجرام فى اللرت.



غاز ثاين �أك�سيد الكربون � 10أو �أقل.

خوا�ص املياه املطلوب توافرها يف املزارع ال�سمكية ،فيمكن تق�سيمها �إىل
ق�سمني:
● ●الق�سم الأول :ال�صفات الطبيعية وتت�ضمن:
1 .1ال�ضوء والعكارة:
تع ُّد من العنا�رص املهمة فى املياه اجلارية واملزارع ذات النظام املفتوح حيث �إن توافر
�إ�ضاءة كافية مع مواد تخ�صيب ي�ؤدى �إىل منو كائنات حية دقيقة تتغذى عليها الأ�سماك،
وبخا�صة فى الأ�شهر الأوىل من عمرها ،وميكن املوازنة بني الهائمات النباتية فى املياه
وعدد الأ�سماك بها لتخفيف االعتماد على التغذية ال�صناعية.وتع ُّد العكارة ال�شديدة الناجتة
عن الطني غري جيدة للأ�سماك لأنها ترت�سب على اخليا�شيم ،وت�ؤدى �إىل اختناق الأ�سماك.
وهناك �أنواع من الأ�سماك ميكن �أن ت�ستفيد �أكرث من غريها فى الربك الطينية مثل �سمكة
البورى؛ لأن طريقة التغذية فى هذا النوع من الأ�سماك تعتمد على فلرتة املياه ،وا�ستخال�ص
الكائنات الدقيقة منها.

2 .2لون املاء:


يدل اللون الأخ�رض على زيادة الهائمات النباتية ،و�أنواع �أخرى من الطحالب.



يدل اللون املائل للزرقة على بع�ض �أنواع من الطحالب.



يدل اللون البني على زيادة ن�سبة الذبال (الكومبو�ست) .

 يدل اللون البني املائل لالخ�رضار على اخلليط امل�ؤلف من املواد الدبالية والهوائم
النباتية.

3 .3درجة حرارة املاء:
تع ُّد الأ�سماك من ذوات الدم البارد؛ �أي �أن درجة حرارة ج�سمها غري ثابتة ،بل تتغري
تبع ًا لدرجة حرارة الو�سط املائي املوجود فيه ،ومن ثم كان لدرجة حرارة املياه دور
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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ف َّعال يف جميع الوظائف الف�سيولوجية للأ�سماك من منو وتكاثر وتنف�س وحركة ومقاومة
الأمرا�ض وغريها.
�إن معدالت منو الأ�سماك يف درجة احلرارة املثلى ت�صل �إىل ح ِّدها الأق�صى� ،أما �إذا
وجدت الأ�سماك عند درجة حرارة �أقل �أو �أعلى ،ف�إنها ال تنمو ب�شكل طبيعي.
وت�ؤدي احلرارة دوراً م�ؤثراً يف العمليات احليوية التي تقوم بها الأ�سماك مثل عمليات
التمثيل الغذائي ،والتكاثر ،وبخا�صة عملية التبوي�ض.وتعي�ش الأ�سماك يف مدى معني من
درجات احلرارة ،وذلك بح�سب نوعها ،و�أي�ض ًا مراحل النمو التي توجد فيها.
وتنق�سم الأ�سماك ح�سب حتملها لدرجة حرارة املاء �إىل �أ�سماك املياه الباردة ،وهي
التي تتزاوج عند درجة حرارة  15م �أو �أقل ،و�أ�سماك املياه الدافئة ،وهي تتزاوج عند درجة
حرارة �أعلى من 16م.
فمث ًال حتتاج �أ�سماك البلطي للعي�ش يف درجات من احلرارة ترتاوح بني 25 -22
درجة مئوية ،وتتوقف عن التغذية يف حال انخفا�ض درجة احلرارة �إىل  16درجة مئوية،
وفى  10درجة مئوية ت�صبح معر�ضة للموت ،يف حني حتتاج مفرخات البلطي �إىل درجة
حرارة بني  30 – 25درجة مئوية�.أما �أ�سماك الكارب ف�أف�ضل منو لها بني  25 -23درجة
مئوية وتتحمل درجات حرارة منخف�ضة �أكرث ت�صل �إىل  4مئوي وتتكاثر يف ف�صل الربيع عند
درجة حرارة بني .20 -18وفيما يتعلق بدرجة حرارة مياه الآبار املوجودة يف املحافظة،
فت�صل �إىل  21درجة مئوية.
وكلما زادت درجة احلرارة ،كلما زاد معها معدل الأمونيا غري املتاينة وهى �سامة
للأ�سماك ولكن هذه امل�شكلة غالبا ما تتواجد فى مزارع تربية الأ�سماك املكثفة حيث يجب
التحكم بالو�سط الذى تعي�ش به الأ�سماك كلما ارتفعت درجة احلرارة.
وعند تخزين الأ�سماك ال�صغرية احلية لإدخالها فى الإنتاج للعام القادم يف�ضل زيادة
م�ستوى املياه فى الربكة لتتمكن الأ�سماك من النزول �إىل القاع الذى فى العادة تكون درجة
حرارته �أعلى وم�ستقرة �أكرث من املياه ال�سطحية

● ●الق�سم الثاين :ال�صفات الكيميائية وتت�ضمن:
1 .1الأك�سجني الذائب يف املاء:
يع ُّد الأك�سجني الذائب �أكرث عامل بيئي له �أهمية ل�صحة الأ�سماك ومنوها ،وانخفا�ض
تركيز الأك�سجني يف املياه عن احلدود املو�صى بها ،ي�ؤدي �إىل �إجهاد الأ�سماك ،وانخفا�ض
مناعتها ومعدالت النمو وفى حال االنخفا�ض ال�شديد حتت امل�ستويات احلرجة ،ف�إن ذلك
ي�ؤدى �إىل اختناق الأ�سماك ونفوقها.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تختلف احتياجات الأك�سجني الذائب ح�سب نوع الأ�سماك ،ون�شاط الأ�سماك ،ودرجة
احلرارة والكثافة العددية وغريها ،وميكن لأ�سماك املياه الدافئة �أن تتحمل وتبقى لفرتة
طويلة عند م�ستويات �أك�سجني قليلة كـ  3-2مليجرام /لرت ،بينما �أ�سماك املياه الباردة
تتحمل فقط حتى م�ستويات يف  5مليجرام /لرت.
وب�صورة عامه ف�إن تركيز الأك�سجني الذائب يف مياه املزارع ال�سمكية املو�صى به
ل�ضمان احلفاظ على �صحة جيده للأ�سماك ،ومعدالت منو عالية ،ينبغي �أال يقل عن 5
مليجرام /لرت ،وهذا ما توافق مع نتائج فح�ص عينات من مياه املحافظة التي ت�صل فيها
ن�سبة الأك�سجني الذائب يف املاء �إىل حدود  5 -4.5ملغم /لرت.

امل�شكالت التي يتعر�ض لها ال�سمك عند نق�ص الأك�سجني:


املوت املفاجئ �أو التدريجي للأ�سماك.



نق�ص معدالت النمو.



الإ�صابة بالإجهاد ،وظهور �أمرا�ض خمتلفة.



توقف الأ�سماك عن الطعام وفقدان ال�شهية.

دالالت نق�ص الأك�سجني يف املاء كما ي�أتي:
 جتمع الأ�سماك عند �سطح املاء و�أفواهها مفتوحة ،ويف حركة م�ستمرة للح�صول
على الأك�سجني.


ترنح الأ�سماك و�سباحتها ببطء.



جتمع الأ�سماك عند بوابات الري والفتحات التي يكون بها بع�ض الت�رسب من

املياه.


نفوق الأ�سماك خا�صة �أثناء الليل.



عدم �إقبال الأ�سماك على الطعام.

الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل نق�ص الأك�سجني يف املياه فهي:


موت النباتات داخل الأحوا�ض وحتللها.



نق�ص كمية ال�ضوء �أثناء النهار ،والذي ي�ؤدي �إىل نق�ص معدل البناء ال�ضوئي.

 زيادة معدل تنف�س الأ�سماك نتيجة لتعر�ضها لظروف غري طبيعية مثل الإثارة �أو
ارتفاع درجة حرارة املاء.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

31

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

 تزويد الأحوا�ض بكميات كبرية من الغذاء تفوق احتياجات الأ�سماك ،وبالتايل يتم
حتلل جزء منه و�أك�سدته ،وهو ما ي�ستهلك ن�سبة كبرية من الأك�سجني الذائب يف املاء.
 زيادة كثافة النباتات والطحالب يف احلو�ض عن املعدل املطلوب ،حيث ي�ؤدى ذلك
�إىل اختناق الأ�سماك عند الفجر ،لأن هذه النباتات تقوم با�ستهالك الأك�سجني فى التنف�س
اثناء الليل.

معاجلة نق�ص كميات الأك�سجني يف املاء عن طريق:
 تعد التهوية امليكانيكية عن طريق ما يعرف بالدفا�شات �أو البداالت من �أكرث
الو�سائل ا�ستخدام ًا لزيادة �أك�سجني مياه املزارع ال�سمكية ،كذلك ت�ستخدم و�سائل �أخرى مثل
�شفط املاء ،ثم �إعادة �ضخه على �شكل تدفقات متاثل الزبد.
 وقف تغذية الأ�سماك وعدم �إجهادها ومراجعة برنامج التغذية
 ت�ؤدي احلرارة دوراً مهم ًا يف ذوبان الأك�سجني ،حيث تتوقف درجة الذوبان على
درجة حرارة املاء ودرجة ملوحتها ،ويع ّد تركيز  5مليجرام �أك�سجني /لرت ماء معد ًال منا�سب ًا
ملعظم الأ�سماك ،وتع ُّد �سمكة البلطي من الأ�سماك التى تتحمل نق�ص الأك�سجني �إىل  2ملجرام
فى اللرت �إىل فرتات عالية ،ولكن ي�ؤثر ذلك على معدل النمو والأ�صابة بالأمرا�ض.
والأ�سماك ال�صغرية ت�ستهلك مقادير من الأك�سجني �أكرث من الأ�سماك الأكرب يف احلجم،
وتختلف احلدود احلرجة للأك�سجني باختالف �أنواع الأ�سماك ،وتف�ضل الأ�سماك الرتكيزات
العالية من الأك�سجني على اختالف الأحوال.

2 .2درجة ملوحة املاء:
ميكن تعريف امللوحة ب�أنها كمية الأمالح الذائبة يف  1كجم �أو لرت من املياه ،وتقا�س
امللوحة عن طريق �أجهزة علمية خا�صة.

تق�سم الأ�سماك �إيل ثالثة �أق�سام تبعاً ملدى حتملها لدرجة امللوحة:
 �أ�سماك املياه املاحلة:
وهي التي تعي�ش يف مياه البحر ،حيث تزيد درجة امللوحة على  30جزءاً من الألف.
 �أ�سماك املياه العذبة:
وهي التي تعي�ش يف املياه العذبة ،والتي ال تزيد ملوحتها على  0.5جزء من الألف،
وهذا ينطبق على �أ�سماك الكارب.
 �أ�سماك املياه قليلة امللوحة(brackish water fish) :
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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وهي التي تعي�ش يف مياه ترتاوح ملوحتها ما بني ( )30 -0.5جرام /لرت ،وهناك
�أنواع من الأ�سماك ميكنها �أن تت�أقلم على التغري ال�شديد يف ملوحة املاء� ،أي ميكنها �أن
تعي�ش يف املياه العذبة ،ويف املياه املاحلة دون �أية �آثار �سلبية على حياتها ،ومعظم هذه
الأ�سماك تع ُّد من الأ�سماك املهاجرة من املاء العذب للمياه املاحلة �أو العك�س ،ومن هذه
الأ�سماك� ،أ�سماك ال�سلمون ،وب�صفة عامة ،ف�إنه يجب �أخذ ملوحة املاء يف االعتبار عند �إن�شاء
املزرعة ،واختيار نوع ال�سمك املنا�سب لهذه امللوحة.وتع ُّد �سمكة البلطي من الأ�سماك التى
تعي�ش فى مدى وا�سع من امللوحة ،حيث ت�صل حتى  20جزء فى الألف �أما بخ�صو�ص �أ�سماك
الكارب ف�إنها تتحمل مدى من امللوحة حتى  10جزء يف الألف كالكارب الع�شبي.

3 .3ثاين �أك�سيد الكربون:
رمبا ال ي�صبح ارتفاع ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون يف املاء م�شكلة �إذا ما كانت هناك
وفرة من الأك�سجني ،فقد حتتمل بع�ض �أ�سماك القراميط ن�سبة  140مليجرام /لرت من ثاين
�أك�سيد الكربون ،يف حال توافر  10مليجرام /لرت جزء من الأك�سجني الذائب يف املاء ،وت�سبب
زيادة هذا الغاز يف املاء و�صوله �إىل مخ وقلب ال�سمكة م�سبب ًا موتها.ومما يجدر الإ�شارة �إليه
ذكره �أن مياه الآبار يقل حمتواها الأك�سجني ،ويزداد من ثاين �أك�سيد الكربون ،لذا البد من
ا�ستخدام م�ضخات �أك�سجني لتعديل ن�سب كل منهما يف املاء.

4 .4الأ�س الهيدروجيني :PH
كل نوع من الأ�سماك له حد �أمثل من الأ�س ( )PHالهيدروجيني ،وب�صورة عامه ف�إن
كـل �أنـواع الأ�سماك تف�ضل الو�سط املائي ذا الدرجات القلوية القليلة من (، )8.5 -6.5
وهذا منا�سب لكل من �أ�سماك الكارب وا�سماك البلطي ،وبناء على نتائج التحليل الكيميائي
ملياه االبار الزراعية يف املحافظة ،ف�إن قيمة  PHتعادل .7.4ويعرب الأ�س الهيدروجيني
عن خوا�ص الو�سط املائي احلم�ضي �أو القلوي.وت�أتي احلمو�ضة من ذوبان غاز ثانى �أك�سيد
الكربون فى املاء الناجت عن تنف�س اال�سماك ،وتع ُّد املياه امل�ستخرجة من الأر�ض �أعلى منه
فى املياه اجلارية مع مالحظة �أنه كلما زاد العمق الآتى منه املاء فى الأر�ض ،كلما زاد
معه ثانى �أك�سيد الكربون لوجود كائنات حية تعمل على زيادة هذا املعدل.وزيادة الأ�س
الهيدروجينى يزيد من معدل الأمونيا ال�ضارة بالأ�سماك ،وهناك جداول حتدد العالقة
بني الأمونيا ال�ضارة والأ�س الهيدروجينى ،وقد ت�ستعمل املنظمات القاعدية ل�سيطرة على
احلمو�ضة العالية ،ومن هذه املنظمات بيكربونات الكال�سيوم �أو نرث كمية من مادة كربونات
الكال�سيوم تقدر بـ  0.5طن /هكتار.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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وتظهر العديد من �أمرا�ض الأ�سماك نتيجة حمو�ضة املاء ،حيث يتولد عن ذلك العوم
البطئ ،و�أذى اجللد وت�شوه لون اخليا�شيم ،وانخفا�ض درجة حمو�ضة املاء يحوله ملاء �سام
بالن�سبة ملعظم الأ�سماك املوجودة يف احلو�ض ،فعند رقم احلمو�ضة  5تبد�أ الأ�سماك يف
النفوق ،حيث تغطى ج�سمها طبقة بي�ضاء ،وتفرز كمية كبرية من املخاط ،وتتحول �أطراف
اخليا�شيم للون البني ،وفى حالة �إذا كان املاء غني ًا باحلديد ،يتحول يف هذا الو�سط حلديد
غروي ،ي�ستقر على اخليا�شيم ،حيث ي�صعب التنف�س.

5 .5ن�سبة قلوية املاء:
تعد مقيا�س ًا لكمية الكربونات والبيكربونات (القلويات) يف ماء املزرعة ،وتقدر القلوية
املنا�سبة لنمو الأ�سماك ب�شكل طبيعي يف مدى من  200 – 50مليجرام /لرت ،ويدلُّ ارتفاعها
على �صالحية املاء لنمو الأ�سماك ،حيث ميكن حت�سني قيمتها ب�إ�ضافة اجلري.
كما ميكن تعيني القلوية من خالل الأ�س الهيدروجيني (م�ؤ�رش احلمو�ضة)  ،حيث يعطى
رقم  9على الأ�س الهيدروجيني داللة للخطورة على حياة الأ�سماك ،وعادة ما تنتج هذه
القيمة من امللوثات ،وكذلك من التنكات �إذا كانت هذه التنكات اخلرا�سانية مازالت حديثة.

6 .6درجة ع�رس املاء:
يعرب ع�رس املاء عن تركيز �أيونات الكال�سيوم واملاغن�سيوم باملاء ،وفى املياه العذبة
يكون الع�رس الكلى لها �أقل من  200مليجرام /لرت كربونات الكال�سيوم ،بينما يف مياه البحر
فقد ي�صل الع�رس الكلى لها �إىل  6500مليجرام /لرت.
كما يرتبط �أي�ض ًا وب�شكل كبري بدرجة احلمو�ضة والقلوية ،حيث تت�أثر معدالت كل
منهما ب�إ�ضافة اجلري (عملية التجبري)  ،ويقدر اخلرباء �أف�ضل معدل منو الأ�سماك بني 50
–  300مليجرام /لرت.
كقاعدة عامه يجب �أال تق ّل درجة الع�رس يف املياه العذبة ال�صاحلة لال�ستزراع ال�سمكي
عن  12.5مليجرام /لرت كربونات الكال�سيوم.

7 .7الأمونيا:
تع ُّد الأمونيا من النواجت الرئي�سية لتمثيل الربوتني فى ج�سم الأ�سماك ،وهناك �شكالن
من الأمونيا فى املاء الأوىل الأمونيا املت�أينة وهى غري �سامة ،وال�شكل الآخر الأمونيا غري
املت�أينة ،تع ُّد الأمونيا غري املت�أنية من الغازات �شديدة ال�سمية للأ�سماك حيث �إنها قادرة
على النفاذ عرب �أن�سجة اخليا�شيم حمدثه �رضراً بالغ ًا بها ،وكذلك بالوظائف احليوية الأخرى
للأ�سماك.
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احلد الأق�صى لرتكيز الأمونيا غري املت�أنية ( )NH3امل�سموح به يف مياه املزارع
ال�سمكية هو �أال يزيد عن  0.02مليجرام /لرت.وزيادة  PHتعمل على زيادة ن�سبة الأمونيا
غري املت�أينة لذلك فى املزارع ذات اال�ستزراع املكثف �أو �شبه املكثف ين�صح بقيا�س الأمونيا
ب�شكل يومي ،ومن خالل جداول خا�صة يتم معرفة ن�سبة الأمونيا املتاينة.
وعند ارتفاع هذه الن�سبة يجب تغيري �رسعة املاء ووقف التغذية لفرتة.

8 .8النيرتيت:
يع ّد النيرتيت ناجت و�سطي يف حتلل املخلفات النيرتوجينيه يف املاء بوا�سطة بكترييا
النيرتوموت�س ( )Nitrosomonasglوالنيرتوباكز (. )Nitrobacteria
عادة يحدث تراكم وزيادة لرتكيز النيرتيت بالأحوا�ض ال�سمكية يف حالة زيادة حتلل
املواد الع�ضوية مع نق�ص الأك�سجني يف املياه مبا ي�ؤدى �إىل الت�سمم بالنيرتيت �أو مر�ض
الدم البنى  ،BROWN BLOOD DISEARSEوبالن�سبة ملياه املزارع ال�سمكية ،ف�إن
تركيز النيرتيت يجب �أال يزيد عن  0.1مليجرام /لرت وميكن معاجلة هذه احلالة بتغري جزء
من مياه املزرعة و�إ�ضافة ملح الطعام.

9 .9كربيتيد الهيدروجني:
غاز كربيتيد الهيدروجني من الغازات التي تذوب يف املياه ،وله رائحة البي�ض الفا�سد،
ويتم �إنتاج هذا الغاز يف الروا�سب املوجودة يف قاع الأحوا�ض ال�سمكية يف بيئة ال هوائية
ال�سمية للأ�سماك ،لذلك ف�إنه يو�صى ب�أال
ويعترب كربيتيد الهيدروجني من املركبات �شديدة ُّ
يزيد تركيز كربيتيد الهيدروجني يف مياه املزارع ال�سمكية عن  0.01مليجرام /لرت.

1010معدل العنا�رص واملواد ال�سامة:
هناك العديد من امللوثات التي ي�ؤثر تواجدها على مدى �صالحية ومالءمة البيئة
املائية لرتبية الأ�سماك ،ومن هذه امللوثات املعادن الثقيلة مثل “الر�صا�ص ،الزئبق،
النحا�س ،الزنك ،الكادميوم ،الكروم وغريهـــا كاملبيدات احل�رشية �سواء املركبات الف�سفورية
�أو الكلوروهيدركربونيه ،التلوث بالزيت� ،سواء بالزيت اخلام �أو املكرر وغريها”.
من هنا ينبغي �أن تكون البيئة املائية لال�ستزراع ال�سمكي خالية من هذه امللوثات،
�أو على الأقل �أن يكون تركيزها �ضمن احلدود امل�سموح بها ،وا�ستخدام خزانات املياه
املنا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل م�ضخات الهواء واملاء ،ووجود نظام التربيد ال�صحراوي والتخل�ص
من امللوثات.
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وي�ؤدى تواجد امللوثات يف ماء اال�ستزراع بن�سب معينة يطلق عليها (الن�سبة القاتلة)
�إىل نفوق الأ�سماك ،كما �أن تواجدها يف معدالت �أقل من هذه الن�سبة املميتة ي�ؤثر على �صحة
الأ�سماك ولكن بن�سب متفاوتة كل ح�سب نوعه ،وذلك على النحو التايل:
 ترتاكم يف �أن�سجة اجل�سم كالكبد ،واخليا�شيم والقلب والطحال والعظم ،مما ي�سبب
حدوث تغريات ف�سيولوجية ووظيفية لهذه الأع�ضاء.


ت�ؤثر على اخل�صوبة ،وبالتايل ت�ؤدى �إىل تراجع معدالت التكاثر.



قد ت�ؤدي �إىل ظهور ت�شوهات يف الأ�سماك والزريعة ال�سمكية.



ت�ؤثر على تركيب ووظائف اخليا�شيم.



تزيد من اال�ستعداد الوراثي لدى الأ�سماك للإ�صابة بالأمرا�ض.

ثانيا  -املوقع:
يعد اختيار موقع املزرعة هو الأ�سا�س الذي عليه بناء املزرعة ،لذا الب ّد من معرفة
ال�رشوط املنا�سبة لإقامة املزرعة ال�سمكية كونه بداية الطريق ال�سليم للح�صول على عائد
اقت�صادي جم ٍز ي�ساعد على اال�ستمرار يف الإنتاج ومراعاة املوا�صفات وال�رشوط التي ت�ؤدي
لإجناح امل�رشوع ،وتقليل التكاليف الالزمة ملعاجلة الأخطاء التي قد تتبني م�ستقبالً.

وعند اختيار موقع املزرعة يراعي الآتي:
�1 .1أن تكون قريبة من م�صدر املياه.
�2 .2أن ال يت�رسب املاء من خاللها يف حال ا�ستخدم الأحوا�ض الرتابية ،ويتم تبطني

الربكة بالنايلون لتفادى هذه امل�شكلة فى جمتمعنا.

�3 .3أن تكون بعيدة عن املخلفات الزراعية والآدمية.
�4 .4أن يكون الو�صول �إليها �سهالً.

ال�رشوط الواجب توافرها لإن�شاء مزرعة �سمكية:
1 .1م�صدر للمياه اخلالية من التلوث ،وبخا�صة فى بالدنا الأمونيا نتيجة اختالط مياه

املجارى باملياه اجلوفية وميكن ا�ستخدام مياه الآبار �أو العيون ،كما ميكن ا�ستخدام مياه
الرتع والأمطار ،وميكن تقدير كمية املياه التي حتتاج �إليها املزرعة من املعادلة التالية:
(م�ساحة الأحوا�ض × عمق املياه بالأحوا�ض) ( +ن�سبة الفقد اليومي × مدة الرتبية).
2 .2املوقع املنا�سب للمزرعة ،حيث يراعى اختيار موقع قريب من م�صادر املياه.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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أشكال استزراع األمساك:
● ●�أوال -املزارع ال�سمكية:
هي �أحوا�ض تو�ضع فيها الزريعة ال�سمكية داخل املياه املنا�سبة ملعي�شتها ،وقد تكون
خرا�سانية �أو ترابية القاع ،وت�سمح الأحوا�ض بالتحكم يف دخول املياه وخروجها و�إمدادها
خالل مراحل الرتبية والنمو بالتغذية ،والرعاية املنا�سبة لعدد الأ�سماك فيها.

● ●ثانياً -الأقفا�ص ال�سمكية:
وهي �إحدى و�سائل تربية الأ�سماك يف بيئتها الطبيعية ،وي�ستخدم فيها قف�ص �أو
�صندوق عائم يتكون من �إطار خ�شبي و�شبك وغزل يحتوي على الزريعة املنا�سبة لنوع
املياه �سواء �أكانت لبحر �أو نهر ،حيث يتم تقدمي التغذية املنا�سبة وب�شكل م�ستمر للأ�سماك.

● ●ثالثاً -املرابي ال�سمكية:
تتمثل يف ا�ستغالل الأرا�ضي املجاورة للبحريات �أو بع�ض �أجزاء منها و�إمدادها
بالزريعة املنا�سبة ،مع �إ�ضافة الأ�سمدة املنا�سبة لزيادة خ�صوبتها.

وميكن تق�سيم اال�ستزراع من ح�سب عدد اال�سماك فى املرت املربع
 اال�ستزراع املفتوح وينت�رش فى البالد التى تتوافر فيها مياه جارية ،ويو�ضع �أقل
من ع�رش �سمكات فى املرت املربع ،وال ت�ستعمل التغذية �أو التهوية ال�صناعية.
 اال�ستزراع �شبه املكثف ،وينت�رش �أي�ضا فى البالد التى تتوافر فيها امل�سطحات
املائية ،ولكن ُت�ستعمل التهوية ال�صناعية واالعالف ال�صناعية ،ويو�ضع فى املرت املربع
حواىل � 30سمكة.
 اال�ستزراع املكثف ،ويعتمد ب�شكل كلمل على التغذية ال�صناعية والتهوية ،ويكون
هناك فلرت ملعاجلة خملفات الأ�سماك ،ويو�ضع فى املرت املربع حواىل � 70إىل � 120سمكة،
ويتحكم فى ذلك نوع التهوية امل�ستعملة.

مراحل تصميم املزارع السمكية والتخطيط هلا:
● ●اخلطوة الأويل:
ت�ستغل الأرا�ضي البور غري ال�صاحلة للزراعة واملتواجدة يف و�سط املناطق الزراعية يف
�إن�شاء املزارع ال�سمكية عليها ،حيث يتم عمل ر�سم تخطيطي وت�صور عام للمزرعة ب�أق�سامها
املختلفة ،مع حتديد عدد �أحوا�ض الزراعة و�أنواعها و�أحجامها و�أ�شكالها ونظام تغذية
املياه و�رصفها.
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● ●اخلطوة الثانية:
تع ُّد درا�س ٌة عن �أعماق وجهة ميالن الأحوا�ض ،مع حتديد م�ساحة الأحوا�ض بو�ضع
عالمات على الأر�ض املراد �إن�شاء املزرعة عليها ،مع الأخذ بعني االعتبار �رضورة �إن�شاء
خمزن مكيف للأعالف.
بعد االنتهاء من هاتني املرحلتني ،يح ِّدد �شكل الأحوا�ض ح�سب نظام اال�ستزراع
ال�سمكي امل�ستخدم ،والذي يكون �ضمن �أحد الأنظمة الآتية :اال�ستزراع املكثف ،واال�ستزراع
املو�سع� ،أواال�ستزراع �شبة املكثف.

أنظمة االستزراع السمكي:
1 .1اال�ستزراع املكثف ): (Intensive system
ميكن تعريف اال�ستزراع املكثف على �أنه تربية الأ�سماك ب�أعداد كبرية يف م�ساحة
�صغرية ت�صل �إىل �100 - 70سمكة /م 2يف �أحوا�ض تكون غالب ًا �إ�سمنتية �أو من فيربجال�س
�صغرية امل�ساحة مع وجود متابعة دائمة جلدوى املياه وبرامج للوقاية من الأمرا�ض.
وتعتمد تغذية الأ�سماك يف هذا النظام كلي ًا على الأعالف ال�صناعية املتزنة التي توفر كل
االحتياجات الغذائية للأ�سماك ،وهو ما يتطلب تغيري املياه با�ستمرار ل�ضمان جودتها،
بالإ�ضافة �إىل التهوية املنا�سبة ،وذلك لعالج م�شكلة نق�ص الأك�سجني الذائب يف املاء،
نتيجة وجود الأعداد الكبرية من الأ�سماك.

مميزات اال�ستزراع املكثف:





يحتاج �إىل م�سطح مائي حمدود.
�سهولة التحكم يف املزرعة و�إدارتها.
زيادة الإنتاج.
ال�صيد يتم ب�صورة �سهلة و�رسيعة.

عيوب اال�ستزراع املكثف:
 زيادة الأيدي العاملة املطلوبة لت�شغيل املزرعة و�إدارتها.
 ارتفاع تكاليف الإنتاج.
 �سهولة انت�شار الأمرا�ض ،وخا�صة الأمرا�ض الطفيلية نتيجة للكثافة العالية.
 يف حال حدوث حاالت طارئة يف املزرعة مثل نق�ص الأك�سجني �أو وجود مبيدات
ح�رشية يف املاء ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل حدوث حاالت نفوق يف الأ�سماك ب�شكل كبري.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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والبد �أن يكون املربي �أو امل�سئول عن املزرعة ملم ًا بكافة الأمور الفنية والإدارية،
وخا�صة فيما يتعلق مبتابعة خوا�ص املاء وت�أثريها على الأ�سماك والرتكيز على الأك�سجني
املربي قيا�س ن�سبة
الذائب يف املاء وت�أثري نق�صه على منو الأ�سماك وحياتها ،لذلك يراعي ّ
الأك�سجني بانتظام يف ال�صباح الباكر يومي ًا حيث �إنه يكون عند �أقل م�ستوى له ،ويت�ضح ذلك
من خالل وجود الأ�سماك يف �أعلى ال�سطح مع فتح وغلق فمها وغطائها اخلي�شومي با�ستمرار،
وهو ما يدل على نق�ص كمية الأك�سجني يف احلو�ض ،وبالتايل ف�إنه البد من توفري الأك�سجني
�إما عن طريق م�ضخات للهواء �أو �رصف جزء من مياه احلو�ض وتعوي�ضها مبياه جديدة،
ولهذا الغر�ض ،ف�إنه البد من تزويد املزرعة املكثفة مباكينات تهوية ومولدات كهربائية
احتياطية مع توفري الأجهزة ال�رضورية لقيا�س تركيز الأك�سجني وال  PHوامللوحة.

2 .2اال�ستزراع املو�سع:
يعتمد ا�ستخدام نظام اال�ستزراع ال�سمكي املو�سع على توافر م�سطحات مائية كبرية
تربي فيها �أعداد من الأ�سماك بكثافة منا�سبة ،ويعتمد توفري املخزون يف هذه املزارع على
التفريخ الطبيعي للأ�سماك.

مميزات اال�ستزراع املو�سع:





عدم حدوث تغري ملحوظ يف خوا�ص املياه.
عدم احلاجة للعمالة املكثفة.
عدم احلاجة لتق�سيم املزرعة �إىل �أحوا�ض.
انخفا�ض ن�سبة �إ�صابة الأ�سماك بالأمرا�ض.

عيوب اال�ستزراع املو�سع:





�صعوبة التحكم يف النباتات املائية املوجودة يف املزرعة �أو التخل�ص منها.
قلة الإنتاج.
�صعوبة احل�صاد حيث ي�صعب �أو ي�ستحيل جتفيف املزرعة.
احل�صول على �أحجام متفاوتة من الأ�سماك.

3 .3اال�ستزراع �شبة املكثف:
نظام اال�ستزراع �شبة املكثف هو نظام يقع بني اال�ستزراع املو�سع واال�ستزراع املكثف،
�أي �أن كمية املياه املتاحة لال�ستزراع تكون �أقل من تلك املتاحة لال�ستزراع املو�سع ،و�أكرث
من املتاحة لال�ستزراع املكثف ،كما �أن كثافة الأ�سماك تكون �أعلى منها يف النظام املو�سع
�أقل منها يف النظام املكثف.
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أهم آليات تكثيف اإلنتاج يف األحواض السمكية:
1 .1حت�سني نوعية االعالف:
نظراً للطاقة املحدودة للغذاء الطبيعة على �إمداد الأحياء امل�ستزرعة مب�صادر الربوتني
ف�إن � ّأى زيادة فى الإنتاجية تتطلب توفري م�صدر بروتينى �إ�ضافى ،مع ما يلزم من م�صادر
الطاقة الإ�ضافية وت�ستخدم لهذه الغاية الربوتينات النباتية الرخي�صة الناجتة عن خملفات
ال�صناعات الزراعية مثل :االك�ساب (ك�سبة ال�صويا – ك�سبة بذور القطن املق�شورة -ك�سبة
ال�سم�سم)  ،ويف�ضل �إ�ضافة قدر حمدود من الربوتني احليوانى ملا فيه من �أحما�ض �أمينية
�أ�سا�سية قد ال تتوافر فى الربوتينات النباتية املن�شاء.

و تختلف ن�سبة الربوتني املتوجب �إ�ضافتها باختالف عوامل ثالثة:
 الطاقة الق�صوى لإنتاج الربوتني الطبيعى فى احلو�ض
 م�صدر الربوتينى امل�ضاف فى العليقة ومدى توافر الأحما�ض املينية الأ�سا�سية فيه.
 طبيعة الأ�سماك امل�س�شتزرعة (الحمة – خمتلطة التغذية – عا�شبة)
فى النظام �شبه املكثف لأ�سماك البلطي يجب �أن حتتوى العالئق على  %25تقريب ًا
بروتني من م�صدر نباتى �أ�سا�س ًا وحيوانى نوعاً ،ويفرت�ض �أن ال يزيد معامل التحويل عن
.1 -2.5
كما يندرج حتت مفهوم حت�سني نوعية العالئق حتويلها من حال خالئط �إىل حبيبات
جتمع طافية ،مما ي�سمح بتقدمي وجبة متزنة مهما �صغرت حجماً ،كما ي�ؤمن حتبب الأعالف
ثبات مكونتها العلفية فى املياه فرتة كافية �إىل �أن يتم التقاطها من قبل الأ�سماك.
2 .2تكثيف مراقبة بيئة اال�ستزراع.
3 .3مراقبة احلالة ال�صحية للأ�سماك ،ومدى تقدمها فى النمو.
4 .4تهوية املياه.
�أهم مفاهيم ن�سبة اتكثيف رفع ن�سبة الأك�سجني الذائب فى مياه احلوة�ض نظراً لأن
هذا املعيار غالب ًا ما يكون العامل املحدد لزيادة النمو �أو لزيادة درجة كثافة الزريعة فى
وحدة امل�ساحة.

وتتم التهوية بو�سائل عدة منها:
Ú Úدوالب التهوية يف الأحوا�ض
على خلط الهواء باملاء لدى دورانها.
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Ú Úم�ضخات الهواء التى تدفع بالهواء فى انابيب بال�ستيكية موزعة فى قاع احلو�ض
وحتدث فقاعات.
Ú Úم�ضخات الر�ش وهى تعمل على �شكل نافورة.
Ú Úزيادة تدفق املياه فى الأحوا�ض بحيث ي�ؤمن تدفق املياه فى احلوا�ض ن�صف
املكثفة بتعوي�ض الفاقد فى عمليتى التبخر والر�شح عرب طبقات الرتبة مبا يحافظ على
من�سوب ثابت للحياه للأ�سماك ،وقد يتطلب فى بع�ض احلاالت �إنعا�ش مياه احلو�ض بكميات
�إ�ضافية من املياه النقية كو�سيلة خلف�ض درجة حرارة املاء �إذا كانت عالية �أو خلف�ض
تركيز عن�رص �ضار كالأمونيا مثال �أو لزيادة تركيز االك�سجني �أو لغ�سيل �آثار عملية تعقيم
�أو معاجلة.
Ú Úيتم اللجوء �إىل التهوية فى الأ�سلوب ن�صف املكثف فى املراحل احلرجة فقط ،والتى
تقع غالب ًا فى �ساعات ال�صباح الباكر ،وفى بع�ض ال�ساعات ال�شديدة احلرارة� ،أو لدى ارتفاع
ن�سبة الأمونيا �إىل حدود حرجة �أو لدى حدوث حالة مر�ضية ت�ستدعى توفري قدر �أكرب من
الأك�سجني.
5 .5احلد من منو الأع�شاب املائية.

تقسيم أحواض املزرعة السمكية:
حتتوي املزرعة ال�سمكية على عدد من الأحوا�ض بحيث يكون لكل حو�ض وظيفة
معينة ،وتتوقف م�ساحة هذه الأحوا�ض على كمية الإنتاج املراد �إنتاجها ،ف�إذا �أردنا �إن�شاء
ابتدء من التفريخ وحتى الت�سويق ،فيجب �أن حتتوي هذه
مزرعة �سمكية لإنتاج الأ�سماك
ً
املزرعة على الأحوا�ض الآتية:

�1 .1أحوا�ض الأمهات:
ت�شكل �أحوا�ض الأمهات  % 3تقريب ًا من امل�ساحة الكلية للمزرعة ،ويتم فيها تخزين
الأمهات التي ت�ستخدم يف التفريخ و�إنتاج الريقات.
كما ت�ستخدم هذه الأحوا�ض �أي�ضا يف تخزين هذه الأمهات �أثناء ف�صل ال�شتاء ،بحيث ال
يقل عمق الأحوا�ض عن � 130 – 100سم ،حتى ال تت�أثر الأ�سماك كثرياً بانخفا�ض درجات
حرارة املاء ،فكلما انخف�ضت درجة احلرارة تتجه الأ�سماك �إىل القاع.

�2 .2أحوا�ض التفريخ:
وب�شكل عام ف�إن م�ساحة �أحوا�ض التفريخ ت�شكل  % 1تقريب ًا من م�ساحة املزرعة
ال�سمكية ،وتق�سم امل�ساحة املخ�ص�صة لأحوا�ض التفريخ �إىل �أحوا�ض �صغرية ترتاوح م�ساحة
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كل منها ما بني  100 – 10مرت مربع ،ويو�ضع الذكور والإناث بن�سبة معينة يف حال
التفريخ الطبيعي ،ففي �أ�سماك البلطي يو�ضع ذكر واحد لكل ثالثة �إناث ،وبعد التفريخ ترتك
الزريعة �أو الريقات حوايل �أ�سبوع ،ثم جتمع و ُتنقل لأحوا�ض التح�ضني.

�3 .3أحوا�ض التح�ضني:
متثل �أحوا�ض التح�ضني  % 5تقريب ًا من م�ساحة املزرعة تقريباً ،وت�ستقبل هذه الأحوا�ض
يرقات الأ�سماك القادمة من �أحوا�ض التفريخ ،وتو�ضح هذه الريقات يف �أحوا�ض التح�ضني
حتت الظروف املالئمة لإقالل ن�سبة الفاقد منها ب�أقل درجة ممكنة ،ومتكث الريقات يف هذه
الأحوا�ض حتى ت�صل �إىل مرحلة الأ�صبعيات ،حيث تنتقل بعد ذلك �إىل �أحوا�ض الرتبية.

�4 .4أحوا�ض الرتبية:
ت�شكل �أحوا�ض الرتبية حوايل  % 10تقريب ًا من م�ساحة املزرعة ال�سمكية ،والغر�ض
من هذه الأحوا�ض هو تربية الأ�صبعيات حتى ت�صل �إىل حجم معني ،وبعد ذلك ُتنقل �إىل
�أحوا�ض الت�سمني ،ويف كثري من املزارع ال يتم �إن�شاء �أحوا�ض الرتبية بل تنتقل اال�صبعيات
مبا�رشة من �أحوا�ض التح�ضني �إىل �أحوا�ض الت�سمني ،وقد ت�ستخدم �أحوا�ض الرتبية نف�سها
ك�أحوا�ض للت�سمني.

�5 .5أحوا�ض الت�سمني:
تغطي �أحوا�ض الت�سمني معظم م�ساحة املزرعة ال�سمكية� ،إذ ت�شكل من % 80 – 70
�سمن الأ�سماك امل�ستزرعة
تقريب ًا من امل�ساحة الكلية للمزرعة ال�سمكية ،ويف هذا احلو�ض ُت َّ
�إىل احلجم الت�سويقي.

�6 .6أحوا�ض البيع:
حية.وميكن �أن ترتك
ت�ستخدم هذه الأحوا�ض لتخزين الأ�سماك اجلاهزة للبيع وهي َّ
فيها الأ�سماك ليوم �أو �أكرث فى مياه نظيفة بدون تغذية لتخل�ص من طعم الطحالب و�إعطاء
�سمكة طعم �أف�ضل

حتضري األحواض وصيانتها:
جتهيز احلوض:
ويتم ذلك بتجفيف احلو�ض من املاء جتفيف ًا كامالً ،وذلك للتخل�ص من النباتات
واحليوانات الدقيقة ال�ضارة املوجودة بهذا احلو�ض ،ومن املركبات واملواد التي تكون قد
تر�سبت يف قاع احلو�ض نتيجة التحلل الع�ضوي ،ويتم ت�أك�سد هذه املواد مبجرد تعر�ضها
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للهواء اجلوي ،كما يجب التخل�ص من النباتات واحليوانات واحل�رشات ال�ضارة املوجودة
يف الأحوا�ض.وبعد ذلك يجب عمل �صيانة للحو�ض نف�سه يف حال وجود �أي خلل فيه مثل
ت�رسب املياه و�شقوق يف احلو�ض و�إ�صالح �رصف املياه وتغذيتها.
ملء احلوض باملاء:

�أثناء هذه العملية ال بد من مراعاة الآتي:
منع دخول النباتات والأع�شاب �إىل داخل الأحوا�ض ،وذلك عن طريق و�ضع حواجز
�شبكية عند منبع قنوات الري وال�رصف ملنع خروج الأ�سماك منها.
تغذية األمساك:
تع ُّد التغذية عام ًال مهم ًا لنجاح اال�ستزراع ال�سمكي فتوفري الغذاء املنا�سب للأ�سماك
ي�ضمن احل�صول على معدالت منو عالية ،وحاله �صحية جيده ومقاومة عالية للم�سببات
املر�ضية املختلفة.
تغذية الأ�سماك تختلف عن تغذية احليوانات الأخرى الأ�سماك من الكائنات ذات الدم
البارد وبالتاىل ،ف�إن احتياجاتها من الطاقة �أقل من الكائنات ذات الدم الدافئ.

تعتمد التغذية على نظامني هما :تغذية طبيعية وتغذية �صناعية:
♦ ♦الغذاء الطبيعي:
تتغذى الأ�سماك يف الطبيعة (البحار والأنهار) على الغذاء الطبيعي املتوافر يف هذه
الأماكن من �أ�سماك �صغريه ،وق�رشيات ،وقواقع ،وبالنكتون (الهائمات احليوانية والطحالب
النباتية وحيدة اخللية وغريها) .
نمى الغذاء الطبيعي يف النظام املفتوح عن طريق ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية
ُي ّ
واملعدنية خا�صة املركبات الف�سفورية والنيرتوجينيه.
♦

♦ التغذية ال�صناعية:

�إعداد �أعالف �صناعية متزنة تلبى االحتياجات الغذائية للأ�سماك كافة ،وت�صنع
هذه الأعالف من مواد كثرية مثل :م�سحوق ال�سمك ،وم�سحوق اللحم ،وفول ال�صويا ،والذرة
ال�صفراء ،وخملوط الفيتامينات والأمالح املعدنية زيت ال�سمك ومك�سبات طعم ورائحة
ومواد ما�سكه وغريها.
تختلف الأعالف ال�صناعية يف تركيبة العليقة ح�سب نوع الأ�سماك املرباه.الأ�سماك
التي تربى يف املزارع التقليدية هي البلطي والطوبار واملربوك العادي والف�ضي ،وتكون
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مكم ًال للغذاء الطبيعي.
ن�سبة الربوتني  % 25 -17يف العليقة حيث تع ُّد يف هذه احلالة غذاء ّ

وعموماً فيما يخ�ص �أعالف الأ�سماك ال بد من توافر املوا�صفات الآتية:

 �أن حتتوي على العنا�رص الغذائية التي يحتاجها اجل�سم بروتني ،دهون ،كربوهيدرات،
فيتامينات و�أمالح معدنية.
 �أن تتقبلها الأ�سماك.
 �أن تتكون من عنا�رص متوافرة (حمليا �إن �أمكن) ب�شكل دائم.
 �أن ت�صنع وتخزن ب�سهولة.
 تكون رخي�صة التكاليف.
 �أال حتتوي على مواد �ضارة بالأ�سماك مثل :املبيدات احل�رشية وامليكروبات
وال�سموم.

االحتياجات الغذائية لألمساك:
تت�شابه االحتياجات الغذائية للأ�سماك مع االحتياجات الغذائية للحيوانات الأر�ضية،
فهي حتتاج �إىل الربوتني ،الطاقة والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والأمالح املعدية
للنمو والتكاثر و�أداء الوظائف احليوية الأخرى.

 1 .1الربوتني:
حتتاج الأ�سماك �إىل �أعالف ذات ن�سبه بروتني عالية باملقارنة بالدواجن واحليوانات
الأر�ضية الأخرى.ويرجع ذلك �إىل �أن حمتوى الربوتني يف املادة اجلافة لأج�سام الأ�سماك
يرتاوح من � 60إىل  ،% 93ومن ثم يفهم ملاذا حتتاج الأ�سماك �إىل ن�سبه الربوتني يف الأعالف،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الغذاء الطبيعي للأ�سماك ترتاوح ن�سبة الربوتني به من .% 70 - 60

 2 .2الطاقة:
توجد اختالفات وا�ضحة بني احتياجات الأ�سماك للطاقة واحتياجات احليوانات
الأر�ضية لها حيث �إن احتياجات الأ�سماك للطاقة تع ُّد قليلة.

3 .3الكربوهيدرات:
ت�ستطيع الأ�سماك ب�سهولة �أن ته�ضم ال�سكريات الأولية ،ولكن ال�سكريات املركبة ذات
احلجم الكبري جلزئيات ال�سكر ف�إنها ال ته�ضم ب�صوره جيده ت�ستخدم الأ�سماك الكربوهيدرات
كم�صدر للطاقة ولتوفري الربوتني الذي قد ي�ستخدم كم�صدر للطاقة يف حال نق�ص
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الكربوهيدرات ،ولكن يف حال زيادة الكربوهيدرات ،ف�إن ذلك ي�ؤدى �إىل تراكم اجلليكوجني
وبالتايل الدهون يف الكبد والبنكريا�س.

4 .4الدهون:
للدهون وظائف عديدة للأ�سماك فهي ت�ستخدم م�صدراً �أ�سا�سي ًا للطاقة تعمل كو�سائط
حماية للأع�ضاء احليوية الدخلية ،لها دور فعال يف امت�صا�ص الفيتامينات الذائبة يف
الدهون ،فهي حتتاج �إىل الأنواع غري امل�شبعه.

5 .5الفيتامينات:
نادراً ما ت�صاب الأ�سماك املوجودة يف الطبيعة ب�أعرا�ض نق�ص الفيتامينات ،ولكن
الأ�سماك امل�ستزرعة يف �أحوا�ض ذات م�ساحات حمدودة ،والتي تعتمد يف غذائها على العالئق
ال�صناعية ،ف�إنها قد ت�صاب ب�أعرا�ض نق�ص الفيتامينات �إذا كان تركيز الفيتامينات يف
العلف قلي ًال �أو غري موجود نظراً؛ لأن تركيب وظيفة اجلهاز اله�ضمي يف الأ�سماك ب�سيط ،لذا
كان توفري الفيتامينات يف �أعالف الأ�سماك ال�صناعية �أ�سا�سي ًا ليغطّ ي االحتياجات الغذائية
للأ�سماك.

6 .6الأمالح املعدنية:
حتتاج الأ�سماك �إىل الأمالح املعدنية نف�سها التي حتتاجها احليوانات ذوات الدم احلار
لبناء الأن�سجة ولأداء خمتلف العمليات احليوية ،هذا بالإ�ضافة �إىل احتياج الأ�سماك لهذه
الأمالح للحفاظ على التوازن الأ�سموزي.

طرق تغذية األمساك يف املزارع السمكية:
تق َّدم الأعالف للأ�سماك يف املزارع ال�سمكية ب�إحدى هاتني الطريقتني:
● ● التغذية اليدوية:
يتم من خاللها تقدمي الأعالف للأ�سماك ب�صوره يومية� ،إما عن طريق نرثها على �سطح
املياه يف �أماكن خم�ص�صة باحلو�ض �أو بو�ضعها يف طاوالت التغذية ،ويتم تقدمي العلف يف
بداية اال�ستزراع يف الأ�سبوع ،الأول مرة واحدة �إىل مرتني يف الأ�سبوع والتي تكون مغمورة
حتت �سطح املياه بحوايل � 10سم ،وتكون موزعة على جانبي احلو�ض.
تختلف كمية العلف التي تقدم للأ�سماك يومي ًا تبع ًا حلجم الأ�سماك ووزنها ،درجة
احلرارة للمياه ،احلالة ال�صحية للأ�سماك ،ون�سبة الأك�سجني الذائب يف املياه.وعامة ف�إنه
�أثناء الت�سمني تغ َّذى الأ�سماك بن�سبة  %5-3من الـــوزن احلي /يومياً ،ويف�ضل �أن تق�سم
كمية العلف املقدمة يومي ًا �إىل � 2أو  3وجبات.
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 يرتبط الوقت املنا�سب لتقدمي الغذاء مع معدالت الأوك�سجني يف املاء ،لذلك يجب
تقدمي الغذاء بعد �رشوق ال�شم�س �أى يف حوايل ال�سابعة �صباحاً.
 يجب التوقف عن مد الأ�سماك بالعلف عند ارتفاع درجة احلرارة عن  35م ،وعند
انخفا�ض درجات احلرارة فقط.
 كمية الغذاء امل�ستهلكة من قبل الأ�سماك ترتبط مع درجة احلرارة ،نوع ال�سمكة،
وعمر ال�سمكة وحجمها ،ونوعية املياه ،وم�ستوى الطاقة يف العليقة.

تتوقف االحتياجات الغذائية للأ�سماك على عوامل هى عدة:





نوع ال�سمكة.
عمر ال�سمكة وحجمها.
درجة احلرارة الظروف البيئية املحيطة.
درجة احلرارة.

● ●التغذية الآلية:
ت�ستخدم هذه الطريقة يف النظام املكثف لرتبية الأ�سماك ،ويتم ذلك با�ستخدام
املغذيات الآلية التي تقوم بتوزيع ونرث العليقة يف املياه ب�صورة �آلية� ،أو ح�سب الطلب ،كما
هو احلال يف بع�ض �أنواعها.

أنواع األعالف:
♦ ♦�أعالف طافية :هى عبارة عن حبيبات ( )pelletsطافية على �سطح احلو�ض ومن
�أبرز ميزاتها:
 جتنب التغذية الزائدة حيث �إن الأعالف التى تتناولها الأ�سماك تظل طافية على
ال�سطح ،وبذلك تحُ �سب كميات الغذاء و ُتع َّدل با�ستمرار لتقليل الغذاء الزائد.
 الأعالف الطافية تظل حمتفظة بقوامها ملدة � 24ساعة.

عيوب االعالف الطافية-:
 الأعالف تتعر�ض مل�شكلة دفع الرياح ،التى تهب على الأحوا�ض ،وجتمع الأعالف
الطافية فى �أحد �أركان الربكة ،مما يجعلها غري متاحة لبع�ض الأ�سماك.
 بع�ض انواع الأ�سماك ال ت�ستطيع التغذية على االعالف الطافية.
 عر�ضة الأعالف الطافية للأكل من قبل الطيور.
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♦ ♦�أعالف غاط�سة :وهو عبارة عن العلف املجرو�ش الذى ُينرث على �سطح املاء،
وي�ستقر فى قاع احلو�ض.ومن �أبرز ميزاتها:
 تكاليف ت�صنيعها �أقل من الطافية.
 ال تتعر�ض مل�شاكل الرياح.
 غري معر�ضة للأكل من قبل الطيور.
�أما عيوبها فتتمثل ب�أنها قد تتحلل وتغو�ص خالل دقائق قليلة وت�ؤثر �سلبا على جودة
املياه.

البدائل الغذائية لألمساك:
تع ُّد �أحد احللول للتغلب على م�شكلة ارتفاع �أ�سعار تكوين العالئق ال�صناعية لتغذية
الأ�سماك يف ظل ارتفاع مكونات الأعالف ال�صناعية ،وبالتايل ينعك�س ذلك على ارتفاع
�أ�سعار الربوتني احليواين ونق�ص امل�ستهلك منه وانخفا�ض الدخل القومي ،حيث تعتمد املزارع
ال�سمكية يف �إنتاجها على �أكرث من %50من التكلفة الإنتاجية على العالئق ال�صناعية ،ولذا
ف�إن الأ�سلوب الأمثل حلل م�شكلة نق�ص الغذاء هي االعتماد على ت�صنيع بدائل �آمنة من
تلك املخلفات الزراعية.كما �أنه ميكن ا�ستخدامها كمخ�صبات ع�ضوية بعد �إجراء بع�ض
املعامالت امليكانيكية والبيولوجية لها لرفع قيمتها الغذائية و�سهولة اال�ستفادة منها يف
�إنتاج الكائنات النباتية واحليوانية الالزمة لتغذية الأ�سماك ،مما ي�ؤدى �إىل تقليل تكاليف
الإنتاج وحماية البيئة من التلوث.

املخلفات الصناعية والزراعية:
مهمة
تع ُّد العديد من املخلفات ال�صناعية والزراعية وغريها من املخلفات ،م�صادر َّ
للربوتني يف عالئق الأ�سماك امل�ستزرعة ،فمخلفات �صناعة الأغذية مثل ،خملفات �صناعة
الع�صائر والأغذية املحفوظة واخلمرية والن�شا حتتوي على ن�سب متفاوتة من الربوتني
النباتي �أو احليواين ،وبذلك ميكن �أن ت�ضاف بن�سب معينة ح�سب ظروف اال�ستزراع واملحتوي
الربوتيني للمادة امل�ضافة

�صفات �أ�سماك الكارب والبلطي التي جتعلها �صاحلة لال�ستزراع:
♦ ♦�رسعة النمو :تتميز هذه الأ�سماك ب�رسعة النمو حتى ت�صل �إىل احلجم الت�سويقى

املطلوب فى فرتة زمنية ق�صرية ،الأ�سماك بطيئة النمو تع ُّد مكلفة اقت�صادي ًا بالإ�ضافة �إىل
وجود الأ�سماك فى املزرعة مدة طويلة يعر�ضها �إىل الإ�صابة بالأمرا�ض.
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♦ ♦القابلية للت�سمني -:تتميزهذه الأ�سماك باال�ستجابة للتغذية على العالئق
امل�صنعة ،وهذا ي�ساعدها على الو�صول �إىل احلجم الت�سويقى ،بالإ�ضافة �إىل قدرة الأ�سماك
�إىل اكتناز كميات من اللحم نتيجة للتغذية املركزة طوال فرتة الرتبية.
♦ ♦�رسعة التفريخ -:مالءمتها لدرجات احلرارة املتوافرة لدينا لنجاح عملية التفريخ
واحل�صول على �أجيال جديدة.
♦ ♦مقاومة لالمرا�ض -:حيث �أن طبيعة �أ�ساليب اال�ستزراع تتطلب احتجاز الأ�سماك
فى حيز مغلق ب�أعداد كبرية ،وبالتاىل ت�صبح هذه الأ�سماك عر�ضة للإ�صابة ،ونظراً �إىل
ل�صعوبة معاجلة الأ�سماك ب�سبب تكلفة الأدوية العالية.

تربية أمساك البلطي:
ميثل البلطي �أهمية خا�صة فى هذا النظام من اال�ستزراع املتكامل ،ولكن فى بع�ض
النظم ،تعتمد على تربية القراميط واملربوك ك�أ�سماك مياه عذبة �أو نظم اال�ستزراع البحرى
تعتمد على ال�ساملون والقارو�ص ،ولكن غالبية نظم الإنتاج التجارى تعتمد على البلطي
على �أ�سا�س �أن �أ�سماك املياه العذبة تتحمل الأزدحام ،والتى ت�ستفيد منها نظم اال�ستزراع
النباتى املنتجة على مياه �رصف الأحوا�ض ال�سمكية ،وميكن تربية البلطي الأحمر بنجاح
حيث يتحمل درجات امللوحة ،و�إمكانية تربية النباتات التي تتحمل درجات من امللوحة،
وبذلك نح�صل على كفاءة اقت�صادية عالية ،وميكن احل�صاد كل � 6أ�سابيع ،حيث ينزح التنك
ونح�صل على الأ�سماك وت�صل االنتاجية �إىل حد �أق�صى مع االعتماد على التهوية وتغيري
املياه.
شروط األنواع السمكية املستزرعة:
�1 .1رسعة النمو.
2 .2كفاءة التحويل الغذائى.
3 .3حتمل كثافات اال�ستزراع.
4 .4حتمل الظروف البيئية وعدم الإ�صابة بالأمرا�ض.
5 .5حتمل ن�سبة البوتا�سيوم العالية وامل�ستخدمة فى تن�شيط النباتات.
الصفات العامة ألمساك البلطي:
�1 .1إمكانية كبرية للإنتاج ب�سبب قدرتها على مقاومة زيادة الكثافة ،وقدرتها على
البقاء يف تركيز منخف�ض للأك�سجني الذائب يف املاء.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

48

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

2 .2تتغذى على طيف وا�سع من الأغذية الطبيعية وال�صناعية.
3 .3مقاومتها للأمرا�ض والطفيليات عالية.
4 .4ميكنها �أن تنمو يف جمال وا�سع من امللوحة.
5 .5متتاز ب�أنها �أ�سماك جيدة لال�ستهالك املبا�رش ،وال حتتوي على عظام �ضمن الأن�سجة
اللحمية.
وتن�ضج �أ�سماك البلطي جن�سي ًا بعمر �أ�شهر فقط ،وتتكاثر يف �أحوا�ض الرتبية قبل
و�صولها �إىل الوزن الت�سويقي ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على �إنتاجها ،وذلك عن طريق زيادة الكثافة
وانخفا�ض معدالت النمو.
الصفات البيولوجية ألمساك البلطي:
ال�صفات البيولوجية كاحلرارة املنا�سبة ،وامللوحة املنا�سبة ،ومنط الغذاء ،وعادات
التكاثر والنمو ،هي العوامل التي حتدد جناح تربية نوع معني ،لذا كان ال بد من درا�سة هذه
ال�صفات ب�شيء من التف�صيل.
♦

♦احلرارة:

احلرارة املنا�سبة ب�شكل عام لأ�سماك البلطي هي  30 – 20درجة مئوية ،و�إن كانت
�أ�سماك البلطي تعي�ش يف حرارة منخف�ضة �أقل من ذلك ،غري �أن بع�ض الأنواع فقط قادرة على
احلياة يف درجة حرارة  10مئوية ،و�إن كانت ال تتواجد طبيعي ًا يف مياه تنخف�ض احلرارة
�إىل دون  15درجة مئوية ،وال تتكاثر يف درجة حرارة �أقل من  20درجة مئوية ،واحلرارة
املنا�سبة للتكاثر ملعظم �أنواع البلطي بحدود  29 – 26درجة مئوية.

وفيما يلي جدول يبني جماالت احلرارة املنا�سبة لأنواع عدة من الأ�سماك
البلطي:
درجة احلرارة
املثلى للتفريخ
والنمو
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
التي تبد�أ عندها
الأ�سماك بالتفريخ
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
التي تبد�أ عندها
الأ�سماك بالنمو
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
درجة احلرارة
التي تبد�أ الأ�سماك التي تبد�أ الأ�سماك
عندها بالنفوق
عندها بالتكاثر
)درجة مئوية(
)درجة مئوية(

النوع

29 -21

21

-

13

8

O.oureus

-

-

-

13

8

S.galilaeus

40 -23

-

-

14

11

S.macrohir
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درجة احلرارة
املثلى للتفريخ
والنمو
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
التي تبد�أ عندها
الأ�سماك بالتفريخ
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
التي تبد�أ عندها
الأ�سماك بالنمو
)درجة مئوية(

درجة احلرارة
درجة احلرارة
التي تبد�أ الأ�سماك التي تبد�أ الأ�سماك
عندها بالنفوق
عندها بالتكاثر
)درجة مئوية(
)درجة مئوية(

النوع

32 -26

-

-

-

9

S.macrocepholy

31 -26

22

15

11

13

O.mossambicus

28 -19

21

15

-

11

O.niloticus

-

-

19

-

11

T.rendalli

-

16

-

-

6

T.sporrmanii

32 -26

20

20

-

6

T.zillii

♦

♦ال�سلوك التكاثري:

يرتبط ف�صل التكاثر لأ�سماك البلطي ب�شكل وثيق بالعوامل البيئية (طوال الفرتة
ال�ضوئية ،ودرجات احلرارة وامللوحة وهطول الأمطار وغريها) .
ففي املناطق اال�ستوائية واملدارية حيث تبقى درجات احلرارة مرتفعة على مدار العام،
حاالت عديدة �أظهرت �أن ف�صل التكاثر ي�ستمر على مدار العام ،ولكن عندما تنخف�ض احلرارة
يف فرتة من فرتات العام يالحظ �أن عدد مرات التفريخ ينخف�ض ،وبالتايل ف�إن عدد مرات
التفريخ خالل العام يرتبط مبوقع املكان بالن�سبة خلطوط العر�ض اجليوغرافية.
ويتم التفريخ ب�أن يقوم الذكر النا�ضج جن�سي ًا باختيار موقع للتع�شي�ش يف مكان من
ال�شاطئ �أو احلو�ض ،وينتظر حتى تنجذب �إليه �إحدى الإناث حيث يقومان مع ًا بعد �ساعات
عدة �إىل �أيام عدة بحفر الع�ش الدائري ال�شكل يف القعر ،ويف املناطق قليلة العمق ،وتختلف
مقايي�س الع�ش ح�سب الأنواع ،وبعد فرتة غزل طويلة ت�ضع الأنثى بي�ضها يف الع�ش ،ويقوم
الذكر بتغطية البي�ض بال�سائل املنوي ،ويعمل كل من الذكر والأنثى على حرا�سة الع�ش الذي
يحوي �آالف ًا عدة من البي�ض املخ�صب حتى تفق�س هذه البيو�ض ،وتغادر الفراخ الفاق�سة
الع�ش وهي قادرة على ال�سباحة وت�ستمر عناية الذكر والأنثى بهذه الفراخ � 3 – 2أ�سابيع.
�أما الأنواع التابعة للجن�س  Sortherodonفيختار الذكر منطقة التع�شي�ش ،ويح�رض
الع�ش وينتظر مرور الإناث ليعمل على جذب �إحدى الإناث �إليه ،بينما تقوم الأنثى باملرور
يف مناطق التع�شي�ش ،لتختار �أحد الذكور ،وتن�ضم �إليه يف الع�ش الذي حفره بنف�سه ،فت�ضع
بيو�ضها يف الع�ش ويقوم الذكر بطرح ال�سائل املنوي فوق البيو�ض مبا�رشة ،عندها ت�أخذ
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

50

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

الأنثى البيو�ض التي تبلغ مئات عدة داخل فمها وترتك الع�ش مبا�رشة بينما ينتظر الذكر
مرور �أنثى �أخرى.
وت�ستمر الأنثى يف حمل البيو�ض داخل فمها حتى فق�س هذه البيو�ض مع امت�صا�ص
كامل حمتويات كي�س املح من قبل يرقات الأ�سماك عندها ت�سمح الأم للريقات مبغادرة فمها
وتبقى �صغار الأ�سماك على مقربة من الأم التي تتحرك حركة بطيئة بالقرب من �صغارها،
وعند �أدنى �إ�شارة للخطر تعود الفراخ مبا�رشة �إىل فم الأم التي حتمل �صغارها وتفر بعيداً

املعامالت التي تتم ابتداء من و�ضع الزريعة وحتى احل�صاد:
 امل�صدر الرئي�س للح�صول على الزريعة �أو الأ�صبعيات هو مفرخات الأ�سماك لوزارة
الزراعة� ،أو املفرخات اخلا�صة.
  ُت ْ�ستلم الزريعة من �أقرب مفرخة من املزرعة لتقليل م�شكالت النقل فى ال�صباح
الباكر ،ويراعى عدم نقلها فى الأوقات �شديدة احلرارة ل�ضمان عدم موت الزريعة ،ويقت�ضى
ذلك االت�صال مبدير املفرخة قبل �إعداد احلو�ض ،وترتيب موعد نقل الزريعة �أو الأ�صبعيات
وتوفري و�سيلة النقل املنا�سبة.
 النقل فى �أكيا�س بال�ستيك تع ُّد من �أف�ضل و�سائل النقل ،وميكن ا�ستخدام �سيارة نقل
الزريعة املجهزة فى حالة نقل كميات كبرية ومل�سافات بعيدة.
 حت َّدد امل�سافة والوقت بني املزرعة واملفرخة حتى ميكن تقدير عدد الزريعة فى
كل كي�س
 تر�ص الأكيا�س فى ال�سيارة على فرا�ش مبلَّل من الق�ش �أو احل�شائ�ش الطرية وجتنب
ا�ستخدام البو�ص و�أوراقة لأنه قد يثقب الأكيا�س.
 ي�ستخدم غطاء من القما�ش املبلل باملاء حلجب ال�شم�س عن الأكيا�س.
 عند و�صول الزريعة �إىل املزرعة يتم �أقلمة الأ�سماك �أو تعويدها على املياه
اجلديدة.
 لتعويد الأ�سماك ال�صغرية على درجة حرارة ماء احلو�ض يتم و�ضع الكي�س كما هو
ملدة ن�صف �ساعة فى املاء حتى تت�ساوى احلرارة فى الداخل واخلارج.

املعوقات اليت تواجه االستزراع يف فلسطني:
♦ ♦التناف�س احلاد على املياه بني االحتالل ال�صهيوين واملجتمع الفل�سطيني الذي
ي�أخذ �صوراً عدة من �أهمها منع حفر �آبار يف ال�ضفة الغربية ،وعدم حرية الو�صول مل�صادر
املياه اجلارية مثل :العيون والوديان و�إقامة م�شاريع عليها�.إقامة م�شاريع �سمكية من
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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قبل االحتالل يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية ت�ستغل املياه الفل�سطينية لرتبية العديد من
الأنواع على اال�ستزراع املكثف لإنتاج البلطي الأحمر ،كما يف منطقة احلمرة وهى من قرى
نابل�س.
♦ ♦عدم وجود حرية للمعابر ،وبالتايل توجد �صعوبة ت�صل �إىل امل�ستحيل يف �إدخال
�أ�سماك حية �سواء �إ�صبعيات �أم �أمهات الأ�سماك.
♦ ♦ارتفاع تكاليف النقل والر�سوم اجلمركية بحيث �أ�صبح العلف داخل غزة �ضعف
ال�سعر داخل اخلط الأخ�رض.
♦ ♦عدم وجود مزارع �سمك ب�إعداد كبرية �أدى �إىل الآن �إحجام م�صانع العلف املحلية
عن �إنتاج علف متخ�ص�ص للأ�سماك.
♦ ♦ظهور م�شكلة عدم توافر التيار الكهربائي ب�شكل منتظم نتيجة االعتداءات ال�صهيونية
على البنية التحتية الفل�سطينية
♦ ♦عدم اال�ستقرار الأمنى ي�ؤدى �إىل خوف امل�ستثمرين من اال�ستثمار يف هذا املجال.
♦ ♦نق�ص املياه وبالتايل االجتاه لال�ستزراع املكثف الذي يع ُّد ذا كلفة عالية.
♦ ♦نق�ص باملعرفة عامة عند املجتمع باال�ستزراع و�أهميته والفوائد االقت�صادية التي
قد تعود عليهم من مزاولة هذا الن�شاط.
♦ ♦عدم وجود تخ�ص�صات علمية يف هذا املجال ،وعدم توافر فروع يف اجلامعات
املحلية لتدري�س هذا الن�شاط.
♦ ♦عدم تخ�صي�ص ميزانيات من وزارة الزراعة لتطوير هذا املجال.

التوصيات:
♦ ♦�رضورة تنمية الكوادر الب�رشية املتخ�ص�صة يف جمال اال�ستزراع ال�سمكي من خالل
برامج تدريبية خارجية الكت�ساب خربة يف هذا املجال.
♦ ♦توفري تخ�ص�صات علمية على م�ستوى اجلامعات الوطنية.
♦ ♦توفري الدعم من قبل احلكومة لإجناح هذا النوع من الزراعة.
♦ ♦العمل على ا�ستغالل للموارد املائية يف املحافظة وتعظيم ا�ستخدامها من خالل
دعم م�شاريع اال�ستزراع وت�شجيعها.
♦ ♦ا�ستغالل الأرا�ضي غري ال�صاحلة للزراعة يف �إن�شاء مزارع الأ�سماك.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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:املصادر واملراجع
: املراجع العربية-ًأوال
 �أطروحة ماج�ستري حول الزراعة املكثفة للأ�سماك: )1995(  �سمر حممد؛،اخلفاجي1 .1
 اخلطوات املتبعة يف التكثري ال�صناعي للأ�سماك: )1994(  حم�سن؛،الدليمي2 .2
 �أ�سا�سيات تربية الأ�سماك: )1992( ال�شيخ حممد عادل؛3 .3
 ف�سلجة احليوان العام: )1989(  �أزهر ح�سني؛،العزاوي4 .4
103  �ص،»ح�سني عبداحلى قاعود «اال�ستزراع ال�سمكي5 .5
8  �ص،»حمدي حممد فائق «تغذية �أ�سماك املياه العذبة الدافئة6 .6
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 اال�س�س العلمية النتاج اال�سماك ورعايتها: )1995(  حممد عبد املجيد؛،عبد املجيد9 .9
 �ص،»م�صطفى حممد �سعيد «اال�ستزراع ال�سمكي يف املناطق ال�صحراوية1010
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اليوم األول  /اجللسة الثانية
التنمية الريفية
رئيس اجللسة :د.مروان درويش

♦ ♦تدمري إسرائيل لآلبار اجلوفية يف قرية كفردان بني اآلثار
االجتماعية واالقتصادية على اجملتمع الفلسطيين وآفاق املواجهة
د.زياد قنام ،أ.إبراهيم عيسى
♦ ♦أهمية تطوير السوق الوطين للمنتجات الزراعية الفلسطينية
أ.سلوى صربي
♦ ♦القطاع الزراعي الفلسطيين بني املمارسات اإلسرائيلية ووسائل
املواجهة والتكيف الفلسطينية :دراسة حالة  -حمافظة جنني
د.زياد قنام ،أ.شادية أبو الزين

تدمري إسرائيل لآلبار اجلوفية يف قرية
كفردان بني اآلثار االجتماعية واالقتصادية
على اجملتمع الفلسطيين احمللي،
وآفاق املواجهة
د.زياد قنام
أ.إبراهيم عيسى
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 -1ملخص:
�أجنزت هذه الدرا�سة بني �شهري �شباط و حزيران من عام .2010ومثل فيها مزارعو
كفر دان ( )250جمتمع املبحوثني ،وجاءت العينة املبحوثة ق�صدية بواقع  51مزارعاً.
وقد هدفت الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل التعرف �إىل الآثار االجتماعية واالقت�صادية الناجتة
عن تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان على املجتمع املحلي ،وكذلك التعرف �إىل �آفاق
مواجهة هذه الآثار.وقد �أُ�ستخدم يف �إجنازها املنهج الو�صفي.وجمعت البيانات واملعلومات
و�صممت ا�ستبانة
ودر�ست الفر�ضيات واختربت باال�ستعانة مبراجعة الأدبيات ال�سابقةُ ،
مكونة مكون من ثالثة حماور تناولت الآثار االجتماعية واالقت�صادية و�آفاق مواجهة هذه
الآثار.وجاء مقيا�س االداة من ثالثة م�ستويات (درجة كبرية  ،3درجة متو�سطة  ،2درجة
وعر�ضت بو�ساطة حزمة
وعوجلت �إح�صائي ًا ُ
�صغرية  .)1وقد ُحللت خمرجات اال�ستبانة ُ
الربامج الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوبرنامج اك�سل (.)Excel
وقد �أظهرت النتائج �أنه بعد تدمري الآبار �سيكون هناك انخفا�ض حاد متوقع يف
م�ساحات الأر�ض التي تقع حتت �سيطرة املزارعني ،من فئة (�أقل من  30دومناً)  ،و�أن جممل ما
ي�ستغله املزارعون من الأر�ض التي تقع حتت �سيطرتهم �ستزيد للفئات ( ،%25و ، )%50بينما
�ستقل للفئات ( ،%75و. )%100و�سيكون هناك تراجع يف الأر�ض امل�ست�أجرة واملحا�ص�صه
ل�صالح االمتالك ،و�سيكون هناك تراجع متوقع يف نوع الزراعة املروية املك�شوفة ،و
املروية املحمية ل�صالح الزراعة البعلية واملختلطة ،وكذلك �ست�ؤدي عملية تدمري الآبار.
�إىل تراجع متوقع يف زراعة اخل�ضار ،ل�صالح تزايد املحا�صيل املختلطة و احلقلية ،ويتوقع
تراجع االعتماد على م�صادر املياه من الآبار اخلا�صة ،ل�صالح املياه امل�شرتاة من �آبار
الآخرين ،ومياه ال�صهاريج و�شبكة املياه العامة.كما �أظهرت النتائج �أي�ضاً� ،أن الت�أثريات
االقت�صادية لتدمري الآبار (متو�سط ح�سابي  ، )2.72جاءت بح�سب املبحوثني �أكرث �شدة
من الت�أثريات االجتماعية (. )2.50وكان �أهم الآثار االقت�صادية و�أ�شدها متمث ًال يف �ضعف
التوجه لال�ستثمار يف الزراعة ( ، )2.84وزيادة �أ�سعار املنتجات الزراعية املتوافرة يف
ال�سوق املحلي ( ، )2.78وانخفا�ض حجم الإنتاج لوحدة امل�ساحة ( ، )2.74وكلفة ا�ستخدام
�أمناط ري جديدة «توفري و�سائل ري حديثة» ( ، )2.72وخ�سارة العائد من املياه املباعة من
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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الآبار اخلا�صة للغري من املزارعني (. )2.71و�أما �أهم الت�أثريات االجتماعية و�أ�شدها ،فتمثل
يف ازدياد �سوء احلالة النف�سية للمزارع ( ، )2.92واحتالل �أزمة املياه مل�ساحة كبرية من
تفكري املواطن ( ، )2.88و�ضعف قدرة الأهل على تزويج الأبناء ( ، )2.84وتغيري �أولويات
العائلة (. )2.84
و�أما �أف�ضل املقرتحات بح�سب املبحوثني ملواجهة �آثار تدمري الآبار ،فتمثلت يف
ال�سعي لدى اجلهات الر�سمية للح�صول على تراخي�ص حلفر �آبار بديلة ( ، )2.98وا�ستخدام
�أ�ساليب ري حديثة «لرت�شيد اال�ستهالك» ( ، )2.98وت�شجيع م�شاريع احل�صاد املائي «برك
جمع املياه» (. )2.96
و�أما �أهم تو�صيات الدرا�سة فتمثلت يف �رضورة زيادة الدعم احلكومي للمنطقة (ماديا،
ومعنويا)  ،خا�صة يف جمال توفري املياه البديلة ،والإر�شاد الزراعي ،وتخفي�ض كلفة
مدخالت و�أدوات الإنتاج ،و�أي�ض ًا �رضورة �إيجاد ج�سم تعاوين ،لإدارة العالقات الزراعية بني
املزارعني �أنف�سهم ،وبني املزارعني وامل�ؤ�س�سات امل�ساندة والداعمة ،ل�ضمان ا�ستمرار الإنتاج
الزراعي ،وحماية احلياة االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان ،و�رضورة تبني �أو�سع مل�شاريع
احل�صاد املائي يف املنطقة.
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 -2مقدمة:
يعتمد االقت�صاد الفل�سطيني على جمموعة من القطاعات� ،أهمها القطاع الزراعي الذي
مثل القاعدة الإنتاجية الأ�سا�سية ،وقد �أ ّدى -خالل �سنوات طويلة -دوراً رئي�س ًا يف تكوين
الناجت املحلي الفل�سطيني ،كما اعترب ب�أنه القطاع الرئي�س لت�شغيل املر�أة الفل�سطينية يف
الريف ،وا�ستيعاب عدد كبري من العاملني ،حيث ي�شكل العاملون يف قطاع الزراعة واحلراجة
وال�صيد حوايل  %15.9من �إجمايل القوى العاملة الفل�سطينية (اجلهاز املركزي لالح�صاء
الفل�سطيني -2005 ،ب) .
ولقد تعددت �أ�شكال التدهور الذي حدث للزراعة ،وب�شكل مق�صود منذ بدايات االحتالل،
حيث حتول كثري من العمال الزراعيني �إىل العمل يف �إ�رسائيل ،كما حتول اال�ستثمار واالهتمام
من الزراعة �إىل القطاعات االقت�صادية الأخرى ،كال�صناعة والتجارة واخلدمات ،وميكن �أن
يعزى ذلك لتدين العائد من الزراعة (مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني. )2006 ،فقد �أ�شارت
الإح�صاءات �إىل انخفا�ض ن�سبة م�س�أهمة قطاع الزراعة يف الناجت املحلي الفل�سطيني ،حيث
بلغت يف منت�صف ال�سبعينيات نحو  ،%37يف حني انخف�ضت يف عام � 1994إىل .%13.4
(مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ، )2006 ،وا�ستمر االنخفا�ض لي�صل يف عام 2003
�إىل  %11فقط(.اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني. )2004 ،
وتع ّد حمافظة جنني من �أكرب املحافظات امل�س�أهمة يف الإنتاج الزراعي الفل�سطيني،
حوايل  %16.2بح�سب(.اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�سطيني� -2005 ،أ) .وقد مثلت منطقة
الدرا�سة (قرية كفردان) على الدوام ح�صة �أ�سا�سية مهمة يف الإنتاج الزراعي يف املحافظة،
حيث يعمل ،بح�سب �رشاكة �إمباروز ( %70 ، )2006من �سكان القرية يف الزراعة.ومنطقة
كفردان �ش�أنها �ش�أن حمافظة جنني ،وفل�سطني عامة ،م�ستهدفة بالإجراءات الإ�رسائيلية
التدمريية للقطاعات كافة ،وقطاع الزراعة ب�شكل خا�ص ،والتي توجت يف �شهر �شباط
 2010يتدمري �إ�رسائيل ل�ستة �آبار مياه عميقة يف القرية ،ت�ستهدف هذه الدرا�سة حتديد �آثار
تدمريها االقت�صادية واالجتماعية على ال�سكان املحلييني.
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 -3منطقة الدراسة:
متثل حمافظة جنني ،التي تنتمي �إليها قرية كفر دان� ،أق�صى �شمال ال�ضفة الغربية،
وتقع قرية كفردان �إىل الغرب من مدينة جنني وتبعد عنها حوايل  6كم ،يحد القرية من
ال�شمال وال�رشق �أرا�ضي مرج بن عامر ومن اجلنوب بلدة برقني ومن الغرب بلدة اليامون،
ويبلغ عدد �سكان القرية ل�سنة  2005ح�سب تقديرات مركز الإح�صاء الفل�سطيني حوايل
 5265ن�سمة ،ويبلغ معدل عدد الأ�رس حوايل � 1000أ�رسة ،ح�سب التعداد العام لل�سكان
واملن�ش�آت �سنة (.1997اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�سطيني -2005 ،ب) .وتبلغ م�ساحة
كفردان  7328دومناً ،ت�شكل الأرا�ضي ال�سهلية منها  3500دومن ًا تزرع مبحا�صيل مروية
وزراعات بعلية�.أما بقية الأرا�ضي فتنق�سم بني �أرا�ضي تزرع بع ًال و 500دومن غري مزروعة
�أي �أرا�ضي بور  615دومن ًا �أرا�ضي التنظيم الهيكلي للقرية �أي املخ�ص�صة للبناء (�رشاكة
�إمباورز�. )2006 ،أما بالن�سبة للن�شاط االقت�صادي لل�سكان يف كفر دان ،فيعمل بح�سب
�رشاكة �إمباورز ( ، )2006حوايل  %70من ال�سكان يف الزراعة ،و  %12.4يف الوظائف
احلكومية ،ومن تبقى يعملون يف الور�ش واحلرف وكعمالة يدوية ،يف حني �إن  % 9.3منهم
عاطلون عن العمل.ويف قرية كفردان تبلغ امل�ساحة املروية يف القرية  2968دومناً ،منها
 320دومن ًا زراعات حممية (بيوت بال�ستكية)  ،و 2355دومن ًا مك�شوفة مبعدل  1.5مرة
رياً�.أما فيما
على دورتني (ربيعية و�صيفية) بالإ�ضافة ل  293دومن ًا �أ�شجار مثمرة تزرع ّ
يتعلق مب�صادر املياه يف قرية كفردان ،فبح�سب �رشاكة �إمباورز ( ، )2006يعتمد ال�سكان
على �أربعة م�صادر رئي�سة للمياه يف القرية :الآبار اجلوفية الزراعية ،و�آبار اجلمع ،و�شبكة
املياه اخلا�صة مبجل�س اخلدمات امل�شرتك لقرى غرب جنني ،ونبع وادي ح�سن.
● ●الآبار اجلوفية� :أعماقها ترتاوح بني  60 – 40مرتاً من �سطح الأر�ض ،ويف
�أح�سن الأحوال قدد ي�صل �إىل  170مرتاً ،مبعدالت �ضخ بني 60 -10م 3يف ال�ساعة ،وقد
و�صلت كمية ال�ضخ من الآبار الزراعية �إىل حوايل 2857120م ،3ت�ستغل مثل هذه الكمية
يف الأغرا�ض املختلفة املنزلية والزراعية وال�صناعية.ولقد كانت الهجمة الإ�رسائيلية على
�آبار املياه اجلوفية يف � 24شباط ،مبثابة الكارثة للمزارعني الذين يعتمدون ب�شكل رئي�س
ري املحا�صيل ،التي متثل م�صدر دخلهم الأوحد ،على هذه الآبار.حيث ُد ّمرت � 6آبار،
يف ّ
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وا�ستولت �إ�رسائيل على معداتها ،دون الأخذ بعني االعتبار النتائج ال�سلبية املحققة على
ال�سكان وبخا�صة تلك الآثار االقت�صادية واالجتماعية.
● ●�آبار اجلمع� :آبار خا�صة بجمع مياه الأمطار املت�ساقطة �شتاء على الأ�سطح
املختلفة ك�أ�سطح املنازل ،لإعادة ا�ستخدامها وقت احلاجة.يف كفردان ،قدر ما ن�سبته
 %70من العائالت متتلك �آبار اجلمع ،يف حني �إن معدل حجم البئر ي�صل �إىل حوايل 45
مرتاً مكعباً.وقد ق ّدرت كمية املياه التي جتمع يف �آبار اجلمع بحوايل  31280م ،3ي�ستغل
معظمها للأغرا�ض املنزلية.

 -4مشكلة الدراسة:
تتخل�ص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :ما الآثار االجتماعية واالقت�صادية
لتدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان على املجتمع املحلي و�آفاق املواجهة؟

 -5مسوغات الدراسة:
انطلقت هذه الدرا�سة من الرغبة يف التوثيق العلمي لآثار تدمري الآبار على املجتمع
املحلي ،والذي ميكن �أن ي�ستخدمه ال�سكان يف خماطباتهم مع اجلهات املختلفة التي ميكن
�أن ت�ساعدهم على مواجهة هذه الأزمة.وكذلك انطلقت من احلالة النف�سية ال�سيئة التي يعي�شها
ال�سكان املحليني خوف ًا على انتاجهم الزراعي حا�رضاً وم�ستقبالً ،والذي ميثل يف واقع احلال
امل�صدر الرئي�س للدخل لدى الغالبية العظمى منهم.

 -6أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهميه الدرا�سة من كونها من �أوائل الدرا�سات التي وثقت علمي ًا الآثار االقت�صادية
واالجتماعية لتدمري الآبار ،وميكن �أن تكون منطلق ًا لقيا�س وتقدير حقيقي حلجم هذه
الأ�رضار ،وو�ضع اخلطط والربامج الكفيلة بتخفيفها ومواجهتها.

 -7أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل :التعرف �إىل الآثار االقت�صادية واالجتماعية ،التي �أحدثتها عملية
التدمري للآبار يف قرية كفردان على املجتمع املحلي ،والآليات املمكنة ملواجهة هذه الآثار
من وجهة نظر املزارعني �أنف�سهم.
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 -8أسئلة الدراسة
تت�ضمن الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �أهم الآثار التي خلفتها عملية تدمري الآبار يف قرية كفر دان على الواقع
االقت�صادي للمجتمع املحلي؟
● ●ما �أهم الآثار التي خلفتها عملية تدمري الآبار يف قرية كفر دان على الواقع
االجتماعي للمجتمع املحلي؟
● ●ما الآليات املمكنة ملواجهة الآثار االجتماعية واالقت�صادية التي خلفتها عملية
تدمري الآبار يف قرية كفر دان على املجتمع املحلي ،من وجهة نظر املزارعني �أنف�سهم؟

 -9فرضيات الدراسة:
ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل جمموعة من الفر�ضيات البحثية تتمثل فيما ي�أتي:
● ●التاُثريات االقت�صادية الناجتة عن تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان على املجتمع
هي �أكرث �شدة من الت�أثريات االجتماعية من وجهة نظر املبحوثني.
● ●تقل�ص م�ساحة الأرا�ضي امل�ستغلة زراعي ًا متثل �أ�شد الت�أثريات االقت�صادية على
املجتمع املحلي ،الناجتة عن تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان.
● ●احتالل �أزمة املياه مل�ساحة كبرية من تفكري املزارع متثل �أ�شد الت�أثريات االجتماعية
على املجتمع املحلي ،الناجتة عن تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان.
● ●التحول من الزراعة املروية �إىل زراعات تعتمد الري التكميلي هي �أف�ضل الو�سائل
املمكنة ملواجهة الأزمة املائية الناجتة عن تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان.

 -10منهجية الدراسة واجراءاتها:
وجمعت البيانات باالعتماد على اال�ستبانة ب�شكل
اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفيُ ،
رئي�س ،بالإ�ضافة �إىل الأدبيات ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ب�شكل م�ساند� ،أما �إجراءات
الدرا�سة فيلخ�صها ال�شكل (: )1
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الشكل ()1
إجراءات الدراسة

 -11أداة الدراسة (التصميم والصدق والثبات):
�صمم الباحثان ا�ستبانة باال�ستفادة من املقابالت اال�ستطالعية ،وباال�ستناد �إىل
ا�ستمارات اال�ستبانة يف درا�سات كل من قنام ( ، )2009وعمر ( ، )2006و�صالح (، )2006
و�رشاكة �إمباورز ( ، )2006و مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة ( .)2005وجاءت الأداة
من  100فقرة موزعة على �ستة حماور.وجاء مقيا�س الأداة من ثالثة م�ستويات (درجة
كبرية  ،3درجة متو�سطة  ،2درجة �صغرية . )1وللتحقق من �صدق اال�ستبانة مت ُعر�ضت على
جمموعة من املتخ�ص�صني وذوي اخلربة� ،إ�ضافة �إىل عدد من املزارعني وعدد من القائمني
على امل�ؤ�س�سات املحلية العاملة يف قرية كفردان ،وقد كان ملالحظاتهم الأثر الإيجابي
يف تطوير اال�ستمارة وو�صولها �إىل �صيغتها النهائية.وللتحقق من ثباتها ُح�سب معامل
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كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي ملحاور اال�ستبانة ،وجاءت قيمته  ،0.929وهي قيمة
عال ،ا�ستند �إليه يف توزيع اال�ستبانة.
مرتفعة ت�شري �إىل ثبات ٍ

 -12حدود وحمددات الدراسة:
متثلت حدود الدرا�سة بالآتية:
● ●احلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة بني �شهري �آذار و حزيران من العام .2010
● ●احلدود املكانية :قرية كفردان – حمافظة جنني.
● ●احلدود الب�رشية :متثلت يف املزارعني يف قرية كفردان -حمافظة جنني والبالغ

عددهم تقريبا ( )250مزارعاً ،واما العينة املبحوثة ،فجاءت ق�صدية من املزارعني الكبار
الذين �أبدوا ا�ستعدادهم وتعاونهم للم�شاركة يف البحث ،حيث متثلت عينة الدرا�سة بـ ()51
مزارع ًا ومزارعة.

 -13خصائص عينة املبحوثني:
بالن�سبة جلن�س املبحوثني� ،أظهرت النتائج �أن الذكور مثلوا ما ن�سبته � ،%90أما الإناث
فبن�سبة .%10بالن�سبة للتح�صيل الدرا�سي ،وكانت العينة على النحو الآتي 9 :مزارعني ابتدائي
بن�سبة  ،%18و 14مزارع ًا �ضمن فئة �إعدادي بن�سبة  ،%28و 21مزارع ًا �ضمن فئة ثانوي
بن�سبة  ،%42ومزارعني �ضمن فئة دبلوم بن�سبة  ،%4و 4مزارعني �ضمن فئة بكالوريو�س
بن�سبة .%8من حيث توزيع العينة ح�سب عدد �أفراد الأ�رسه فقد كانت كالآتي 4 :مزارعني من
فئة (� 3 -1أفراد) بن�سبة  ،%8و  11مزارع ًا من فئة (� 6 -4أفراد) بن�سبة  ،%22و  34مزارع ًا
من فئة (� 7أفراد ف�أعلى) بن�سبة .%67من حيث توزيع العينة ح�سب �سنوات العمل بالزراعة
فقد كانت كالآتي :مزارع واحد �ضمن فئة �سنوات العمل بالزراعة (�أقل من �5سنوات) بن�سبة
 ،%2و  18مزارع ًا �ضمن فئة (من �10 -5سنوات) بن�سبة  ،%35و 22مزارع ًا �ضمن فئة
(من�15 -11سنة) بن�سبة  ،%43و مزارع واحد من فئة (�أكرث من � 15سنه) بن�سبة �.%2أما
توزيع العينة بح�سب ح�صة الزراعة من الدخل الإجمايل للأ�رسة فقد كانت الآتي:
 3مزارعني �ضمن فئة ( %20ف�أقل) بن�سبة  ،%6و  4مزارعني �ضمن فئة ( )40% -21%بن�سبة
 ،%8و 5مزارعني �ضمن فئة ( )80% -61%بن�سبة  ،%10و 21مزارع ًا من فئة ()80% -61%
بن�سبة  ،%41و  18مزارع من فئة (�أكرث من  )%80بن�سبة �.%35أما توزيع العينة ح�سب عدد
�أفراد الأ�رسة العاملني بالزراعة فقد كانت كالآتي 3 :مزارعني �ضمن فئة (�أقل من  )3بن�سبة
 ،%6و  16مزارع ًا �ضمن فئة (من � )6 -3أفراد بن�سبة  ،%31و  21مزارع ًا �ضمن فئة (من
� 10 -7أفراد) بن�سبة  ،%41و  11مزارع ًا من فئة (�أكرث من � 10أفراد) بن�سبة .%22
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 -14النتائج ومناقشتها:
فيما ي�أتي عر�ض لأهم نتائج الدرا�سة:
 -1.14تأثريات تدمري اآلبار على الواقع الزراعي:
فيما يتعلق مب�ساحة الأر�ض التي هي حتت ت�رصف املزارع :لوحظ من �إجابات
املبحوثني� ،أن م�ساحات الأر�ض التي (�أقل من  30دومناً) قد تراجع ب�شكل ملحوظ ،بينما
هناك تزايد يف الفئات الأخرى (من  60 -30دومناً ،من  90 -61دومناً� ،أكرث من 90
دومناً)  ،ويعزى هذا �إىل �إرجاع الأرا�ضي التي كانت حما�ص�صة �أو م�ست�أجرة من قبل
مزارعني �صغار لأ�صحابها� ،أو لرغبة �أ�صحاب الأرا�ضي يف ا�سرتجاعها لتوافر مياه البئر
اخلا�ص به ،والتي كان يحا�ص�ص بها املزارع ال�صغري ،وبالآتي رفع قدرته على تلبية
احتياجات كامل الأر�ض التي كانت يف حوزته بالكامل من املياه �أوال.كما ميكن تقدير
�أن بع�ض املزارعني الذين لن ي�ستطيعوا ت�أمني احتياجاتهم من املاء ،قد يلج�أون �إىل بيع
الأر�ض لكبار املزارعني واملالك) .
�أما حول امل�ساحة امل�ستغلة من الأر�ض التي هي حتت ت�رصف املزارع :فجاءت النتائج
ب�أن جممل ما ي�ستغلُّ منها يقع يف الفئتني ( %25و  )%50قد زادت ،وقد يعني ذلك توجه
تفكري املزارعني من هذه الفئات �إىل زيادة ا�ستغالل الأر�ض التي تقع حتت ت�رصفهم لتعوي�ض
ثان �أقل احتياج ًا للماء
خ�سائرهم نتيجة هدم الآبار ،ولرمبا تفكريهم نحو زراعات من نوع ٍ
و�أقل احتياج ًا للجهد بينما نالحظ �أن هناك تراجع ًا يف الفئات الأخرى ( %75و )%100
(وهما الن�سبة الأكرب من املبحوثني)  ،وقد يعزى هذا الرتاجع وب�شكل مبا�رش لنق�ص املياه،
وبالآتي تراجع عملية ا�ستغالل كامل الأر�ض �أو الن�سبه الأكرب منها ملالءمتها مع كمية
املياه املمكن توافرها بعد الهدم.
حول نوع احليازة قبل تدمري للآبار ،جاءت اجابات املبحوثني ،ب�أن الغالبية 33
منهم �أجابوا (�أر�ض ملك) بن�سبة  ،%65و 10مزارعني �أجابوا (�أر�ض م�ست�أجرة) بن�سبة ،%19
و  8منهم فقط �أجابوا (�أر�ض حما�ص�صة) بن�سبة .%16كما يالحظ �أن املبحوثني �أجابوا حول
نوع حيازة املن�ش�أة الزراعية التي تقع حتتهم بعد التدمري للآبار بـ�( 39 :أر�ض ملك) بن�سبة
 ،%76و�( 8أر�ض م�ست�أجرة) بن�سبة  ،%16و  4فقط (�أر�ض حما�ص�صة) بن�سبة .%8ويعني ذلك
�أن نوع احليازة من فئة (م�ست�أجرة ،وحما�ص�صة) (بعد الهدم)  ،قد تراجعت ن�سبتها ،مما
قد يعزى �إىل توجه املزارعني امل�ست�أجرين واملحا�ص�صني� ،إىل التخلي عن زراعة الأر�ض
امل�ستاجرة �أو املحا�ص�صة ،ب�سبب عدم القدرة على ت�أمني احتياجاتهم من املياه �أو ارتفاع
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تكلفة �إنتاجهم الزراعي ،وباملقابل يالحظ ارتفاع ن�سبة (الأر�ض امللك)  ،مما قد يعني
عوده الأر�ض �إىل مالكيها بعد تخلي امل�ست�أجرين �أو املحا�ص�صني عنها ،كذلك قد يعزى
ذلك �إىل توجه مالكي الأر�ض (املزارعني من كبار املالك)  ،نحو التفرد با�ستغالل الأر�ض،
واالحتفاظ بكامل م�صادر املياه التي كان امل�ست�أجر �أو �أملحا�ص�ص ي�ستغلها.
وفيما يتعلق بنوع الزراعة ،بينت �إجابات املبحوثني ب�أنه قبل تدمري للآبار ،ف�إن11 :
مزارع ًا يزرعون زراعة مروية حممية ،بن�سبة  ،%22وهناك مزارعان اثنان يزرعان زراعة
بعلية ،بن�سبة  ،%4و  16مزارع ًا يزرعون زراعة مروية مك�شوفة ،بن�سبة  ،%31و 20مزارع
يزرعون زراعة خمتلطة ،بن�سبة .%39يف حني مل يجب مزراعان عن ال�س�ؤال ،بن�سبة  %4من
املبحوثني�.أما الزراعة املتوقعة بعد التدمري فجاءت 5 :مزارعني �سيزرعون زراعة مروية
حممية� ،أي بن�سبة  ،%10و 13مزارع �سيزرعون (زراعة بعلية) بن�سبة  %25و مزارعني
�سيزرعون زراعة مروية مك�شوفة ،بن�سبة  %4و 27مزارع ًا �سيزرعون زراعة خمتلطة ،بن�سبة
.%53ومل يجب عن ال�س�ؤال  4من املزارعني� ،أي بن�سبة  %8من املبحوثني.ومبقارنة �إجابات
املبحوثني ما قبل التدمري و ما بعده ،حول نوع الزراعة التي يزرعها املبحوثني كان
هناك تراجع يف نوع الزراعة املروية املحمية ،وكذلك تراجع حاد يف نوع الزراعة املروية
املك�شوفة ،لإدراك املبحوثني ب�أن الزراعة املروية املك�شوفة �ستت�أثر �أكرث كونها ،تعتمد �أكرث
على املياه ،و�أي�ض ًا ف�إن �إجابات املبحوثني دلت على تزايد ن�سبة الزراعة البعلية ب�شكل كبري
مبعنى �أن املزارع �سيحاول تغيري نوع الزراعة ،و�سيتجه �إىل الزراعة البعلية ،ولوحظ �أي�ض ًا
الزيادة يف ن�سبة الزراعة املختلطة ،مما قد يعني �أن توجه املزارعني للحل الأويل للم�شكلة
يف تنويع زراعته للتغلب على م�شكالت توافر املياه م�ستقبالً� ،أما املزارعون الذين كانت (ال
�إجابة لديهم)  ،فتدلُّ �إجاباتهم على م�صري غري وا�ضح يف نوع الزراعة القادمة ،وقد يعزى
ذلك �إىل غياب التخطيط امل�ستقبلي للمزارعني.
حول نوع املحا�صيل ،لوحظ من �إجابات املبحوثني ب�أنه قبل تدمري الآبار ،كان
هناك  25مزارع ،يزرعون خ�ضاراً ،بن�سبة  ،%49و  4مزارعني يزرعون املحا�صيل احلقلية
بن�سبة  ،%8و  20مزارع ًا يزرعون الزراعة املختلطة بن�سبة  ،%39يف حني مل يجب عن
اال�ستبانة مزارعان اثنان ،بن�سبة �.%4أما الإجابات حول الزراعة بعد التدمري ،فجاءت-
وح�سب املبحوثني -من املتوقع �أن يتجه 15 :مزارع ًا لزراعة اخل�ضار ،بن�سبة  ،%29و 5
مزارعني �سيزرعون حما�صيل حقلية ،بن�سبة  %10و  21مزارع ًا �سيزرعون زراعة خمتلطة،
بن�سبة  ،%41وجاء  10من املبحوثني بال �إجابة ،بن�سبة .%20ومبقارنة �إجابات املبحوثني
(ما قبل التدمري و ما بعد التدمري)  ،فيالحظ وجود تراجع حاد يف زراعة اخل�ضار ،وهذا
ميكن �أن يعزى �إىل �إدراك املزارعني للم�شكلة الأ�سا�سية لزراعة اخل�ضار واملرتبطة بنق�ص
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املياه ،ولوحظ �أي�ض ًا من �إجابات املبحوثني ازدياد يف التوجه لزراعة املحا�صيل احلقلية
والزراعة املختلطة ،وهذا قد يعزى �إىل �أن هذه الزراعات �أقل احتياج ًا للمياه�.إما فيما يتعلق
بازدياد ن�سبة املبحوثني الذين ال �إجابة لديهم بعد التدمري ،فهي تعرب عن م�ؤ�رش غياب
عملية التخطيط امل�ستقبلي ،ورمبا يعود ذلك �إىل الفرتة الزمنية الق�صرية ما بعد عملية الهدم،
والتي يتعذر خاللها على املزارع ر�صد الآثار الناجمة عن عملية الهدم� ،أو التكهن الدقيق
بها م�ستقبالً.
حول نوع املن�ش�أة احليوانية :لوحظ من �إجابات املبحوثني انه قبل تدمري الآبار ف�إن:
 9مزارعني ميلكون من�ش�أة لرتبية الأغنام ،بن�سبة  ،%17و 3مزارعني ميلكون من�ش�أة لرتبية
الأبقار ،بن�سبة  ،%6و  5مزارعني ميلكون من�ش�أة لرتبية دواجن ،بن�سبة  ،%10و  9مزارعني
حددوا �إجاباتهم ب�أنه لي�س لهم دور يف الإنتاج احليواين ،بن�سبة .%18و�أما  25مزارع ًا فكانت
ال �إجابة لديهم بن�سبة .%49و�أما بعد تدمري الآبار ف�إن املبحوثني يتوقعون ان تكون النتائج
كالآتي :مزارع واحد قد ميلك من�ش�أة لرتبية الأغنام ،بن�سبة  ،%2ومزارعان اثنان قد ميلكون
من�ش�أة لرتبية الأبقار ،بن�سبة  %4ومزارع واحد قد ميلك من�ش�أة لرتبية الدواجن ،بن�سبة  ،%2و 3
مزارعني كانت �إجاباتهم بانهم يتوقعون ان ال يكون لهم دور يف الإنتاج احليواين ،بن�سبة ،%6
و�أما  44مزارع ًا فكانت ال �إجابة لديهم ،بن�سبة .%86ومبقارنة الإجابتني (ما قبل التدمري وما
بعد التدمري) حول نوع املن�ش�أة احليوانية التي ميلكها املزارع ،لوحظ تراجع ن�سبة الإجابات
حول االمتالك يف كل الفئات (�أغنام� ،أبقار ،دواجن) وكذلك فئة من لي�س لهم دور يف الإنتاج
احليواين ،ل�صالح املبحوثني الذين ال �إجابة لديهم ،وهذا قد يعزى �إىل االرتباط الوثيق بني
امتالك املن�شاة احليوانية واملن�ش�أة الزراعية لالنتاج النباتي ،والتي �أظهرت النتائج انح�سارها،
كما ميكن �أن يعزى ذلك �إىل عدم قدرة املزارع على تقدير نوع املن�ش�أة احليوانية التي يرغب يف
امتالكها ،نتيجة لغياب التخطيط امل�ستقبلي ،والع�شوائية يف العمل الزراعي ،ونتيجة �ضخامة
حجم امل�شكلة التي �أوقع تدمري الآبار املزارعني فيها ،كما يعك�س ذلك �أي�ض ًا االعتماد الكبري
للمزارعني على الآبار املدمرة ،يف �إنتاجهم احليواين والنباتي.
كما جاءت �إجابات املبحوثني املتعلقة مب�صادر املياه املتوافرة (قبل التدمري وبعد
التدمري) على النحو الآتي :ثبات ترتيب اعتماد املزارعني على م�صادر املياه يف الزراعة
ابتداء :بئر خا�ص بالدرجة الأوىل ،ومياه م�شرتاة من �آبار مزارعني �آخرين بالدرجة الثانية،
ً
وبرك جتميع مياه الأمطار الدرجة الثالثة ،و�صهاريج بالدرجة الرابعة ،لكن لوحظ �أن االعتماد
على م�صادر املياه من الآبار اخلا�صة تراجع ل�صالح املياه امل�شرتاة من �آبار الآخرين ،ومياه
ال�صهاريج و�شبكة املياه العامة ،وهذا منطقي يف نطاق بحث املزارعني عن م�صادر مياه
بديلة ملياه الآبار املدمرة ،التي ال يوجد بديل لها غري ما �أظهرته نتائج املبحوثني.
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 -2.14تأثريات تدمري اآلبار على اجملتمع احمللي:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة املتعلق مباهية الآثار االقت�صادية واالجتماعية لتدمري
الآبار يف كفردان على املجتمع املحلي ،فقد اُ�ستخرت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجمل الفقرات واملحاور ،والدرا�سة تعر�ض هذه النتائج تف�صي ًال ادناه ،ولتب�سيط
مناق�شة النتائج �صنفت املتو�سطات احل�سابية لالجابات كما يف اجلدول (. )1
الجدول ()1
تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين المستندة إلى مقياس ليكرت الثالتي،
فيما يتعلق بآثار تدمير اآلبار على المجتمع المحلي (معدل عن قنام)2009 ،

3.00 -2.68
2.67 -2.34
2.33 -2.01
2.00
1.99 -1.68
1.67 -1.34
1.33 -1.00

بدرجة
كبرية

م�ستوى 3
م�ستوى 2

ت�أثريا �أكرب
↑

م�ستوى 1

ت�أثري �سلبي من الدرجة الأوىل له الأولوية يف املواجهة
ت�أثري �سلبي من الدرجة الثانية له �أولوية يف املواجهة بعد
االنتهاء من �أو مبوازاة العمل على الت�أثريات من الدرجة الأوىل.

درجة متو�سطة (توازن بني الإجابات ت�أثري �سلبي من الدرجة الثالثة ،له �أولوية منخف�ضة يجب
بدرجة كبرية /كبرية جداً و�إجابات العمل على مواجهته بعد االنتهاء من �أو مبوازاة العمل على
بدرجة �ضعيفة و�ضعيفة جداً)
كل من ت�أثريات الدرجتني الأوىل والثانية
بدرجة
�ضعيفة

م�ستوى 1
م�ستوى 2
م�ستوى 3

↓

ت�أثريا �أقل

ت�أثريات منخف�ضة �شكال ميكن �أخذها بعني االعتبار يف مرحله
متاخره (بعد تاثريات الدرجات الأوىل والثانية والثالثة)
ت�أثري منخف�ض جدا ميكن جتاهله قيا�سا بغريه من الت�أثريات

 -1.2.14الآثار االقت�صادية لتدمري الآبار اجلوفية:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة حول الآثار التي تتعلق بالواقع االقت�صادي الناجمة عن
عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردانُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لإجابات املبحوثني حول هذا اجلانب ،وكانت النتائج كما ي�أتي �أن القيمة الكلية
ملحور الآثار التي تتعلق بالواقع االقت�صادي الناجتة عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف
قرية كفردان ،كانت بدرجة كبرية من امل�ستوى الثاين حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ()2.433
 ،مما يعني �أن املبحوثني يعتربون الآثار املتعلقة بالواقع االقت�صادي ذات ت�أثري �سلبي من
الدرجة الثانية ،له �أولوية ،ولكن بعد االنتهاء من �أو مبوازاة العمل على الت�أثريات من الدرجة
الأوىل.
�أما �أهم الآثار و�أ�شدها فيتمثل يف� :ضعف التوجه لال�ستثمار يف الزراعة (، )2.84
وزيادة �أ�سعار املنتجات الزراعية املتوافرة يف ال�سوق املحلي ( ، )2.78وانخفا�ض حجم
الإنتاج لوحدة امل�ساحة ( ، )2.74وكلفة ا�ستخدام �أمناط ري جديدة “توفري و�سائل ري
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حديثة” ( ، )2.72وخ�سارة العائد من املياه املباعة من الآبار اخلا�صة للغري من املزارعني
( ، )2.71وجميعها من الآثار ال�سلبية من الدرجة الأوىل وامل�ستوى الثالث ،مما يعني �أنها
�آثار لها الأولوية من الدرجة الأوىل يف املواجهة.
و�أما �أ�ضعف الآثار ،فتبينَّ �أن تقلي�ص حجم الرثوة احليوانية ( ، )1.98هو ت�أثري من
الدرجة ال�ضعيفة وامل�ستوى االول ،مبعنى �أنه ت�أثري منخف�ض �شكالً ،ميكن �أخذه بعني االعتبار
يف مرحلة مت�أخرة (بعد تاثريات الدرجات الأوىل والثانية والثالثة)
ا�ستناداً �إىل ما �سبق ميكن رف�ض الفر�ضية القائلة ب�أن تقلي�ص م�ساحة الأرا�ضي
امل�ستغلة زراعياً ،ميثل �أ�شد الت�أثريات االقت�صادية على املجتمع املحلي الناجتة عن تدمري
الآبار اجلوفية يف كفر دان.

 -2.2.14الآثار االجتماعية لتدمري الآبار اجلوفية:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة حول الآثار التي تتعلق بالواقع االجتماعي الناجتة عن
عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردانُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لإجابات املبحوثني حول هذا اجلانب ،وكانت النتائج ب�أن القيمة الكلية ملحور
الآثار التي تتعلق بالواقع االجتماعي الناجتة عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية
كفردان كانت بدرجة كبرية من امل�ستوى الثاين حيث بلغ املتو�سط احل�سابي (، )2.495
مما يعني �أن املبحوثني يعتربون هذه الآثار �سلبية من الدرجة الثانية ،ولها الأولوية يف
املواجهة ،بعد االنتهاء من �أو مبوازاة العمل على ت�أثريات الدرجة الأوىل.
�أما �أهم هذه الت�أثريات و�أ�شدها فيتمثل يف :ازدياد �سوء احلالة النف�سية للمزارع
( ، )2.92واحتالل �أزمة املياه م�ساحة كبرية من تفكري املواطن ( ، )2.88و�ضعف قدرة
الأهل على تزويج الأبناء ( ، )2.84وتغيري �أولويات العائلة ( ، )2.84وانخفا�ض الزمن
املتوافر لال�ستجمام ( ، )2.82وت�أخر زواج الأبناء الذكور ( ، )2.80وعزوف ال�شباب
عن العمل الزراعي ( ، )2.80و�ضعف الثقة باجلهة الر�سمية التي تدير القطاع الزراعي
الفل�سطيني (. )2.80
و�أما �أ�ضعف هذه الت�أثريات فتتمثل يف :ارتفاع ن�سبة الزواج املبكر بني الإناث
( ، )1.68و �سيادة اجلانب املادي على نظرة الرجل لعمل املر�أة يف الزراعة (بدافع ا�ستغالل
العائد املادي من عملها ،ال قناعة بحقها يف العمل (� ، )1.96إذن فهي ت�أثريات �سلبية
بدرجة �ضعيفة من امل�ستوى الأول ،يعني �أن املبحوثني يعتربون هذه الآثار منخف�ضة
�شكالً ،و�أنه ميكن �أخذها بعني االعتبار يف مرحله مت�أخرة (بعد تاثريات الدرجات الأوىل
والثانية والثالثة) .
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ا�ستناداً �إىل ما �سبق ميكن رف�ض الفر�ضية القائلة ب�أن احتالل �أزمة املياه م�ساحة
كبرية من تفكري املزارع متثل �أ�شد الت�أثريات االجتماعية على املجتمع املحلي ،الناجتة عن
تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان.
 -3.14مقرتحات املبحوثني ملواجهة آثار تدمري اآلبار على اجملتمع احمللي:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة املتعلق بطبيعة العومل والآليات التي ميكن �أن ت�سهم يف
مواجهة الآثار االقت�صادية واالجتماعية لتدمري الآبار يف كفردان على املجتمع املحلي،
فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجمل الفقرات وللمحور،
وتعر�ض هذه النتائج تف�صي ًال �أدناه ،ولتب�سيط مناق�شة النتائج ُ�صنفت املتو�سطات احل�سابية
للإجابات كما يف اجلدول (. )2
من النتائج ات�ضح �أن القيمة الكلية للمتو�سط احل�سابي ملحور املقرتحات جاء ()2.65
� ،أي �أنها مقومات يف جمملها كبرية من امل�ستوى الثاين ،مبعنى �أنها مقرتحات �إيجابية
من الدرجة الثانية لها �أولوية التطبيق والعمل على االمتالك ،ولكن بعد االنتهاء من تطبيق
مقرتحات الدرجة الأوىل �أو بالتوازي مع ذلك.
الجدول ()2
تقسيم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين المستندة إلى مقياس ليكرت الثالتي ،فيما يتعلق
بسبل مواجهة آثار تدمير اآلبار على المجتمع المحلي وتصنيفها (معدل عن قنام)2009 ،

3.00 -2.68
2.67 -2.34
2.33 -2.01
2.00
1.99 -1.68
1.67 -1.34
1.33 -1.00

م�ستوى 3
بدرجة
كبرية

م�ستوى 2

مقرتح اقوى
↑

م�ستوى 1

بدرجة م�ستوى 2
�ضعيفة
م�ستوى 3

مقرتح �إيجابي من الدرجة الثانية له �أولوية التطبيق والعمل على
االمتالك ،ولكن بعد االنتهاء من تطبيق مقرتحات الدرجة الأوىل� ،أو
بالتوازي مع ذلك
مقرتح �إيجابي له �أولوية من الدرجة الثالثة ،يجب العمل على
حتقيقه بعد االنتهاء من مقرتحات الدرجتني الأوىل والثانية� ،أو
بالتوازي مع ذلك

درجة متو�سطة
م�ستوى 1

مقرتح �إيجابي من الدرجة الأوىل له الأولوية يف التطبيق وتكثيف
املوارد لأجل حتقيقها.

↓

مقرتح �أ�ضعف

مقرتح �ضعيف ،ميكن العمل على حتقيقه بعد االنتهاء �أو بالتوازي
مع العمل على حتقيق مقرتحات الدرجات الأوىل والثانية والثالثة
مقرتح �ضعيف جدا ً ،ميكن جتاهله قيا�ساً بغريها من املقرتحات

�أما �أف�ضل املقرتحات و�أكرثها ح�صو ًال على الت�أييد من قبل املبحوثني يف مواجهة �آثار
تدمري الآبار فكانت :ال�سعي لدى اجلهات الر�سمية للح�صول على تراخي�ص حلفر �آبار بديلة
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( ، )2.98وا�ستخدام �أ�ساليب ري حديثة “لرت�شيد اال�ستهالك” ( ، )2.98وت�شجيع م�شاريع
احل�صاد املائي “برك جمع املياه” ( ، )2,96و�ضبط عمليات الري ب�شكل �أكرث دقة من حيث
الوقت ( ، )2.94العمل على توفري بديل ملياه الآبار املدمرة ،وقد تكون “�آبار مرخ�صة
�أو مياه �أخرى ( ، )2.92وهي جميع ًا مقرتحات ح�صلت على درجة كبرية من امل�ستوى
الثالث بح�سب املبحوثني ،مبعنى �أنها مقرتحات �إيجابية من الدرجة الأوىل ،ولها الأولوية
يف التطبيق وتكثيف املوارد لأجل امتالكها.
�أما �أ�ضعف املقرتحات ح�صو ًال على تاييد املبحوثني ،فكان �إعادة ا�ستخدام املياه
العادمة بعد معاجلتها (� ، )1.84أي بدرجة �صغرية من امل�ستوى الأول بح�سب املبحوثني،
مبعنى �أنه مقرتح �ضعيف ،ميكن العمل على حتقيقه بعد االنتهاء من �أو بالتوازي مع العمل
على حتقيق مقرتحات الدرجات الأوىل والثانية والثالثة.
ا�ستناداً �إىل ما �سبق ميكن القول برف�ض الفر�ضية القائلة� :إن التحول من الزراعة
املروية �إىل زراعات تعتمد الري التكميلي هي �أف�ضل الو�سائل املمكنة ملواجهة الأزمة
املائية الناجتة عن تدمري الآبار اجلوفية يف كفر دان.
النتائج التف�صيلية حول الآثار االقت�صادية واالجتماعية ومقرتحات املواجهة
يعر�ضها املالحق (. )3 ،2 ،1

 -15االستنتاجات:
فيما ي�أتي تلخي�ص �أهم اال�ستنتاجات:
1 .1العمالة الزراعية الرئي�سة هي عائلية وقوامها الرئي�س من الذكور.
�2 .2ستزداد �أهمية املياه امل�شرتاة عامة يف الإنتاج الزراعي.
3 .3هناك زيادة متوقعة يف كلفة الإنتاج الزراعي يف الأعوام القادمة مقارنة بالو�ضع

قبل تدمري الآبار.
 هناك ميل متوقع الحتكار م�صادر املياه من قبل مالكها.
4 .4املزارعون ال�صغار ،وبخا�صة امل�ست�أجرين واملحا�ص�صني ،هم �أكرث املت�رضرين
بتدمري الآبار.
�5 .5ست�شهد الفرتة القادمة تغيرياً يف �أمناط الزراعة وانواع املزروعات ،يف املنطقة.
6 . 6هناك حاجة خلربة زراعية حديثة مل�ساعدة ال�سكان على مواجهة تبعات
تدمري الآبار.
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�7 .7ستنخف�ض م�س�أهمة املنطقة يف حجم الإنتاج الزراعي للمحافظة.
8 .8هناك حاجة خللق فر�ص عمل بديلة لتعوي�ض فر�ص العمل املفقودة نتيجة تدمري
الآبار.
9 .9هناك ازدياد متوقع يف الفجوة االقت�صادية بني املزارعني الكبار وال�صغار يف
املنطقة.
1010هناك فتور متوقع يف العالقات العائلية ،ورمبا �رصاعات اجتماعية يف منطقة
كفر دان.
�1111ست�شكل املياه حموراً رئي�س ًا للعالقات يف منطقة كفر دان.
1212تكاتف اجلهود الر�سمية والأهلية ،والفردية مطلوب يف مواجهة تبعات تدمري
الآبار.

 -16التوصيات:
ا�ستنادا ً �إىل نتائج وا�ستنتاجات الدرا�سة ،ميكن تقدمي التو�صيات (املقرتحات)
الآتية:
1 .1اجلهات الر�سمية والأهلية :هناك �رضورة لزيادة الدعم احلكومي للمنطقلة (مادياً،

ومعنوياً)  ،وبخا�صة يف جمال توفري املياه البديلة ،والإر�شاد الزراعي ،وتخفي�ض كلفة
مدخالت الإنتاج و�أدواته.
2 .2هناك �رضورة لإيجاد ج�سم تعاوين ،لإدارة العالقات الزراعية بني املزارعني
�أنف�سهم ،وبني املزارعني وامل�ؤ�س�سات امل�ساندة والداعمة من جهة �أخرى ،ل�ضمان ا�ستمرار
الإنتاج الزراعي ،وحماية احلياة االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان.
3 .3هناك �رضورة لتبني �أو�سع للح�صاد املائي يف املنطقة.
4 .4هناك �رضورة لتبني حتول زراعي قائم على تر�شيد ا�ستهالك املياه (حما�صيل �أقل
حاجة للمياه ،و�سائل ري حديثة.)... ،
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املصادر واملراجع:
1 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� : )2004إح�صاءات ا�ستعماالت الأرا�ضي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.2003 ،رام اهلل -فل�سطني
2 .2اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� -2005أ) ” :الإح�صاءات الزراعية” /2003
.2004رام اهلل -فل�سطني.
3 .3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( -2005ب)  :م�سح التجمعات ال�سكانية:2005 -
النتائج الأ�سا�سية.رام اهلل -فل�سطني.
�4 .4رشاكة �إمباورز ( : )2006قرية كفردان ر�ؤية حول م�صادر املياه واخلدمات املائية،
فل�سطني.
�5 .5صالح ،ر : )2006(.درا�سه لبع�ض الآثار البيئية جلدار ال�ضم والتو�سع على مناطق �شمال
ال�ضفه الغربيه” ،جامعة القد�س ،فل�سطني (ر�سالة ماج�ستري) .
6 .6عمر� ،ش : )2006(.تكيفات القطاع الزراعي الفل�سطيني يف مواجهة احل�صار والإغالق،
جامعة القد�س ،فل�سطني (ر�سالة ماج�ستري) .
7 .7قنام ،ز : )2009(.ت�أثريات الأزمة املائية يف منطقة العوجا �أريحا –فل�سطني ،احتاد
جلان العمل الزراعي ،فل�سط�سن.
8 .8مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ( : )2006ملف الزراعة.

www.PNIC.gov.ps

9 .9مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة ( : )2005التجزئة االقت�صادية والت�أقلم يف �أرياف
ال�ضفة الغربية ،فل�سطني.
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ملحق ( -1أ)
اآلثار االقتصادية واالجتماعية ومقترحات المواجهة بحسب المبحوثين:

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االقت�صادي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
1

�ضعف التوجه لال�ستثمار يف الزراعة

2.84

0.37

2

زيادة �أ�سعار املنتجات الزراعية املتوافرة يف ال�سوق املحلي

2.78

0.42

3

انخفا�ض حجم الإنتاج لوحدة امل�ساحة

2.74

0.44

4

كلفة ا�ستخدام �أمناط ري جديدة (توفري و�سائل ري حديثة) .

2.72

0.45

5

خ�سارة العائد من املياه املباعة من الآبار اخلا�صة للغري من املزارعني

2.71

0.50

6

تراجع اال�ستثمار يف م�شاريع االقت�صاد الزراعي

2.68

0.51

7

ارتفاع �أ�سعار املياه املباعة نتيجة التناف�س بني املزارعني عليها

2.66

0.52

8

انخفا�ض فر�ص العمل

2.62

0.49

9

تقل�ص م�ساحة الأرا�ضي امل�ستغلة زراعي ًا (تقل�ص الإنتاج الإجمايل) .

2.61

0.49

10

انخفا�ض جودة املنتج (انخفا�ض �سعر املنتج) .

2.60

0.49

11

اخل�سارة يف حم�صول املو�سم الذي وقع فيه التدمري

2.60

0.57

12

ارتفاع ن�سبة جلوء املزارعني �إىل االقرتا�ض (اال�ستدانة) .

2.60

0.49

13

�ضياع ر�أ�س مال ال�ستثمر يف البئر

2.54

0.54

14

ارتفاع كلفة مدخالت الإنتاج (بذور� ،أ�سمدة) .

2.52

0.54

15

بيع ممتلكات خا�صة لتوفري جزء من احتياجات املزارع

2.50

0.54

16

�ضعف قدرة الأ�رسة على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية

2.44

0.50

17

حتول �إىل �أ�صناف �أقل مقاومة للإمرا�ض (ارتفاع الفاقد من املح�صول)

2.42

0.54

18

تراجع �ألقدره على الإنفاق لت�أهيل الأرا�ضي الزراعية.

2.38

0.49

19

فقدان فر�ص عمل �أ�رسية (لرب الأ�رسة �أو احد �أفراد الأ�رسة) .

2.36

0.48

20

ارتفاع كلفة توفري ال�سلعة الزراعية يف ال�سوق املحلي

2.36

0.48
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االقت�صادي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
21

تراجع يف االعتماد على العمالة امل�ست�أجرة

2.34

0.48

22

�إ�رضار مب�ستوى الت�صنيع الريفي

2.32

0.51

23

ارتفاع كلفة التحول يف النمط الزراعي (مروي مك�شوف �إىل مكثف) .

2.32

0.51

24

كلفة �إ�سترياد خربة زراعية (ب�سبب تغيري نوع الزراعة)

2.30

0.54

25

خ�سارة يف الإنتاج نتيجة التحول �إىل زراعة منتج �أخر ال ميلك املزارع
اخلربة الكافية يف زراعته

2.30

0.46

26

�إ�رضار بامل�شاريع ال�صغرية املعتمدة على الزراعة

2.30

0.54

27

�إنخفا�ض ح�صة الإنفاق التعليمي

2.28

0.67

28

ارتفاع ن�سبة جفاف املح�صول

2.28

0.45

ملحق ( -1ب)
اآلثار االقتصادية واالجتماعية ومقترحات المواجهة بحسب المبحوثين:

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االقت�صادي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
29

ارتفاع كلفة ت�سويق (نقل وحفظ.املنتج الزراعي غري التقليدي كنتيجة
لزراعة حم�صول جديد لي�س عليه طلب حمليا كاملحا�صيل التقليدية)

2.26

0.49

30

زيادة م�رصوفات العائلة على �رشاء املنتجات الزراعية من اال�سواق

2.16

0.55

31

ارتفاع ن�سبة اال�ستهالك الذاتي من الإنتاج مقابل الت�سويق

2.12

0.53

32

حتول يف نوع الإنتاج (نباتي ،حيواين) .

2.08

0.57

33

تفتت امللكية (اجتاه لبيع الأر�ض �أو ت�أجريها) .

2.04

0.68

34

تقلي�ص حجم الرثوة احليوانية

1.98

0.60

2.43

0.27

القيمة الكلية
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ملحق ( -2أ)
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور اآلثار المتعلقة بالواقع االجتماعي
الناتجة عن عملية تدمير اآلبار الجوفية في قرية كفردان

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االجتماعي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
1

ازدياد �سوء احلالة النف�سية للمزارع

2.92

0.27

2

احتالل �أزمة املياه مل�ساحة كبرية من تفكري املواطن

2.88

0.39

3

�ضعف قدرة الأهل على تزويج االبناء

2.84

0.42

4

تغيري �أولويات العائلة

2.84

0.42

5

انخفا�ض الزمن املتوافر لال�ستجمام

2.82

0.48

6

ت�أخر زواج الأبناء الذكور

2.80

0.53

7

عزوف ال�شباب عن العمل الزراعي

2.80

0.49

8

�ضعف الثقة باجلهة الر�سمية التي تدير القطاع الزراعي الفل�سطيني

2.80

0.40

9

انخفا�ض م�ستوى االهتمام بامل�سكن (جتهيز امل�سكن الع�رصي)

2.76

0.48

10

ارتفاع ن�سبة ال�شكاوي

2.70

0.46

11

ارتفاع ن�سبة انت�شار الإمرا�ض االجتماعية الناجتة عن البطالة

2.52

0.61

12

الإح�سا�س بالعجز عن تلبية احتياجات الأ�رسة اقت�صاديا

2.52

0.50

13

ارتفاع الإ�شكاالت الناجتة عن تناف�س املزارعني على املياه

2.50

0.51

14

ارتفاع عمالة الأطفال يف الأ�رس الزراعية

2.43

0.61

ملحق ( -2ب)
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور اآلثار المتعلقة بالواقع االجتماعي
الناتجة عن عملية تدمير اآلبار الجوفية في قرية كفردان

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االجتماعي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
15

ارتفاع من التوتر العائلي نتيجة ميل بع�ض �أفراد ا�رس املزارع للتخل�ص من الأر�ض بالبيع

2.40

0.61

16

زيادة ن�سبة امل�شكالت الزوجية نتيجة �ضعف الإنفاق

2.36

0.66

17

خالفات اجتماعية على الآبار

2.30

0.79

18

انخفا�ض الإح�سا�س بالأمن الغذائي الأ�رسي

2.30

0.54
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مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور الآثار التي تتعلق بالواقع االجتماعي الناجتة
عن عملية تدمري الآبار اجلوفية يف قرية كفردان
انخفا�ض م�ستوى دفء العالقات الأ�رسية اليومية (التجمع لتناول الطعام كنتيجة لتغيري
جمال العمل من قبل بع�ض �أفراد الأ�رسة....
تغري يف ميزان العمالة بني اجلن�سني

2.30

0.54

2.18

0.52

21

زيادة االعتماد على الإناث يف العمل الزراعي

2.16

0.51

22

تغري الرتكيبة االجتماعية نتيجة الهجرة الداخلية
�سيادة اجلانب املادي على نظرة الرجل لعمل املر�أة يف الزراعة (بدافع ا�ستغالل العائد
املادي من عملها ،ال قناعة بحقها يف العمل.
ارتفاع ن�سبة الزواج املبكر بني الإناث

2.10

0.51

1.96

0.73

1.68

0.79

2.50

0.28

19
20

23
24

القيمة الكلية

ملحق ( -3أ)
المتوسطات الحسابيه واالنحراف المعياري لمحور مقترحات يمكن أن تسهم في مواجهة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية الناتجة عن عملية تدمير اآلبار الجوفية في قرية كفردان

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

ال�سعي لدى اجلهات الر�سمية للح�صول على تراخي�ص حلفر �آبار بديلة.

2.98

0.14

2

ا�ستخدام �أ�ساليب ري حديثة (لرت�شيد اال�ستهالك) .

2.98

0.14

3

ت�شجيع م�شاريع احل�صاد املائي (برك جمع املياه) .

2.96

0.20

4

�ضبط عمليات الري ب�شكل �أكرث دقة من حيث الوقت.

2.94

0.24

5

العمل على توفري بديل ملياه الآبار املدمرة وقد تكون (�آبار مرخ�صة �أو مياه �أخرى) .

2.92

0.34

6

ا�ستخدام و�سائل خلف�ض التبخر من الرتبة بعد عملية الري (تغطية املح�صول بالبال�ستيك) .

2.92

0.27

حمور مقرتحات ميكن �أن ت�سهم يف مواجهة الآثار االجتماعية واالقت�صادية
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ملحق ( -3ب)
المتوسطات الحسابيه واالنحراف المعياري لمحور مقترحات يمكن أن تسهم في مواجهة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية الناتجة عن عملية تدمير اآلبار الجوفية في قرية كفردان

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

7

م�ساعدة املزارع يف توفري مدخالت الإنتاج.

2.92

0.34

8

العمل على قاعدة الزراعة �أ�سا�س االقت�صاد الوطني.

2.90

0.30

9

العمل على تثقيف النا�س زراعياً.

2.90

0.36

10

دعم املزارعني بالأدوات الزراعية احلديثة.

2.88

0.44

11

العمل على قاعدة العمل بالزراعة و�سيلة للحفاظ على الهوية الوطنية.

2.84

0.37

12

تقليل عدد الدورات الزراعية.

2.67

0.52

13

التحول �إىل زراعة املحا�صيل الأقل احتياجا للمياه.

2.60

0.49

14

التحول من الزراعة املروية (املك�شوفة �إىل زراعات تعتمد على الري التكميلي) .

2.46

0.54

15

�إن�شاء ج�سم حملي تخ�ضع ل�سيطرته املياه املتوافر للمزارعني بهدف �إعادة توزيعها
بعدالة بني املزارعني.

2.44

0.54

16

تعزيز �سيا�سة الت�صنيع الريفي.

2.38

0.49

17

ت�شكيل التعاونيات الزراعية وتطوير دور عملها.

2.34

0.63

18

دعم العاملني يف امل�شاريع ال�صناعية الزراعية.

2.34

0.56

19

التحول يف نوع الإنتاج الزراعي (نباتي �إىل حيواين) .

2.18

0.56

20

دعم �أدوات املحافظة على املنتج الزراعي بعد احل�صاد (ثالجات زراعية) .

2.18

0.44

21

العمل على �إعادة ا�ستخدام املياه العادمة بعد معاجلتها

1.84

0.82

2.65

0.19

حمور مقرتحات ميكن �أن ت�سهم يف مواجهة الآثار االجتماعية واالقت�صادية

القيمة الكلية
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أهمية تطوير السوق الوطين
للمنتجات الزراعية الفلسطينية

أ.سلوى صربي

81

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

مقدمة:
�شكلت الزراعة -وما تزال� -أهم دعائم االقت�صاد الوطني وكانت على الدوام م�صدر
الرزق لن�سبة كبرية من �أبناء �شعبنا حيث قيل «�إذا كانت الزراعة بخري ف�إن الوطن
بخري» وقد تعر�ضت الزراعة وعانت من العديد من الإجراءات والت�شوهات نتيجة االحتالل
الإ�رسائيلي منذ عام  1967ولغاية الآن.
�إن القطاع الزراعي الفل�سطيني كان -وما زال� -أهم القطاعات االقت�صادية وذلك
للأهمية الكربى التي ي�ؤديها هذا القطاع حيث �إن العمل الزراعي ينمي ويقوي انتماء
الفل�سطيني لأر�ضه ,ويع ُّد هذا القطاع مبثابة ال�رشيان الرئي�س يف اجل�سد الفل�سطيني؛ لأن
الأمن الغذائي هو �أ�سا�س اال�ستقالل ال�سيا�سي.
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أهداف الدراسة:
�1 .1إلقاء ال�ضوء على واقع الت�سويق الزراعي الفل�سطيني ،وما يواجهه من حتديات
داخلية وخارجية باعتبارها �إحدى املعوقات الرئي�سية لتنمية القطاع الزراعي و�سبل
حلها.
�2 .2إبراز �أهمية تطبيق املفهوم احلديث للت�سويق ،وبناء نظام معلومات ت�سويقية
زراعية لتطوير ال�سوق الوطني
للمنتجات الزراعية.
3 .3ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب الواعدة الفل�سطينية والأجنبية يف ت�سويق املنتجات
الزراعية املحلية الفل�سطينية بهدف االهتمام بها وتطويرها با�ستمرار.

منهجية الدراسة:
هذه الورقة هي درا�سة حتليلية لواقع ن�شاط الت�سويق الزراعي ،وما يواجهه من
امل�شكالت والتحديات التي تعوق تطوير ال�سوق الوطني الفل�سطيني و�سبل التغلب عليها

مبناق�شة املحاور الآتية وحتليلها:

● ●املراحل التاريخية التي مر بها ال�سوق الوطني الفل�سطيني
● ●امل�شكالت التي يعاين منها القطاع الزراعي الفل�سطيني
● ●�أهمية تطبيق املفهوم احلديث للت�سويق الزراعي
● ●املعلومات الت�سويقية ودورها يف الت�سويق
● ●�أثر الت�سويق يف حت�سني نوعية وكمية الإنتاج الزراعي
● ●�أهمية مواقع العمليات الت�سويقية
● ●�سبل تن�سيق اجلهود العربية يف جمال ترويج ال�صادرات الزراعية
● ●�سوي�رسا -كمثال على م�ساهمة لدولة �أوروبية يف م�ساعدة الفل�سطينيني على
ا�ستهالك منتجاتهم املحلية
● ●مهرجان قلقيلية اخل�رضاء – كتجربة فل�سطينية رائدة يف جمال ترويج املنتجات
الزراعية املحلية
● ●ا�سرتاتيجية الت�سويق الزراعي يف فل�سطني
● ● املقرتحات لتطوير ال�سوق الوطني للمنتجات الزراعية الفل�سطينية:
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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املراحل التارخيية اليت مر بها السوق الوطين الفلسطيين:
�إن املراحل التاريخية التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني ،تركت �أثرها الوا�ضح على ت�أخر
ن�شوء �سوق وطني للمنتجات

الزراعية الفل�سطينية وهذه املراحل هي:
♦ ♦املرحلة الأوىل – نكبة عام � 1948إىل ما قبل عام:1967
و�ض َّمت �إىل
وقد ُق�سمت فل�سطني (التفكيك اجلغرايف لها) كالأتي -ال�ضفة الغربيةُ ،
الأردن و�ضم قطاع غزة �إىل الإدارة امل�رصية والفل�سطينيون داخل اخلط الأخ�رض �إىل
�إ�رسائيل ،وقد جنم عن هذا التق�سيم تفكيك �سكاين يتمثل ب�ضياع الهدف املوحد ،وهو
الن�ضال ال�سيا�سي ،ونتيجة لذلك حدث التفكيك االقت�صادي الذي جنم عنه عدم وجود
�سوق وطني فل�سطيني يعك�س الهوية الفل�سطينية ملنتجات فل�سطني الزراعية  ,لأن كل جزء
من فل�سطني كان تابع ًا اقت�صاد �أخر.
♦

♦املرحلة الثانية – ما بعد حرب حزيران عام � 1967إىل عام :1994

واحتالل �إ�رسائيل لل�ضفة الغربية ولقطاع غزة  ,وكان على قائمة الأولويات لالحتالل
الإ�رسائيلي هو تدمري الزراعة
الفل�سطينية لكونها معتمدة على الأر�ض ،وقد جند االحتالل الو�سائل املمكنة كافة
لعمل ذلك ,مثل م�صادرة و�إغالق م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الزراعية واال�ستيالء على
معظم م�صادر املياه يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وحتويلها �إىل امل�ستعمرات الإ�رسائيلية
 ,و�أي�ضا قام بربط اقت�صاد ال�ضفة باقت�صاده ذي الأ�سعار العالية ومنعها من اال�سترياد من
اخلارج  ,و�إغراق الأ�سواق الفل�سطينية باملحا�صيل احلقلية ب�أ�سعار �أقل من تكلفة �إنتاجها
حمليا.
♦

♦املرحلة الثالثة – قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام :1994

يف هذه املرحلة تذبذب االهتمام بالقطاع الزراعي تبع ًا لتغري الظروف ال�سيا�سية،
ولكن االهتمام يف �أح�سن الأحوال مل ي�صل �إىل امل�ستوى املطلوب من حيث الإنتاج والت�سويق
واال�ستخدام  ,حيث �إن حجم ال�صادرات الزراعية �أقل بكثري من حجم الواردات ،ومنذ قدوم
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،طغت االحتياجات والق�ضايا ال�سيا�سية والأمور احلياتية
واخلدماتية العامة على االهتمام بالقطاع الزراعي ،ويدلّ على ذلك حمدودية املوازنات
واملخ�ص�صات التي ت�ضعها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية للزراعة ،وحمدودية الدعم الداخلي
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

84

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

ملدخالت الإنتاج الزراعي وخمرجاته و�ضعفه �إن مل يكن غياب م�ؤ�س�سات الإقرا�ض والتمويل
و�صناديق التامني والتعوي�ض يف حالة الكوارث.
وهذا ال يعك�س ب�أي حال من الأحوال �أهمية ودور الزراعة والإمكانات والدور امل�ستقبلي
للزارعة ،وخا�صة يف ظل الظروف احلالية التي ت�شهد ارتفاعات غري م�سبوقة يف �أ�سعار
النفط والغذاء حيث �أنه من املتوقع ت�صاعد قيمة فاتورة الغذاء بن�سب �أعلى من ن�سب ارتفاع
فاتورة النفط ،والذي �سي�ؤدي �إىل �أن ي�صبح �إنتاج ال�سلع قليلة اجلدوى حالي ًا ذات جدوى
كبرية ،وب�شكل خا�ص احلبوب والبقوليات والأعالف واللحوم احلمراء.
وكان من البديهي واملنطقي �أن يحظى القطاع الزراعي ب�أهمية و�أولوية متقدمة لدى
الدول وامل�ؤ�س�سات املانحة و�صناديق التمويل ،ولكن الذي حدث هو عك�س ذلك متام ًا حيث
كان تعامل تلك امل�ؤ�س�سات مع الزراعة بكثري من التخوف والرتدد ،وذلك العتبارات �سيا�سية
لها عالقة مبا�رشة بت�شابك وتداخل موا�ضيع الأر�ض واملياه واال�ستيطان.
هذا ناهيك عن �ضعف كفاءة الإجناز ،و�ضعف التن�سيق �أو حتى غيابه مع م�ؤ�س�سات
ال�سلطة عند تنفيذ الدول املانحة مل�شاريعها.
�إن هذا الإهمال والتهمي�ش �إن ا�ستمر ف�إن النتيجة والعاقبة وا�ضحة ،فاتورة غذاء
ت�ضاهي فاتورة النفط �أو تزيد� ،أرا�ض مهملة ومرتوكة ،و�سينجم عن ذلك م�شكالت اقت�صادية
واجتماعية وبيئية و�سيا�سية قد ال ميكن التعامل معها �أو �أن التعامل معها و�إ�صالحها
�سيكلف �أ�ضعاف ما يتطلبه تطوير وتنمية هذا القطاع حاليا.

املشكالت التسويقية اليت يعاني منها القطاع الزراعي يف فلسطني:
رغم تطور الإنتاج الزراعي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف ال�سنوات الأخرية ف�إنه
يعاين من م�شكالت كثرية تعوق منو هذا القطاع االقت�صادي احليوي ،وتع ُّد م�شكالت الت�سويق
من �أهم امل�شكالت التي يعاين منها القطاع الزراعي ومن ابرز هذه امل�شكالت:
♦ ♦التحكم يف عمليات الت�سويق ل�صالح املنتجات ال�صهيونية حيث �إن املخطط
ال�صهيوين يهدف جلعل املنتجات الزراعية الفل�سطينية مكملة للمنتجات ال�صهيونية ولي�ست
مناف�سة لها.
♦ ♦غياب امل�ؤ�س�سات الت�سويقية املحلية واخلارجية.
♦ ♦تخلف يف عمليات الفرز و التغليف و التعبئة.
♦ ♦�ضعف يف �إمكانيات التخزين و التربيد.
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♦ ♦ارتفاع تكاليف نقل املنتجات الزراعية من املزرعة �إىل الأ�سواق.
♦ ♦ارتفاع تكاليف الإنتاج ،وبالتايل ارتفاع الأ�سعار ب�سبب ا�سترياد م�ستلزمات الإنتاج
من �إ�رسائيل.
♦ ♦وجود مناف�سة قوية من املنتج ال�صهيوين من حيث اجلودة وال�سعر.
♦ ♦قلة م�صانع تعليب املنتجات الزراعية ،واعتماد املزارع الفل�سطيني على �رشكات
التعليب الإ�رسائيلية.
♦ ♦انخفا�ض جودة املنتجات الزراعية الفل�سطينية ،وعدم االلتزام باملوا�صفات
واملعايري الدولية
♦ ♦عدم االهتمام ببحوث الت�سويق ودرا�سة حاجات ورغبات امل�ستهلكني يف الداخل
واخلارج
♦ ♦ي�شكل �صغار املزارعني الن�سبة الكربى من جمموع املزارعني الفل�سطينيني،
وينعك�س ذلك
على ارتفاع تكاليف التوريد والإنتاج والنقل والتخزين والرتويج.

أهمية تطبيق املفهوم احلديث للتسويق الزراعي:
تع ُّد عمليات الت�سويق الزراعي من �أهم العمليات االقت�صادية يف الدول املتقدمة
والنامية علي حد �سواء ,ولقد ات�سمت نظرة العامل اليوم لعملية ت�سويق الغذاء بوجود نظريتني

خمتلفتني علي الرغم �أنها مرتبطتان يبع�ضهما بع�ضاً:
♦ ♦النظرة الأوىل :ت�شري �إىل الكيفية التي ُتنظم فيها طرق ت�سويق الغذاء ،و�إىل �أي مدى

ت�ؤدي هذه الطريقة مهماتها االقت�صادية واالجتماعية بكفاءة؟ ،وكيف تتغري مبرور الزمن؟،
وهذه نظرة االقت�صاديني واملحللني وت�سمي بالنظرة الكلية.
♦ ♦النظرة الثانية :وهي التي يتبعها متخذو القرار من املنتجني ،وهي نظرة تتعلق
بخيارات ماذا ينتج ومتى؟ و�أين ومتى ي�شرتي �أو يبيع؟ �أي �أنها تتعلق ب�إ�سرتاتيجية معينة
لإر�ضاء امل�ستهلك مقابل ح�صول املنتج علي الربح ,وقد �أدى تطور املجتمعات ،وتطور
الإنتاج الزراعي �إىل ظهور قاعدة التخ�ص�ص التي �أدت �إىل ك�رس قاعدة الزراعة من االكتفاء
الذاتي �إىل ت�سويق الفائ�ض ,ون�ش�أت احلاجة �إىل �رضورة �إن�شاء الأ�سواق اخلا�صة بت�سويق
املنتوجات الزراعية ,وت�سهيل تبادل الفائ�ض يف الإنتاج بني املنتجني (مواقع الإنتاج)
وامل�ستهلكني (مواقع اال�ستهالك) .
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وهنا يربز دور احلكومة يف �إقامة البنية التحتية وتوفريها لتطوير العملية الت�سويقية
مثل �شق ور�صف الطرقات ,وتوفري و�سائل االت�صاالت وت�شجيع القطاع اخلا�ص واجلمعيات
التعاونية الزراعية يف �إن�شاء الأ�سواق ،ومتابعة العملية الت�سويقية الزراعية.جند �أنه قد
طر�أ تطور على النظام الت�سويقي ,وازدادت �أهمية النظام الت�سويقي ليتم�شي مع التطور
املهمات االقت�صادية الذي ي�ؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية،
االقت�صادي ،والتخ�ص�ص يف �أداء
ّ
عما كان عليه يف عهد
وزيادة الثقة بني املنتجني وامل�ستهلكني جغرافياً ،حيث تغري الو�ضع َّ
االكتفاء الذاتي بعدم االهتمام باجلانب الت�سويقي ,ف�إن املنتجني وامل�ستهلكني يف ال�سابق
كانوا يعي�شون بالقرب من بع�ضهم بع�ض ًا �إن مل يكونوا هم الأ�شخا�ص �أنف�سهم.
�إال �أن العملية الت�سويقية حتتاج للعديد من املقومات لت�سهيل �أدائها ومهماتها مثل
وجود املوا�صالت لنقل الفائ�ض يف و�سائل الإنتاج من الريف (مواقع الإنتاج) �إىل املدن
(مواقع اال�ستهالك�.إن احلكم على تطور النظام الت�سويقي ومدى جناحه يقا�س بالعديد من
املعايري املتعارف عليها ،مثل :معدل دخل الفرد ،ون�سبة التح�رض ،وم�ستوى نظام النقل
والبنية التحتية لالت�صاالت ،ودور الدولة يف تطور العملية الت�سويقية.
يع ُّد الت�سويق الزراعي �أحد الأعمدة الأ�سا�سية يف العملية الزراعية برمتها ,ويق�صد
هنا بت�سويق املنتوجات الزراعية ,وهي عملية و�صول املنتج الزراعي يف نهاية املطاف
للم�ستهلك يف �أجود �صورة و�أح�سنها ،وب�أ�سعار منا�سبة.حيث ت�شمل العملية ت�سويق املنتوجات
الزراعية يف الدائرة الأوىل ،وهي املكان الذي تنتج فيه ال�سلعة � ,أو يف الدائرة الثانية داخل
املدن واملناطق املجاورة لها ,والدائرة الثالثة هي خارج الدولة� ,إذا كان هناك فائ�ض من
الإنتاج.
وتعتمد الدولة �سيا�سات ت�صدير املنتوجات الزراعية التي تت�صف بالإنتاج الوفري ذي اجلودة
العالية ،والتي ال ميكن �إنتاجها يف مناطق �أخرى نتيجة لعوامل مناخية �أو تقنية...الخ.
وعند اعتماد �سيا�سات الت�صدير ل�سلعة زراعية ما �إىل خارج الدولة ,ف�إن ذلك يتطلب
كثرياً من الإجراءات ,ففي البداية البحث عن �أ�سواق ،وعقد اتفاقات ثنائية ،واختيار الأ�صناف
املطلوبة.واملرغوبة يف تلك الأ�سواق� ،أو الأ�صناف ذات القدرة التناف�سية من حيث اجلودة
والأ�سعار,وكذلك الأ�صناف املالئمة للنقل واملناولة والتعبئة والتغليف وحتمل الظروف
املتباينة عند عمليات النقل من (برد ,حرارة  ,رطوبة...الخ) .

دور أنظمة املعلومات التسويقية يف تسويق املنتجات الزراعية:
�أ�صبحت نظم املعلومات يف ال�سنوات الأخرية من �أهم الأدوات التي يعتمد عليها
القائمون على الت�سويق  ,وهي �أداة فعالة يف جمال الت�سويق الزراعي للم�ساعدة على �رسعة
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اتخاذ القرارات ،ومواجهة امل�شكالت الت�سويقية املختلفة التي تواجه العاملني يف املجال
الزراعي ,نظراً للطبيعة اخلا�صة للإنتاج واملنتوجات الزراعية التي تتطلب قرارات �رسيعة،
وتكون هذه القرارات �أكرث دقة عندما تتخذ يف �ضوء توافر املعلومات املنا�سبة التي توفرها
نظم املعلومات.
لقد كانت وظيفة الت�سويق الزراعي تبد�أ عند �إنتاج ال�سلع �أو بعده ،وت�صاحبها �إىل �أن
تنتقل ملكيتها �إيل امل�ستهلك النهائي.ولكن مع التطور يف الإنتاج وات�ساع الأ�سواق وتعددها
وا�شتداد حدة املناف�سة �أ�صبحت وظيفة الت�سويق ذات �أهمية كبرية ،و�أم�ست احلاجة ملحة
�إىل �أن ت�سبق وظيفة الت�سويق عملية الإنتاج� ,أي �أن تبد�أ قبل الإنتاج بتجميع اكرب قدر من
املعلومات واحلقائق عن ال�سوق وامل�ستهلك الأخري وحاجاته كم ًا وكيفاً ,وغري ذلك من
املعلومات عن املناف�سني وو�سائل النقل والتخزين وو�سائل الإعالم والرتويج والو�سطاء.
وت�ستمر �أي�ض ًا وظيفة الت�سويق الزراعي مع الإنتاج وحتى بعد بيع ال�سلعة  ,لكي يتم الإنتاج
على �ضوء احلقائق واملعلومات املتعلقة بهذه ال�سلعة  ,التي تزايدت �أهميتها يف هذا الع�رص
الذي �أ�صبح ُيعرف بع�رص املعلومات والعوملة.
املعلومات الت�سويقية :هي املعلومات التي حتتاجها العملية الت�سويقية ,ويتم توفريها
عن الأ�سواق الداخلية واخلارجية ،وما يرتبط بها من متغريات ,وتختلف املعلومات الت�سويقية
من بلد لآخر ومن م�ؤ�س�سة لأخرى.

حجم

وت�شمل املعلومات الت�سويقية ما ي�أتي:
1 .1حجم ال�سوق الكلي ال�سنوي ونق�صد به حجم الطلب يف املا�ضي واحلا�رض و�أي�ضا

الطلب املتوقع.
على املنتوجات يف الداخل واخلارج.
2 .2حجم املناف�سني يف ال�سوق الداخلي واخلارجي و�أ�سعار منتوجاتهم.
�3 .3أ�سعار املنتوجات الزراعية ،وت�شمل �أ�سعار باب املزرعة ،و�أ�سعار اجلملة و�أ�سعار
التجزئة.
�4 .4أ�سعار مدخالت الإنتاج من �آالت ومعدات وم�ستلزمات و�أ�سمدة ومبيدات ح�رشية
يف
الأ�سواق الداخلية واخلارجية ،وان تكون مف�صلة ووا�ضحة.
5 .5الكميات والأنواع الواردة �إىل ال�سوق وم�صادرها للفرتات املختلفة يومي ًا و�أ�سبوعي ًا
و�شهري ًا و�سنوياً.
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6 .6احل�صة ال�سوقية لكل منتج من املنتجات الزراعية الفل�سطينية يف الداخل واخلارج.
7 .7الطاقة الإنتاجية للمنتجني الزراعيني الفل�سطينيني.

أثر التسويق يف حتسني نوعية اإلنتاج الزراعي وكميّته:
�إن الإنتاج الزراعي الفل�سطيني ميتاز بالتنوع ب�سبب تغري املناطق املناخية
واختالفاتها املالئمة للزراعة ,وهذا ي�سمح ب�إنتاج حما�صيل علي مدار العام جلميع �أنواع
احلبوب واخل�ضار والفواكه ,ذات القدرة التناف�سية يف الأ�سواق املحلية والأجنبية ،ولكن
بالرغم من ذلك ،ف�إن حجم الإنتاج الزراعي ونوعيته مل ت�صل يعد �إىل امل�ستوى املطلوب
وال�سبب يف ذلك هو عدم االهتمام الكايف بتطوير ن�شاط الت�سويق الزراعي وفق املفهوم
احلديث للت�سويق.
فقد �أكد اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف العام � 2009أن  %24.6من �أرا�ضي
أرا�ض زراعية ،و�أن م�ساحة
ال�ضفة وقطاع غزة والقد�س التي تبلغ م�ساحتها  6,020كم 2هي � ٍ
الأرا�ضي الزراعية تبلغ  1481.5كم ،2وتبلغ �أعلى ن�سبة للأرا�ضي الزراعية يف حمافظة
طولكرم ،حيث ت�شكل ما ن�سبته  %53.4من م�ساحة املحافظة� ،أما �أقل ن�سبة للأرا�ضي
الزراعية فكانت يف حمافظة �أريحا والأغوار بواقع  %4.3من م�ساحة املحافظة و�أن ن�سبة
عام
م�ساهمة القطاع الزراعي يف الت�شغيل ما يقارب  %15.6من �إجمايل القوى العاملة ٍ
 ,2009ارتفعت ن�سبة م�ساهمة ن�شاط الزراعة و�صيد الأ�سماك  %8.1يف العام  2009من
الناجت املحلي الإجمايل.وان ن�سبة م�ساهمة القطاع الزراعي من �إجمايل ال�صادرات %11.3
يف العام نف�سه.
�إن ميزانية وزارة الزراعة عام  2010بلغت نحو � ،%7إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
م�شاريع الوزارات الأخرى التي ت�ساهم يف تنمية قطاع الزراعة ،ك�شق الطرق الزراعية ،و�إن�شاء
ال�شبكات ،و�إقامة املدار�س� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع اجلهات املانحة ،وهذه الن�سبة تع ُّد ن�سبة
منخف�ضة رغم ارتفاعها عن ن�سبة العام املا�ضي الذي بلغت فيه  ,%3باعتبار �أن فل�سطني
من املفرو�ض �أن تكون بلداً زراعي ًا من الدرجة الأوىل ملا يتوافر لديها من املقومات التي
�أ�شري �إليها �سابقا.مع �أن املوازنة العامة تتكون من  %65من دخلها العام ،والباقي ي�أتيها
من امل�ساعدات والدعم اخلارجي.
�أن هذا القطاع االقت�صادي املهم مازال يعاين من العديد من املعوقات الطبيعية،
مثل :حمدودية الأرا�ضي الزراعية( ,حيث �إن لالحتالل ت�أثرياً مبا�رشاً)  ,وقلة �سقوط
الأمطار الذي تعتمد عليه عملية الإنتاج بن�سبة كبرية من �إجمايل امل�ساحة الزراعية،
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بالإ�ضافة �إىل املعوقات املادية والب�رشية واخلدمات امل�ساندة مثل( :قلة الأموال الالزمة
(انخفا�ض م�ستوي دخل املُزارع)  ,وكذلك �ضعف وغياب �آليات العمل الت�سويقي حيث �إن
عملية الت�سويق الزراعي تع ُّد الركيزة الأ�سا�سية التي ُيبني عليها حمور عملية الإنتاج� ،إذا
كانت عملية الإنتاج تعني �إ�ضافة املنفعة �أو خلقها لل�سلعة املُنتجة ،ف�إن عملية الت�سويق
توفر (املنفعة املكانية والزمانية وال�شكلية والتملكية)  ،فهي تقوم ب�أداء املنافع املكانية
التي تتم بنقل ال�سلعة الزراعية من �أماكن الإنتاج �إىل �أماكن اال�ستهالك ,واملنفعة الزمانية
القائمة على �أ�سا�س تخزين ال�سلعة للتحكم بالعر�ض على �أ�سا�س الطلب واحلفاظ علي الأ�سعار
عند م�ستوي معني,واملنفعة ال�شكلية والتي تتمثل بتوفري املنتج باخل�صائ�ص واملوا�صفات
والأ�سعار التي يرغبها امل�ستهلك يف ال�سوق امل�ستهدف ,واملنفعة التملكية التي تقوم بنقل
ملكية ال�سلعة من املنتجني �إىل امل�ستهلكني.
ولهذا ميكن القول -وكما ت�ؤكده العديد من الدرا�سات والبحوث الت�سويقية� : -إن
عملية زيادة الإنتاج الزراعي وتطوره ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بتطور عملية الت�سويق الزراعي
مبا�رشة ,وقيامها مبهماتها بكفاءة وفعالية ،وبالتايل كلما توافرت �آالت الت�سويق الزراعي
وقنواته ،كلما �أتاح للمنتج الزراعي الفر�صة للتفرغ للعمل الإنتاجي وزيادة الإنتاج ،وهذا
ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة دخل املُزارع ،وحت�سني م�ستوى معي�شته ،وكذلك امل�ساهمة يف زيادة
الناجت الزراعي ،مما يرفع م�ستوى م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل.
وقد رافق عودة القيادة الفل�سطينية لأر�ض الوطن وقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منو
ملحوظ ،وزيادة كبرية يف �أن�شطة البنية التحتية واخلدمات ب�سبب زيادة اال�ستثمارات فيها،
مما �أدى �إىل تراجع يف امل�ساهمة الن�سبية للقطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل،
بالرغم من زيادة م�ساهمة القطاع الزراعي بالقيمة املطلقة.

أهمية مواقع العمليات التسويقية:
املهمة امل�ساعدة على اتخاذ القرار الإنتاجي �أو
املعلومات الت�سويقية �إحدى اخلدمات
ّ
الت�سويقي ،وبخا�صة تلك املعلومات املتعلقة بالأ�سعار والكميات املتداولة وربطها بحركة
موا�سم الإنتاج للبيئات الزراعية املختلفة وعلي مدار العام  ,وترتبط املعلومات الت�سويقية
ارتباط ًا وثيق ًا باملعلومات املتعلقة بالإنتاج والإنتاجية وتكاليف الإنتاج والهوام�ش
�سواء على امل�ستوي املحلي �أو اخلارجي ،كما يتطلب توافرها يف
الت�سويقية وحركة الأ�سعار ً
ال�سل�سلة الإنتاجية والت�سويقية ،ويف كل موقع يف ال�سل�سلة ت�ؤدي دورا ً مهماً ومتكامال

يف امل�ؤ�س�سات الزراعية:
♦ ♦مواقع الت�سويق :توافر �أخبار ال�سوق املحلي �أو اخلارجي ومكامن تلك الفر�ص

وحدودها و�إمكاناتها (الفر�ص الت�سويقية) .
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♦ ♦مواقع الإنتاج :ي�ؤدي �إي�صال املعلومات املنا�سبة �إىل املنتجني بو�ساطة املر�شدين
وو�سائل الإعالم ,وكذلك التجار وامل�صدرين املتعاملني مبا�رشة مع مواقع الإنتاج التخاذ
القرارات واملمار�سات الإنتاجية املتوافقة مع متطلبات الأ�سواق.
♦ ♦املواقع البحثية :وهو ما يطلق عليه بالتغذية الراجعة للمعلومة من مواقع الإنتاج
ومواقع الت�سويق �إىل املراكز البحثية ،لإيجاد احللول واملعاجلات للم�شكالت الإنتاجية
والت�سويقية ،كما �أنها تخدم وا�ضعي ال�سيا�سات واخلطط والربامج واملهتمني بالدرا�سات
والبحوث االقت�صادية واالجتماعية حتى تكون نتائج الدرا�سات �إيجابية وفعالة للقطاع
الزراعي ويتحقق اال�ستقرار الأمثل للموارد الزراعية املتاحة و�صو ًال �إىل حتقيق �أهداف
التنمية الزراعية.
�إن واقع املعلومات الت�سويقية يف النظام الت�سويقي احلايل يتميز بنوع من الدقة وتوفري
املعلومات وب�صورة م�ستمرة ومنتظمة ،وباملقابل ف�إنه من ال�رضوري على ُم�ستخدمي تلك
املعلومات التعلم عن كيفية اال�ستفادة من املعلومات يف خمتلف املواقع.

ُسبل تنسيق اجلهود العربية يف جمال ترويج الصادرات الزراعية:
�إن ازدياد حدة املناف�سة يف الأ�سواق العاملية ،و�صعوبة �إيجاد �أ�سواق خارجية
للمنتوجات الزراعية  ,وب�سبب احلاجة ملعلومات دقيقة وقدرات وخربات ،و�رشوط ال تتوافر
للمنتجني املحليني ,واملجهودات الفنية املتعلقة باملوا�صفات التي حتتاج �إليها ووجود
جهة فنية وراء ال�سلعة يحتاج �إىل تن�سيق جلهود الدول العربية يف هذا امل�ضمار.وي�سفر
الرتويج التجاري لتحقيق �أعلى قيمة ممكنة لل�سلعة مبعرفة مناخ ال�سوق واملعرفة بحركة
ال�سلع والأ�سعار ,وبتوظيف خربات وراء جمهودات الت�سويق والدعاية والعر�ض ,مما يحمي
املنتوج الزراعي من البيع ب�أ�سعار متدنية ل�سلعة ذات موا�صفات جيدة.واجلهود العربية
يف جمال الرتويج تدعم ال�صادرات ب�شكل متكامل ,لت�ستطيع مناف�سة املنتوجات العاملية
وت�سويقها بدءا ً من االتفاقيات املربمة لتحرير التجارة ،والتي تعني:
● ●توحيد �سيا�سات اال�سترياد والت�صدير
● ●تن�سيق ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاعات الإنتاجية الزراعية
لذا ,البد من النظر بعني العمل اجلماعي والتكاملي بني الدول العربية يف املرحلة
املقبلة ،وهذا العمل يتطلب الأمور الآتية:
♦ ♦توحيد الت�رشيعات التجارية واملالية والرتويجية.
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♦

♦ت�شكيل منظومة متكاملة من ال�سلع ومكوناتها التجارية.

♦

♦درا�سة التدابري التي ميكن اتخاذها مع الأطراف يف االتفاقيات العاملية.

♦

♦دعم الهيئة الدائمة ملتابعة تطوير العمل االقت�صادي بتقوية الإدارة ال�سيا�سية.

♦ ♦العمل علي �إن�شاء مركز معلومات وقاعدة بيانات ت�ؤمن مببد�أ ال�شفافية وتبادل
املعلومات.
♦ ♦تكوين جلنة ملتابعة برامج الرتويج مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص،
ملتابعة الأ�سواق اخلارجية واالهتمام بتطوراتها ودرا�سة املجاالت التي ميكن من خاللها
�إدخال املنتوجات للأ�سواق والفر�ص.
♦

♦و�ضع �آلية للتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص.

تكوين جلنة تهتم بالآتي:
Ú

Úالتعريف باملنتوجات يف الأ�سواق العاملية وحت�سني جودتها.

Ú

Úالتعاون مع اجلهات املخت�صة لتوزيع املنتوج وتخفي�ض التكلفة.

Ú Úيحبذ انبثاق اللجان من املمثلني التجاريني يف اخلارج ومع غرف ال�صناعة
والتجارة.
Ú Úتكوين مركز ا�ستعالم جتاري اقت�صادي يوفر معلومات التجارة الدولية ,له موقع
�إلكرتوين علي �شبكة الإنرتنت
Ú

Úمرتبط مع �شبكة املعلومات للتجارة الدولية.

Ú Úعمل مكاتب خدمات ا�ست�شارية وفنية حكومية وخا�صة تخدم ت�سويق املنتوج
الزراعي.

سويسرا -كمثال على مساهمة لدولة أوروبية يف مساعدة الفلسطينيني على
استهالك منتجاتهم احمللية:
�إن ترويج املنتجات الفل�سطينية يف ال�سوق املحلية ي�صب مبا�رشة يف حتقيق �إ�سرتاتيجية
الوكالة ال�سوي�رسية يف خلق فر�ص عمل وبناء القدرات.بناء على ذلك منحت الوكالة م�ؤ�س�سة
حلول من �أجل التنمية الفل�سطينية عقد تنفيذ م�رشوع ترويج املنتجات الفل�سطينية الذي
�سمي مب�رشوع «�إنتاجنا».
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كان الهدف الرئي�س لهذا امل�رشوع زيادة وعي الفل�سطينيني وتف�ضيلهم للمنتجات
الفل�سطينية.وخالل تنفيذ امل�رشوع يف عام  2007مت الرتويج ل  45منتج ًا فل�سطيني ًا عايل
اجلودة ل� 15رشكة فل�سطينية ،وذلك من خالل تطوير قدرات ال�رشكات على الت�سويق وتطوير
حملة ت�شجيع م�شرتيات املنتج الفل�سطيني (الدعاية والر�سوم وال�صور املختلفة)  ،التوا�صل
مع اجلمهور امل�ستهلك (خا�صة ربات البيوت) من خالل  24ور�شة عمل ونقاط البيع املتعددة
يف املحال التجارية والتغطية الإعالمية للحملة.
�إن ا�ستهداف الب�ضائع الأكرث تداو ًال لدى امل�ستهلكني ،الذين هم موظفون ورجال
�أعمال و�صانعو قرار يف �أماكن عملهم ومنازلهم� ،سي�ضمن �أن ر�سالة هذه احلملة �ست�صل �إىل
�صناعات حملية �أخرى كال�صناعات الدوائية واحلجرية على �سبيل املثال.
وركزت املرحلة التجريبية للم�رشوع على الرتويج للمنتجات اال�ستهالكية الفل�سطينية
يف ال�سوق املحلية.وقد اتخذت احلملة الإعالمية �شعار «ا�ستهلك املنتوج الفل�سطيني لأنه
�أح�سن بالن�سبة لك ،ول�صحتك ،ولالقت�صاد ،وعند قيامك بذلك �سوف لن ت�ستهلك املنتجات
الإ�رسائيلية املتواجدة يف الواقع يف كل الرفوف يف فل�سطني».
لكن ذلك ال يكفي لوحده لأن امل�ستهلكني الذين وجه لهم ال�س�ؤال عن �سبب تف�ضيل �رشاء
املنتجات الأجنبية ،كان جوابهم دوما« :لأن املنتجات الأجنبية ذات جودة �أعلى ،ولأنها
حتمل تاريخ ًا حمدداً ملدة ا�ستهالكها ،ومعلومات غذائية» ،ومبعنى �أدق تراعي املعايري
الدولية.
�أن «الفل�سفة الكامنة وراء هذا امل�رشوع هي حماولة الرد على هذه الت�سا�ؤالت ب�ضم
جهود املنتجني وامل�ستهلكني ،ولتحديد تطلعات امل�ستهلكني الفل�سطينيني ،وحماولة تلبيتها
من قبل املنتجني».
�إن هيكل االقت�صاد الفل�سطيني يعاين من خلل كبري ،ذلك لأن  %60من الفاكهة وكذلك
 %40من اخل�رضاوات التي ي�ستهلكها الفل�سطينيون م�ستوردة من �إ�رسائيل ،بالرغم من �أن
املزارعني ي�شكلون ثلث �سكان ال�ضفة الغربية ف�إن الفل�سطينيني ي�ستوردون غالبية اللحوم
والفواكه واخل�ضار الطازجة� ،إما نظرا لعدم كفاية الإنتاج املحلي� ،أو لعدم ثقة العديد من
ال�سكان يف جودة املنتجات املحلية.
لذلك يحاول برنامج �إنتاجنا الذي تدعمه �سوي�رسا توحيد جهود املنتجني واملوزعني
للمرة الأوىل من �أجل تغيري النظرة ال�سلبية ال�سائدة عن املنتجات الفل�سطينية ،ومل�ساعدة
املزارعني الفل�سطينيني على زيادة ح�صتهم يف ال�سوق املحلية.
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�إن �أهم امل�شكالت التي تواجه القطاع الزراعي هي النق�ص يف املياه ،و�إطار الت�سويق
غري املالئم.و�إذا كان برنامج «�إنتاجنا» ال يقوى على الت�أثري يف العن�رص الأول �أي املياه،
ف�إنه ب�إمكانه �أن ي�ساعد املنتجني على الرتويج لإنتاجهم عرب خطط �إ�شهار وترويج مدرو�سة
�إذ عند تعليب املنتجات ،تو�ضع عالمة جودة عليه ،وهي عبارة عن مثلث �أبي�ض ب�إطار
�أحمر ،مما ي�ساعد امل�ستهلك على التعرف �إىل املُن َتج املحلي الذي يفي مبتطلبات الأمن
الغذائي وال�رشوط ال�صحية.

ما هو مشروع «إنتاجنا»؟:
يهدف م�رشوع �إنتاجنا �إىل حت�سني نظرة امل�ستهلك الفل�سطيني جتاه املنتجات امل�صنعة
حملياً.ومن �أهم الق�ضايا التي يرغب مبعاجلتها هذا الربنامج املدعوم من قبل �سوي�رسا،
وبالتعاون مع �رشكة حلول من �أجل التنمية الفل�سطينية هي م�شكلة تعليب املنتجات
الفل�سطينية وت�سويقها ،ويرتكز عمل م�رشوع �إنتاجنا يف قطاع املنتجات اال�ستهالكية
وبالتحديد املنتجات الغذائية امل�صنعة ،وامل�رشوبات اخلفيفة ،وم�ستح�رضات التجميل
وامل�ستح�رضات املنزلية �سيعمل م�رشوع �إنتاجنا خالل �سنة على توفري املوارد لتوعية
امل�ستهلك الفل�سطيني ،وترويج  45من �أف�ضل املنتجات اال�ستهالكية امل�صنعة حملياً.
�ستخ�ضع ال�رشكات امل�شاركة لفح�ص للت�أكد من مراعاتها لأنظمة اجلودة وال�سالمة العامة،
و�صو ًال لأ�ساليب العر�ض يف نقاط البيع للت�أثري االيجابي على نظرة امل�ستهلك الفل�سطيني
وحثه على �إعادة تقييم هذه املنتجات�.سيتعاون م�رشوع �إنتاجنا مع ال�رشكات املحلية
لتقدمي الن�صائح الت�سويقية التقنية مبنية على تقومي خ�صائ�ص املنتجات من قبل امل�ستهلك
النهائي للت�أكد من ا�ستمرار تطور ال�رشكات بعد انتهاء امل�رشوع.

رؤية مشروع «إنتاجنا»     :
ت�ؤمن الهيئة التوجيهية مل�رشوع �إنتاجنا واملكونة من مركز التجارة الفل�سطيني ،واحتاد
ال�صناعات الفل�سطيني ،والوكالة ال�سوي�رسية للتعاون و�رشكة حلول للتنمية اال�ست�شارية؛
ب�أن لكل م�ستهلك احلق يف اختيار املنتجات التي يحتاجها ،وان يكون هذا اخليار مبني ًا
على وعي تام بامليزات التي تقدمها املنتجات املحلية املتوافرة�.إميان ًا بهذه القاعدة �سيتم
العمل على تفعيل مناف�سة �سليمة يف ال�سوق املحلي من خالل توفري املعلومات الالزمة
للم�ستهلك� ،أهمها مدى ت�أثري ا�ستهالك الب�ضائع امل�صنعة حملي ًا من عائدات على ال�صعيد
ال�شخ�صي واالجتماعي واالقت�صادي.
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“إنتاجنا” شركات ومنتجات ممثلة للسوق         :
ا�ستنادا �إىل نتائج بحث وحتليل الأمناط اال�ستهالكية لدى الأ�رسة الفل�سطينية� ،سيقوم
م�رشوع �إنتاجنا برتويج  45منتج ًا م�صنع ًا من قبل � 15رشكة فل�سطينية ،مبنية على
�أ�سا�س تقرير مركز الإح�صاء الفل�سطيني لن�سب اال�ستهالك والإنفاق للأ�رس الفل�سطينية لعام
 .2005ا�ستند فريق عمل �إنتاجنا �إىل هذا التقرير كمرجعية ،وارت�أى ت�شكيل �سلة م�شرتيات

متنوعة للأ�رسة؛ موزعة كالآتي:
♦


♦
♦
♦

♦املواد الغذائية امل�صنعة %45
مواد غذائية مربدة
مواد غذائية غري مربدة
♦امل�رشوبات امل�صنعة %10
♦امل�ستح�رضات املنزلية امل�صنعة %25
♦م�ستح�رضات العناية ال�شخ�صية امل�صنعة %20

خدمات مشروع «إنتاجنا»:
♦ ♦بناء املعرفة ،حتليل ال�سوق ،وتنفيذ احلملة الت�سويقية
♦ ♦اطالع ال�رشكات على نتائج البحث املتخ�ص�ص حول حجم قطاع املنتجات
اال�ستهالكية وما يقدمه من فر�ص.
♦ ♦اطالع ال�رشكات على نتائج الدرا�سة امل�سحية املتعلقة ب�سلوك ال�رشاء لدى
امل�ستهلك.
♦ ♦تقدمي التو�صيات لل�رشكات واملنتجات امل�شاركة ،وما يتعلق بتح�سني و�ضعها
بال�سوق املحلي.
♦ ♦عقد دورة تدريبية مل�س�ؤولني املبيعات عن �أ�ساليب املتاجرة.
♦ ♦ت�صميم اخلطط الإ�سرتاتيجية لتنفيذ احلملة الت�سويقية اخلا�صة بامل�رشوع ،والتي
ت�شمل:
 خطة توعية و�إعالم
  خطة دعائية
 خطة ترويجية من خالل نقاط البيع
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♦ ♦الن�شاطات الأ�سا�سية يف احلملة الت�سويقية للمنتجات اال�ستهالكية الوطنية
♦ ♦و�ضع � 45ستاند لعر�ض الب�ضائع واملواد الدعائية يف نقاط البيع املكتظة وذلك
يف  8مدن رئي�سية.
مروج ًا ال�ستكمال عملية �إي�صال الر�سالة الت�سويقية للم�ستهلك
♦ ♦توظيف ّ 45
النهائي.
♦ ♦�إطالق حمالت التوعية والإعالم والدعاية ملدة �شهر ،والتي و�س ُتطلق �إطالقها يف
ال�شهر الأخري من امل�رشوع.
♦ ♦ن�شاطات �أخرى

الشركات املشاركة يف مشروع إنتاجنا -الضفة الغربية:
وقع م�رشوع �إنتاجنا مع جمموعة مميزة من ال�رشكات الفل�سطينية الرائدة يف جمال
ت�صنيع املنتجات اال�ستهالكية اتفاقية م�شاركة ،بعد �أن قام م�رشوع �إنتاجنا وبالتعاون
مع احتاد ال�صناعات الفل�سطينية – ( PFIمركز حتديث ال�صناعة –  )IMCب�إجراء م�سح
لل�رشكات املختلفة ،للت�أكد من مراعاتها لأنظمة اجلودة وال�سالمة العامة ،وعليه مت االتفاق
مع هذه ال�رشكات على امل�شاركة يف م�رشوع �إنتاجنا كنموذج عن ال�صناعة املحلية ،و�إر�سال
الر�سائل املخ�ص�صة للم�ستهلك النهائي عرب هذه ال�رشكات ومنتجاتها.

شركة حلول للتنمية االستشارية – محلة ترويج املنتجات الفلسطينية:
سلة اخلبز:
تقع �أرا�ضي (جفتلك) اخل�صبة يف املنطقة املركزية من وادي الأردن بالقرب من مدينة
�أريحا العتيقة.
وعندما تقرتب من القرية قادم ًا من القد�س ،ف�إنك متر ب�أكرث املناطق انخفا�ض ًا عن
�سطح البحر يف العامل� ،أي منطقة البحر امليت التي متثل احلدود مع الأردن.وهي مناطق
�صخرية جرداء ،وهوا�ؤها به رائحة الكربيت .وت�شري عالمات على حافة الطريق �إىل �أن �أنك
يف منطقة توجد على انخفا�ض  300مرت عن �سطح البحر.وما تلبث الطريق �أن تبد�أ يف
ال�صعود حتى تبدو لك الب�ساتني اخل�رضاء على مد النظر.
وتع ُّد هذه املنطقة «�سلة اخلبز» بالن�سبة لل�ضفة الغربية ومنطقة الت�صدير التقليدية
املهمة بالن�سبة للفواكه واخل�ضار.ومبا �أنها منطقة حارة يف ال�صيف ،ف�إن مو�سم الزراعة
ميتد من �سبتمرب �إىل �شهر يونيو.
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هذه هي التعاونية الفالحية (جفتلك)  ،التي ي�سهر فيها حوايل  200مزارع على فالحة
� 30ألف دومن ،لإنتاج الطماطم والكو�سة ،واخليار ،والباذجنان وكل �أنواع الفلفل.
فقد بد�أ الفالحون يف تعداد امل�شكالت اليومية التي تواجههم بد�أ من نق�ص املياه
العذبة �إىل جتاوز ثمار احلم�ضيات احلد الأق�صى للن�ضج نتيجة لعدم التمكن من الو�صول
�إىل املزارع ليالً.وتقع معظم �أرا�ضي (جفتلك) يف املنطقة ج التي ت�رشف فيها ال�سلطة
الفل�سطينية على جوانب احلياة املدنية ،مثل ال�صحة والتعليم يف حني تتوىل �إ�رسائيل كلية
الإ�رشاف على اجلوانب الأمنية وعلى �إدارة الأرا�ضي.
وتوجد يف املنطقة م�ستوطنات �إ�رسائيلية عدة غري �رشعية مبوجب القانون الدويل.
وي�ضطر العديد من املزارعني �إىل التحول �إىل �أي ٍد عاملة يف تلك امل�ستوطنات لكون مردودهم
من الزراعة ال يكفي ل�سد حاجياتهم.
ومن �أهم الق�ضايا التي يرغب برنامج «�إنتاجنا» معاجلتها هي م�شكلة تعليب املنتجات
وت�سويقها�.إن ت�أ�سي�س �رشكات تعليب فل�سطينية جلعل املزارعني غري م�ضطرين على موا�صلة
االعتماد على ال�رشكات الإ�رسائيلية.
و�إن بع�ض املزارعني ي�ضطر لبيع الفائ�ض عن ا�ستهالك ال�سوق املحلي من الطماطم
ب�سعر ب�أقل من ن�صف تكلفة �إنتاجها لإ�رسائيل.ومن �أجل الو�صول �إىل ال�سوق الإ�رسائيلية
�أو الدولية ي�ضطر املزارع الفل�سطيني لتعليب منتجاته من قبل �رشكة �إ�رسائيلية”.ونظرا
للرقابة املحكمة التي تفر�ضها �إ�رسائيل على احلدود ،ال يوجد خيار �أمام املزارع الفل�سطيني
�إال �أن يبيع منتجاته لإ�رسائيل.

الوصول إىل أسواق جديدة:
ومن النقاط التي يود برنامج «�إنتاجنا» معاجلتها ،متكني الإنتاج الفل�سطيني من
الو�صول �إىل �أ�سواق �أو�سع ،وذلك بف�ضل عملية ت�سويق مدرو�سة.
وتقول مديرة م�ؤ�س�سة «حلول من �أجل التنمية» التي طورت م�رشوع «�إنتاجنا»�« :إن
التعاونيات مل حتاول يف يوم من الأيام ت�سويق منتجاتها جمتمعة ،لأن و�ضع كل املنتجات
يف �شاحنة واحدة وت�سويق تلك املنتجات يف منطقة من املناطق �سيحد -ال حمالة -من
النفقات».
وي�ؤمن م�صممو امل�رشوع ب�أنه بالإمكان الو�صول �إىل حوايل مليوين م�ستهلك ،كما �أن
برنامج «�إنتاجنا» �سوف لن يفتح ال�سوق املحلية �أمام منتجات املزارعني الفل�سطينيني
فح�سب ،بل �سيمكنهم �أي�ضا من الت�صدير للخارج.
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يف الوقت الذي تبدو فيه مزايا عملية الت�سويق بالن�سبة للمنتجني ،قد يجازف ه�ؤالء
بانخراطهم يف هذا امل�رشوع مبواجهة بع�ض املخاطر لأن التجربة جديدة ومل ي�سبق �أن
طُ بقت من قبل.
و�أوىل املخاطر �أنها املرة الأوىل التي يجربون فيها عملية الت�سويق ،وثانيا �إنها املرة
الأوىل التي ي�سهرون فيها على توزيع منتجاتهم ب�أنف�سهم ،وثالثا �إنها املرة الأوىل التي
ي�ضطرون فيها لإطالع امل�ستهلك على هويتهم.
�إن امل�رشوع �سيعزز احلمالت الإعالمية وحمالت الت�سويق واالت�صال بو�سائل الإعالم
بغر�ض ك�سب ثقة امل�ستهلك.وجنح م�رشوع �إنتاجنا يف الإقناع ب�رضورة فتح مراكز بيع
مبا�رشة من املزارع للم�ستهلك ،بدل املرور عرب الو�سيط التقليدي ،بهدف بقاء الأ�سعار يف
ادنى م�ستوياتها.
ويبدي مزارعو منطقة (جفتلك) تفا�ؤال� ،إذ يقول الناطق با�سمهم« :برنامج «�إنتاجنا»
يع ُّد عمال �إيجابياً؛ لأنه يهدف �إىل زيادة ح�صة الإنتاج املحلي يف ال�سوق املحلية ملواجهة
ت�سلل املنتجات الإ�رسائيلية �إليه.و�إذا مل نتمكن من و�ضع حد لذلك يف ال�سوق املحلية ،فمعنى
ذلك �أن هناك م�شكلة كربى».

مهرجان قلقيلية اخلضراء – كتجربة فلسطينية رائدة يف جمال ترويج
املنتجات الزراعية احمللية:
�إن هذا املعر�ض فريد من نوعه ،ويقام لأول مرة يف فل�سطني ،حيث �أطلق عليه ا�سم
(�أ�سبوع قلقيلية اخل�رضاء)  ،تلبية لرغبة املحافظة والبلدية وامل�ؤ�س�سات املدنية يف قلقيلية،
لإبراز ما تتميز به املحافظة من م�شاتل و�أ�شتال وزهور وزراعة.
وهو �أ�ضخم حدث زراعي على م�ستوى فل�سطني مب�شاركة الفعاليات الر�سمية وال�شعبية
كافة ،وخا�صة الزراعية منها للم�شاركة يف هذه التظاهرة الهادفة �إىل التعريف بالإبداعات
الزراعية يف فل�سطني ،وبخا�صة يف قلقيلية ملا يتوافر فيها من املناخ والرتبة اخل�صبة
واملياه.
يهدف هذا املهرجان �إىل النهو�ض بالقطاع الزراعي ،وتعزيز الو�ضع االقت�صادي
للمحافظة ،ومواجهة التداعيات والآثار ال�سلبية للإغالق واجلدار ،وت�شجيع عملية التنمية،
و�إبراز منتجات املحافظة الزراعية ،وخا�صة الأ�شتال والع�سل وبع�ض املنتجات الزراعية
املميزة ،وعر�ض فر�ص اال�ستثمار يف قطاع املياه والزراعة.
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و�إن هناك هدف ًا �آخر لإقامة املعر�ض ،وهو ت�سليط ال�ضوء على مدينة قلقيلية املحا�رصة
من االحتالل ،وق�ضم الأرا�ضي و�رسقة مياهها حيث تقع قلقيلية على �أكرب حو�ض مائي يف
فل�سطني ،م�شرياً �إىل �أن التح�ضريات للمعر�ض متوا�صلة لإخراج هذه اللوحة اجلمالية والتي
�ستبهر الزائرين حيث جتلت �ألوان العلم الفل�سطيني بالورود مرفقة بالرتاث الزراعي الذي
يعك�س وجه املدينة اجلميلة ،بالإ�ضافة �إىل تزين مداخل املدينة و�شوارعها الرئي�سية ب�أكرث
من (� )40ألف �شتلة وع�رشات ا�شتال النخيل.
و�شاركت جمعية قلقيلية التعاونية ب�أنواع من املزروعات قد تكون قلقيلية الأوىل يف
هذا املجال وهي املزروعات اخلالية من ال�سمية ( ، )I.B.Mوهذا النوع من املزروعات هو
حمط �أنظار الباحثني واملهتمني الآن ،و�أن اجلمعية �ساهمت �أي�ضا ب�صناعات زراعية تقليدية
كالع�سل ومنتجاته ،والزعرت ،وزيت الزيتون ،وباقي منتجات الأر�ض ،وهذه ال�صناعات
تنتجها �رشكة فل�سطينية يف قلقيلية ومعظم منتجاتها ت�صدر �إىل �أوروبا نظرا للجودة
العالية التي تتميز بها.

إسرتاتيجية التسويق الزراعي الفلسطينية:
�إن الو�صول �إىل زراعة ع�رصية تتكيف وت�ستجيب حلاجات الأ�سواق املحلية والأجنبية،

وتكون مناف�سة من حيث النوعية وال�سعر يتطلب كذلك االهتمام مبا ي�أتي:

♦ ♦تطوير �آلية الت�سويق الداخلي واخلارجي للمنتوجات الزراعية ،وت�أمني البنية
التحتية الت�سويقية املنا�سبة.
♦ ♦حت�سني النوعية واجلودة للمنتوجات الزراعية لرتاعي املعايري الدولية مبا يتالءم
مع البيئة.
♦ ♦�إعادة هيكلة القطاع الزراعي وفق متطلبات الظروف الراهنة ،واعتماد موا�صفات
ومقايي�س للإنتاج الزراعي.
♦ ♦اتخاذ جمموعة من القرارات والإجراءات الإدارية واملالية واجلمركية التي ت�ضمن
توجيه الأموال التي �ست�ستثمر يف �إطار م�رشوع مكافحة البطالة.
♦ ♦ت�أهيل الكوادر الت�سويقية يف القطاعني العام واخلا�ص�.أما فيما يتعلق ب�سيا�سة
الدعم  ,قد يكون هناك دعم غري مبا�رش للمنتوجات الزراعية ،ويقت�رص الدعم على خدمات
البحوث والإر�شاد والبنية الأ�سا�سية من قبل احلكومة.
♦ ♦�إن�شاء نظام للمعلومات واخلدمات الت�سويقية لتح�سني الت�سويق الزراعي و زيادة
القدرة التناف�سية للإنتاج الزراعي يف الأ�سواق املحلية والأجنبية.
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♦ ♦ت�سهيل حركة التجارة الزراعية ،ودرا�سة الإمكانات الت�صديرية امل�ستقبلية ح�سب
ال�سلعة وال�سوق وت�شجيع التعاون والتكامل الزراعي العربي والإقليمي وامل�شاركة الفعالة
يف املنظمات واالتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العالقة بالزراعة والغذاء.
♦ ♦ ت�شجيع �إن�شاء م�ؤ�س�سات كبرية ذات �إمكانيات مالية �ضخمة تقدم اخلدمات
الت�سويقية املتطورة كافة� ،أ�سوة بالدول املتقدمة.

التوصيات واملقرتحات لتطوير السوق الوطين للمنتجات الزراعية
الفلسطينية:
♦ ♦بناء قاعدة بيانات زراعية على �أن حتدث با�ستمرار ،وحتتوي على معلومات تتعلق
باملنتجني و�أ�صناف املنتجات الزراعية ورتبها و�أ�سعارها وحجم الإنتاج من كل نوع،
وكذلك معلومات عن امل�ؤ�س�سات الت�سويقية على اختالف �أنواعها ،والوكالء وتكون متاحة
جلميع الأطراف املعنية.
♦ ♦و�إقامة معار�ض للمنتجات الزراعية الفل�سطينية املميزة داخل الوطن مثل «مهرجان
قلقيلية اخل�رضاء» الذي ُنظم م�ؤخراً يف مدينة قلقيلية �أو خارج الوطن ملا لهذه املعار�ض
من مقدرة على ا�ستمالة امل�ستهلكني والت�أثري على �سلوكهم ال�رشائي.
♦ ♦االهتمام ب�إن�شاء �سال�سل تطوعية يكون �أع�ضا�ؤها من �صغار املنتجني الزراعيني
الفل�سطينيني لتوحيد جهودهم فيما يتعلق بال�رشاء من املوردين والرتويج والتوزيع كو�سيلة
لتخفي�ض تكاليف �إنتاجهم ،وبالتايل ت�سعري منتجاتهم ب�أ�سعار تناف�سية.
♦ ♦�رضورة �إن�شاء �سوق وطني الكرتوين للمنتجات الزراعية الفل�سطينية ،ويكون
االن�ضمام �إىل ع�ضوية هذا ال�سوق مقابل ر�سوم ا�شرتاك معينة ،وتعقد فيه ال�صفقات التجارية
املختلفة  ,ويكون �أع�ضا�ؤه من املنتجني الزراعيني واملوردين للمواد اخلام وامل�ستلزمات من
�آالت ومعدات زراعية وامل�ؤ�س�سات الت�سويقية والوكالء وال�سما�رسة وامل�ستهلكني واملنتجني
للمنتجات الغذائية امل�صنعة �سواء كانوا داخل الوطن �أم خارجه.
♦ ♦انفتاح ال�سوق الفل�سطيني وعدم و�ضع �أي حمددات كمية �أو �إدارية على ال�صادرات
�أو الواردات ،لتمكني الإنتاج الفل�سطيني من الو�صول �إىل �أ�سواق �أو�سع ،وذلك بف�ضل عملية
ت�سويق مدرو�سة.
♦ ♦و�ضمان ال�شفافية والتماثلية واملناف�سة العادلة لل�سلع امل�ستوردة ك�رشط م�سبق
لدخول منظمة التجارة الدولية.
♦ ♦تفعيل عمليتي الإر�شاد الت�سويقي والزراعي.وتبني التقنيات احلديثة يف الإنتاج.
♦ ♦تطوير عمليات النقل اخلارجي ،وت�شجيع �إقامة �أ�سطول من ال�شاحنات املربدة.
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♦ ♦توفري الدرا�سات واملعلومات الت�سويقية للمنتجني وامل�صدرين.
♦ ♦توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأ�سواق ،وخا�صة ال�صادرات.
♦ ♦تفعيل عملية الت�صنيع الزراعي و�إلزام امل�صانع الزراعية علي ا�ستيعاب كميات
مقبولة من الإنتاج بت�أ�سي�س �رشكات تعليب فل�سطينية ،لإنهاء اعتماد املزارعني على
�رشكات التعليب الإ�رسائيلية.
♦ ♦�رضورة فتح مراكز بيع مبا�رشة من املزارع للم�ستهلك ،بدل املرور عرب الو�سيط
التقليدي.
♦ ♦تنظيم العمل والرقابة يف �أ�سواق اجلملة والأ�سواق املركزية واحلدود.
♦ ♦العمل على توفري خدمات ما بعد احل�صاد ،خا�صة ما يتعلق منها باملخازن
املربدة والعادية ،وذلك لكي تكون هناك �إمكانية حقيقية حلفظ الإنتاج الزراعي الفائ�ض
وغريه ،و�أكدت على �أهمية توافر و�سائط النقل ب�أنواعها كافة لنقل الإنتاج الزراعي من
�أماكن �إنتاجه �إىل �أماكن ت�سويقه ،عندما يكون هناك �إنتاج فائ�ض ،م�ؤكدة على �أهمية بناء
ال�ساليات الزراعية ( )silosحلفظ احلبوب والأرز وغريها وقت احلاجة.
♦ ♦ت�شجيع اال�ستثمار يف ال�صناعات الزراعية والغذائية ،وتوفري الدرا�سات والبيئة
املالئمة لذلك.
♦ ♦الرتكيز على ال�صناعات الزراعية والغذائية املنزلية والريفية ال�صغرية ،وب�شكل
خا�ص التجفيف والتخليل والأجبان.
♦ ♦�إدخال �أ�صناف من الزراعة التي عليها طلب عاملي والتي تعرف بالزراعة النقدية.
♦ ♦ت�سهيل عمليات النقل و املوا�صالت ورفع جودة التعبئة و التغليف.
♦ ♦�إن�شاء �صندوق لتنمية والقطاع الزراعي وتطويره ،وي�ساهم به جميع �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات املحلية والعربية وتكون م�ساهمة املوظفني يف القطاع العام واخلا�ص
باقتطاع جزء ي�سري من رواتبهم �شهري ًا حتت �شعار «تنمية القطاع الزراعي واجب وطني
على كل فل�سطيني».
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املصادر واملراجع:
أوال – املراجع العربية:
1 .1تقرير عن م�ؤ�س�سة املجل�س الفل�سطيني للتنمية والأعمار «بكدار» �شبكة االنرتنت.
2 .2تقرير عن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة �شبكة االنرتنت.
3 .3تقرير عن وزارة الزراعة �شبكة االنرتنت.
4 .4تقرير عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �شبكة االنرتنت.
5 .5تقارير الإدارة العامة للت�سويق -وزارة الزراعة الفل�سطينية �شبكة االنرتنت.
6 .6تقرير عن �أهمية تطوير الت�سويق الزراعي �شبكة الإنرتنت.
7 .7تقرير عن الأهمية االقت�صادية للقطاع الزراعي الفل�سطيني �شبكة الإنرتنت.

ثانيا – املراجع اإللكرتونية:
http:// www.swissinfo.ch/ ara/ detail/ index.html?cid=7987344
http:// www.nbprs.ps/ page.php?do=show&action=z10
http:// www.alquds.com/ node/ 224791
http:// www.alwatanvoice.com/ arabic/ news/ 2010/ 05/ 11/ 149165.html
http:// www.v90v.com/ forums/ t36881.html
http:// www.solutionsdev.ps/ intajuna/ index.php
http:// www.alquds.com/ node/ 247226
http:// www.al- ayyam.ps/ znews/ site/ template/ article.
aspx?did=121645&date=9/ 15/ 2009
http:// www.nbprs.ps/ page.php?do=show&action=z10
http:// images.google.co.il/ search?hl=ar&q=&meta=&aq=f&aqi=&aq
l=&oq=&gs_rfai
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 -1ملخص:
�أجريت هذه الدرا�سة يف الفرتة الواقعة بني �شهري متوز  2005ومتوز ،2006
باال�ستناد �إىل املنهج الو�صفي.وقد ُجمعت البيانات واملعلومات و ُدر�ست الفر�ضيات
واُختربت باال�ستعانة بالأدبيات ال�سابقة ،من خالل ا�ستبانة مكونة من  147فقرة موزعة
على  13حموراً رئي�سياً ،ومقيا�سها الرئي�س خما�سي (موافق ب�شدة  ،5موافق  ،4حمايد ،3
غري موافق  ،2غري موافق ب�شدة . )1وقد هدفت الدرا�سة ب�شكل رئي�س� ،إىل التعرف على �آثار
املمار�سات الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي الفل�سطيني عامة ،ويف حمافظة جنني خا�صة،
والتعرف �إىل الو�سائل التي تبناها املزارعون الفل�سطينيون ملواجهة هذه االثار �أو التكيف
معها.ولقد مثل جميع املزارعني واملزارعات يف حمافظة جنني ( )16911جمتمع هذه
الدرا�سة ،وجاءت العينة ق�صدية بواقع  302مبحوث.ولقد ُحلّلت البيانات وعوجلت �إح�صائي ًا
وعر�ضت بو�ساطة حزمة ( )SPSSالإح�صائية ،وبرنامج اك�سل (. )Excel
ُ
واظهرت النتائج �أن �أهم الآثار املبا�رشة لالعتداءات الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي
يف حمافظة جنني متثلت يف :منع املزارعني من الو�صول �إىل مزارعهم (متو�سط ح�سابي
 ، )4.2وجتريف الأرا�ضي الزراعية ( ، )4.0وم�صادرة م�ساحات الأرا�ضي الزراعية (، )3.9
واقتالع الأ�شجار (. )3.9
وبح�سب املبحوثني كاء الت�سويق الزراعي �أكرث املجاالت ت�أثرياً بالإجراءات واالعتداءات
الإ�رسائيلية (متو�سط ح�سابي  ، )4.3نتيجة لعدم القدرة على ت�صدير املنتجات الزراعية
( ، )4.4و�إغالق املعابر واملنافذ �أمام ت�سويق املنتجات الزراعية ( ، )4.3وتغيري �أماكن
الأ�سواق املركزية ( ، )4.2وتدفق املنتجات الزراعية الإ�رسائيلية �إىل الأ�سواق الفل�سطينية
(. )4.2يليه الإنتاج الزراعي ( ، )4.0نتيجة لنق�صان الإنتاجية الزراعية ( ، )4.4وانخفا�ض
الدخل الزراعي ( ، )4.4و تلف املنتجات الزراعية لعدم القدرة على الو�صول �إليها وقطفها
( ، )4.4وتلفها �أثناء نقلها للت�سويق لعدم توافر و�سائل احلفظ والنقل ال�سليمة ( ، )4.4ونتيجة
الحتجازها من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلية (. )4.3و�أخرياً م�ستلزمات الإنتاج الزراعي
(. )3.9الرتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ( ، )4.4وعدم توافر الأ�سمدة الزراعية (، )4.3
وارتفاع �أ�سعار الأ�سمدة الزراعية ،والبال�ستيك ،واملبيدات الزراعية ،واملياه ،والتقاوي
والبذور ،والأدوية البيطرية ،والأعالف (. )4.2 -4.0
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�أما �أهم الإجراءات وو�سائل التخفيف من هذه االثار �أو التكيف معها ،التي تبناها
املزارع الفل�سطيني يف حمافظة جنني ،بح�سب املبحوثني ،فتمثلت يف :ا�ستخدام الأ�سمدة
الع�ضوية عو�ض ًا عن الكيماوية ،وتوفري م�صادر متويل بديلة كاال�ستدانة ل�رشاء م�ستلزمات
الإنتاج ،وا�ستخدام البال�ستيك من الدرجة الثانية ،وا�ستبدال املبيدات الكيماوية باملبيدات
الع�ضوية ،وبخا�صة تلك التي ميكن حت�ضريها يف املزرعة مثل :حملول الب�صل ،وحملول
الفلفل احلار ،وحملول من احلم�ضيات وغريها ،كذلك التوجه ال�ستخدام البذور املنتجة
حملياً ،والتحول من الزراعة املروية �إىل البعلية ،وتغيري الأ�صناف املرباة للرثوة احليوانية
�إىل �أخرى �أقل �إ�صابة بالأمرا�ض ،وزراعة الأعالف اخل�رضاء ،واللجوء للعمالة الأ�رسية،
واالجتاه للت�سويق املحلي للمنتجات ،واللجوء �إىل الزراعة املختلطة بحيث ميكن اال�ستفادة
من امل�ساحات بني الأ�شجار وزراعتها باملحا�صيل احلقلية �أو اخل�رضوات.
�أما �أهم تو�صيات الدرا�سة فتمثلت يف ت�شكيل جلنة وطنية لدرا�سة الأ�رضار ،و�أولويات
الدعم للمزارعني املت�رضرين و�آلياته ،وا�ست�صالح الأرا�ضي البور ،وت�شجيع القيام بعمليات
احل�صاد املائي ،و�رضورة دعم م�ستلزمات الإنتاج الزراعي حكومياً ،وحماية ال�سوق
الفل�سطيني من دخول املنتجات الإ�رسائيلية �إليها ،وتوجيه املزارعني و�إر�شادهم �إىل
ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية ،و�إن�شاء تعاونيات جلمع البذور البلدية و�إنتاجها ،والرجوع
لرتبية �أ�صناف الرثوة احليوانية املقاومة للأمرا�ض ،واال�ستغناء عن الأ�صناف املهجنة
الأجنبية منها والإ�رسائيلية ،وت�شجيع الت�صنيع الزراعي لال�ستفادة من فائ�ض الإنتاج �أو
التغلب على عدم القدرة على بيعه يف ظل ظروف الإغالق واحل�صار.
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 -2مقدمة:
ميثل القطاع الزراعي القاعدة الإنتاجية الأ�سا�سية لالقت�صاد الفل�سطيني ،حيث ي�ؤدي
دوراً رئي�س ًا يف تكوين الناجت املحلي الفل�سطيني ،وميثل القطاع احليوي الذي ي�ساهم يف
توفري الغذاء لل�شعب الفل�سطيني ،والقطاع الرئي�س لت�شغيل املر�أة الفل�سطينية يف الريف،
وا�ستيعاب عدد كبري من العاملني حيث ي�شكل العاملون يف قطاع الزراعة واحلراجة
وال�صيد حوايل  %15.9من �إجمايل القوى العاملة الفل�سطينية(.اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني -2005 ،د.غري �أن حتول كثريين من عمال الزراعة �إىل العمل يف �إ�رسائيل،
وحتول اال�ستثمار واالهتمام من الزراعة �إىل القطاعات االقت�صادية الأخرى ،كال�صناعة
والتجارة واخلدمات ،نتيجة لتدين العائد من الزراعة (مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني،
�. )2006إ�ضافة �إىل املمار�سات الإ�رسائيلية الهادفة على الدوام �إىل تقوي�ض هذا القطاع،
والتي توجت يف الأعوام الأخرية ببناء جدار ال�ضم والتو�سع ،والذي �أدى مل�صادرة م�ساحات
�ضخمة من الأرا�ضي الزراعية ،وعزل املزارعني عن �أرا�ضيهم ،واقتالع �آالف الأ�شجار� ،إمعان ًا
يف �إ�ضعاف القوة االقت�صادية للفل�سطينني ،لإخ�ضاعهم و�إجبارهم على قبول الواقع� ،أو يف
�أح�سن االحوال القبول بالقليل الذي ميكن �أن تعر�ضه �إ�رسائيل عليهم �ضمن احللول ال�سيا�سية
املقرتحة ،كل ذلك زاد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع ،وت�سبب يف انخفا�ض ن�سبة
م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت املحلي.وهذا ما ت�ؤكدة االح�صاءات ،ففي حني بلغت هذه
امل�ساهمة يف منت�صف ال�سبعينيات نحو  %37من الناجت املحلي ،انخف�ضت يف عام 1994
�إىل ( ،%13.4مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ، )2006 ،وازدادت انخفا�ض ًا يف عام
 ،2003لت�صل �إىل  %11فقط(.اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني -2005 ،ب) .
ونظرا لرتكيز الدرا�سات ال�سابقة يف املجمل على التحديات التي يواجها القطاع
الزراعي الفل�سطيني ،وانعكا�سات املمار�سات اال�رسائيلية على هذا القطاع ،بعيداً عن
درا�سة �آليات املواجهة التي اتبعها الفل�سطينيون �سواء للتغلب على هذه التحديات
واملمار�سات� ،أم للتعاي�ش معها نحو اال�ستمرار يف االنتاج ودعم ال�صمود الفل�سطيني،
وللأهمية اخلا�صة للقطاع الزراعي يف االقت�صاد الفل�سطيني ،و للم�ساهمة الكبرية
ملحافظة جنني يف قيمة الإنتاج الزراعي الفل�سطيني والتي تقدر بـ ( %16.2اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني -2005 ،ب)  ،اجته الباحثان العداد هذه الدرا�سة لتكون
من �أوائل الدرا�سات يف هذا املجال.
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 -3منطقة الدراسة:
تقع حمافظة جنني يف اجلزء ال�شمايل من ال�ضفة الغربية ،وتقدر م�ساحتها بحوايل
 583كم ،2ويبلغ عدد جتمعات املحافظة حوايل  76جتمع ًا �سكانياً ،ويبلغ عدد ال�سكان
فيها حوايل  254218ن�سمة خالل العام ( 2005اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
 ، )1999وتبلغ الكثافة ال�سكانية فيها حوايل  423.1فرد /كم(.2اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني�. )2005 ،أما طبوغرافي ًا فهناك تباين يف االرتفاع عن �سطح البحر يف حمافظة
جنني حيث �إن �أقل ارتفاع يف املحافظة يبلغ  90م يف منطقة ت�سمى املخب�أ جنوب قرية
مقيبله على حدود عام  ،1948و�أن �أعلى ارتفاع يبلغ حوايل  750م يف جبل احلر�ش على
بعد  3.5كم �رشق بلدة جبع وي�سود حمافظة جنني مناخ البحر الأبي�ض املتو�سط ،الذي
يتميز مبناخ ماطر معتدل �شتاء ،حار جاف �صيفاً.ويبلغ معدل الأمطار يف املحافظة حوايل
 528ملم (�. )ARIJ، 1996أما �أهم ا�ستخدامات الأرا�ضي يف حمافظة جنني فترتاوح بني
الأرا�ضي الزراعية ،التي بلغت م�ساحتها  286.8كم ،2والغابات والأحراج وتبلغ م�ساحتها
حوايل  33.3كم ،2والأرا�ضي املبنية الفل�سطينية وتبلغ م�ساحتها  56.0كم ،2والأرا�ضي
املبنية يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية  4.0كم ،2و�أرا�ضي �أخرى م�ساحتها  201.0كم ،2وهذه
الأرا�ضي عبارة عن الأرا�ضي البور واملراعي واملروج اخل�رضاء والأرا�ضي الزراعية املراحة
وغريها (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني. )2004 ،
مائي ًا يعاين القطاع الزراعي يف حمافظة جنني من قلة امل�صادر وعدم كفايتها�.أما
امل�صدر الرئي�س للمياه يف املحافظة فهو املياه اجلوفية التي ت�شمل الآبار والينابيع (ARIJ،
. )1996حيث بلغ عدد الآبار امل�ستخدمة يف الزراعة يف حمافظة جنني حوايل  50بئراً،
ي�ضخ منها حوايل � 3144.5ألف م( 3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� -2005 ،أ)
.ويوجد يف املحافظة حوايل  42نبعاً ،غالبيتها مو�سمية وعر�ضة للجفاف ،و ت�ستخدم هذه
الينابيع ب�شكل قليل يف الزراعة واال�ستخدام املنزيل (�. )ARIJ، 1996أما �أهم ا�ستخدامات
الأرا�ضي يف حمافظة جنني فترتاوح بني الأرا�ضي الزراعية ،التي بلغت م�ساحتها 286.8
كم ،2والغابات والأحراج ،وتبلغ م�ساحتها حوايل  33.3كم ،2والأرا�ضي املبنية الفل�سطينية
وتبلغ م�ساحتها  56.0كم ،2والأرا�ضي املبنية يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية  4.0كم،2
ومراع ومروج خ�رضاء،
أرا�ض بور
�أرا�ضي �أخرى م�ساحتها  201.0كم ،2وهذه الأرا�ضي هي � ٍ
ٍ
أرا�ض زراعية مراحة وغريها (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني. )2004 ،
و� ٍ
�أما زراعياً ،وبح�سب �إح�صاءات خالل العام الزراعي  ،2004 /2003فبلغ �إجمايل
امل�ساحة املزروعة باملحا�صيل احلقلية و�أ�شجار الفاكهة واخل�رضاوات والزهور يف
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الأرا�ضي الفل�سطينية حوايل � 1824ألف دومن ،منها حوايل  %20يف حمافظة جنني�.أما فيما
يتعلق بالإنتاج احليواين فبلغ عدد الأبقار 32395 ،ر�أ�س ًا من خمتلف ال�سالالت والأعمار
منها  26349ر�أ�س ًا يف حمافظة جنني ،وبلغ �إجمايل عدد الأغنام  811864ر�أ�س ًا من كال
ال�سالالت البلدية واملهجنة (الأمهات واملواليد)  ،منها  %13.2يف حمافظة جنني�.أما من
حيث �أعداد املاعز فقد بلغ �إجمايل العدد  398,821ر�أ�س ًا (بلدي ومهجن)  ،منها  %12.6يف
حمافظة جنني ،بينما بلغ �إجمايل عدد الدجاج الالحم يف الأرا�ضي الفل�سطينية � 33533ألف،
منها  %11.1يف حمافظة جنني ،وبلغ �إجمايل عدد خاليا النحل يف الأرا�ضي الفل�سطينية
 59946خلية نحل.وتعد حمافظة جنني �أكرث املحافظات تربية للنحل حيث بلغت ن�سبة
خاليا النحل فيها  %13.9من �إجمايل �أعداد خاليا النحل يف الأرا�ضي الفل�سطينية (اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني -2005 ،ب) .

 -4املشكلة البحثية:
تتلخ�ص امل�شكلة البحثية يف ال�س�ؤال الآتي :ما �أ�ساليب و�آليات التكيف التي ا�ستخدمها
املزارعون
يف حمافظة جنني ملواجهة انعكا�سات الإغالق واحل�صار الإ�رسائيلي على القطاع
الزراعي والتكيف
معها ،ل�ضمان ا�ستمرارية �إنتاج هذا القطاع؟

 -5أهمية الدراسة:
تتمثل اهمية هذه الدرا�سة يف �أنها جاءت متممة للدرا�سات ال�سابقة بحيث ت�ضيف
بعداً جديداً ملا �أجنز من درا�سات ،حيث ركز ال�سابق منها على حتديد التحديات التي تواجه
القطاع الزراعي ،واملمار�سات الإ�رسائيلية التي ت�ستهدف هذا القطاع� ،أما هذه الدرا�سة
فتتناول ت�شخي�ص ًا لأهم الأ�ساليب والأليات التي وظفها الفل�سطينيون يف مواجهة هذه
التحديات واملمار�سات.كما �أن هذه الدرا�سة �ست�سهم يف تعميم �آليات املواجهة الناحجة،
مما ي�سهم يف دعم القطاع الزراعي وتعزيزه ،و�صمود املزارعني ،وي�ساعد على تخطيط �أكرث
فعالية للقطاع الزراعي عامة.

 -6أهداف البحث:
تهدف هذه الدرا�سة عامة �إىل التعرف �إىل �آثار الإغالق واحل�صار الذي ميار�سه االحتالل
�ضد ال�شعب الفل�سطيني على القطاع الزراعي يف حمافظة جنني ،وابراز تكيفات القطاع
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الزراعي يف مواجهة هذا احل�صار والإغالق.و�أما الأهداف اخلا�صة فتتمثل يف:
●

الدرا�سة

●التعرف �إىل الآثار ال�سلبية للح�صار والإغالق على القطاع الزراعي يف منطقة

● ●التعرف �إىل تكيفات القطاع الزراعي يف حمافظة جنني يف مواجهة احل�صار
والإغالق.
● ●التعرف �إىل اقرتاحات املزارعني حول ال�سيا�سات املالئمة ملواجهة احل�صار
وتقلي�ص �أثاره على القطاع الزراعي.

 -7أسئلة الدراسة:
متثلت ا�سئلة الدرا�سة يف �س�ؤال رئي�س ،وجمموعة من الأ�سئلة الفرعية� ،أما ال�س�ؤال
الرئي�س فجاء :ما �أهم �آثار الإغالق واحل�صار الذي ميار�سه االحتالل �ضد ال�شعب الفل�سطيني
على القطاع الزراعي يف حمافظة جنني ،وما هي ابرز تكيفات القطاع الزراعي يف مواجهة
هذا احل�صار والإغالق.و�أما الأ�سئلة الفرعية فتمثلت يف:
● ●ما الآثار ال�سلبية للح�صار والإغالق على القطاع الزراعي يف حمافظة جنني؟
● ●ما �أهم تكيفات القطاع الزراعي يف حمافظة جنني يف مواجهة احل�صار والإغالق
اال�رسائيلي؟ .
● ●ما �أهم اقرتاحات املزارعني حول الآليات والأ�ساليب املالئمة ملواجهة احل�صار
وتقلي�ص �أثاره على القطاع الزراعي؟ .

 -8منهج واجراءات الدراسة:
�أ�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،ومتثلت اجراءات الدرا�سة الرئي�سة يف مراجعة
االدبيات والدرا�سات ال�سابقة ،وت�صميم اال�ستبانة وفح�ص �صدقها وثباتها ،ثم توزيعها
وجمعها وحتليل بياناتها �إح�صائيا وعر�ضها با�ستخدام حزمة الربامج االح�صائية للعلوم
االجتماعيةٍ وبرنامج اك�سل ،ثم عر�ض النتائج وا�ستنباط اال�ستنتاجات والتو�صيات.

 -9أداة الدراسة:
ُ�صممت اال�ستبانة� ،أداة الدرا�سة الرئي�سة ،باالعتماد على الأدبيات املتوافرة حول
مو�ضوع الدرا�سة �أو موا�ضيع قريبة من مو�ضوع الدرا�سة ،وكذلك باالعتماد على خربات
الباحثة وخلفيتها الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل توجيه امل�رشف الأكادميي وم�ساعدته.وتتكون
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اال�ستبانة من  147فقرة تتوزع على  13حموراً رئي�سياً ،تتناول البيانات التعريفية،
والواقع الزراعي ،و�آثار املمار�سات الإ�رسائيلية والإغالق على القطاع الزراعي الفل�سطيني،
والتكيفات الفل�سطينية يف مواجهة هذه املمار�سات واالغالق ،وكذلك احللول املقرتحة
ملواجهة �إ�شكاالت القطاع الزراعي عامة ،وما يواجهة من حتديات �إ�رسائيلية خا�صة.ولقد
كان املقيا�س الرئي�س للأداة خما�سياً( :موافق ب�شدة  5درجات ،موافق  4درجات ،حمايد
 3درجات ،معار�ض درجتني ،معار�ض ب�شدة درجة) .ول�ضمان �صدق اال�ستبانة وحتقيقها
للأهداف التي و�ضعت من �أجلهاُ ،عر�ضت على �أكرث من � 6أكادمييني ومتخ�ص�صني ملراجعتها
وحتكيمها.وقد كان ملالحظات ه�ؤالء املحكمني �أح�سن الأثر يف تطويرها وحت�سينها
وو�ضعها يف �صورتها النهائية.ولفح�ص ثباتها ،وزعت على عينة م�صغرة من � 10أفراد من
عينة املبحوثني ،ثم �أعيدت �إليهم بعد حوايل �أ�سبوعني للإجابة عليها من جديد ،فيما بعد
مما ي�شري �إىل
احت�سب معامل االرتباط ،والذي جاءت قيمته  0.87ومب�ستوى داللة َّ ،0.01
ثبات مرتفع للأداة ،وزعت مبوجبه على كامل املبحوثني.

 -10حدود الدراسة:
متثلت حدود الدرا�سة فيما ي�أتي:
♦ ♦احلدود الزمانية :متوز  2005اىل متوز 2006
♦ ♦احلدود املكانية ،حمافظة جنني ،ال�ضفة الغربية
♦ ♦احلدود الب�رشية :مثل جميع املزراعني واملزارعات يف حمافظة جنني ،وبغ�ض
النظر عن الكيان القانوين لهم �أو للأر�ض التي يعملون بها ،والبالغ عددهم تقريب ًا ،16911
جمتمع الدرا�سة�.أما العينة فجاءت ق�صديه بواقع  302مبحوث.

 -11خصائص عينة املبحوثني:
فيما ي�أتي ايجاز لأهم خ�صائ�ص عينة املبحوثني:
1 .1اجلن�س� :شكل الذكور حوايل  %83.4من الفئة املبحوثة� ،أما ن�سبة الإناث فقد كانت

حوايل  %16.6من العينة املبحوثة.
2 .2احلالة االجتماعية %81.8 :متزوجون ،و %13.9عازبون ،و %4.3غري ذلك.
3 .3العمر :فيما يخ�ص الفئات العمرية للمبحوثني ،فقد كانت ن�سبة الذين �أعمارهم
مابني  40 -31عام ًا حوايل  ،%30.5يليها الفئة العمرية مابني  50 -41عام ًا حيث بلغت
ن�سبتهم حوايل  ،%22.2يليها الفئة العمرية مابني  30 -20عام بن�سبة .%20.2
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4 .4عدد �أفراد الأ�رسة :جاءت �أعلى ن�سبة للمبحوثني الذي يبلغ عدد �أفراد �أ�رستهم من
� 6 -4أفراد ،حيث بلغت ن�سبتهم  ،%37.8يليها املبحوثون الذين بلغ عدد �أفراد �أ�رستهم من
� 10 -6أفراد حيث بلغت ن�سبتهم .%34.6
5 .5امل�ستوى العلمي� :أعلى ن�سبة متثيل يف العينة كان من حظ فئة املبحوثني الذين
يحملون �شهادات بكالوريو�س حيث بلغت ن�سبتهم حوايل  ،%20يليها فئة املبحوثني الذين
يحملون �شهادات الثانوية وذلك بن�سبة  ،%19يليها الدبلوم املتو�سط والدبلوم العايل �أو
املاج�ستري بن�سبة  %15و %14على التوايل.
6 .6مكان ال�سكن :تركزت العينة يف مناطق الريف بن�سبة  ،%96وحوايل  %4يف
احل�رض.
7 .7احلالة العملية :جاءت النتائج ب�أن  %39من عينة املبحوثني يعملون يف الزراعة
حل�سابهم اخلا�ص ،و %26هم م�ستخدمون ب�أجر� ،أما ن�سبة �أ�صحاب العمل و�أع�ضاء الأ�رس غري
مدفوعي الأجر ،فقد كانت ن�سبتهم  %18و %17على التوايل.

 -12نتائج الدراسة:
فيما ياتي تلخي�ص لأهم نتائج الدرا�سة:
 -1.12الواقع الزراعي:

�أهم النتائج املتعلقة بالواقع الزراعي ،ملخ�صة فيما ي�أتي:
Ú Úالعمالة الزراعية :بلغت ن�سبة الذين يعملون فقط يف الزراعة  ،%33.4يف حني
�أن  %31.4يع ُّد العمل يف الزراعة بالن�سبة لهم هو عمل م�ساند� ،أما ن�سبة من يع ُّد العمل
يف الزراعة بالن�سبة �إليهم عم ًال رئي�سي ًا �أو عم ًال مو�سمي ًا فكانت  ،%15.9و %19.3على
التوايل.
Ú Úالكيان القانوين للأر�ض الزراعية� :أظهرت النتائج �أن  %57من فئة املبحوثني
يعملون يف �أر�ض هي ملك لهم ،يليها ال�ضمان بن�سبة  ،%16و %12يعملون يف �أر�ض
م�ست�أجرة.
Ú Úالغر�ض من الإنتاج الزراعي� :أظهرت النتائج �أن ن�سبة من ميار�سون الن�شاط الزراعي
بهدف بيع املنتجات بعد �أخذ احتياجاتهم لال�ستهالك الأ�رسي حوايل � ،%48.7أما ن�سبة
املبحوثني الذين هدفهم من الإنتاج الزراعي هو البيع حوايل  ،%32.0ولال�ستهالك الأ�رسى
حوايل .%17.0وبالنظر �إىل هذه النتيجة جند �أنه كلما اجته الهدف من الإنتاج الزراعي نحو
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البيع ،كلما زاد �إح�سا�س املزارع بالأثر الواقع عليه جراء الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية،
خا�صة يف ظل املحددات على عملية الإنتاج والت�سويق.
Ú Úامل�ساحة الزراعية :بلغ �إجمايل امل�ساحة الزراعية للعينة املبحوثة حوايل 17069
دومناً� ،أما بالن�سبة للتوزيع الن�سبي للمبحوثني ح�سب فئة امل�ساحة فكانت  %39.4يف فئة
امل�ساحة ال�صغرية من  10 -1دومنات ،وهذا يدل على تفتت احليازات و�صغرها ،وهذا قد
يكون له �أثر على جدوى العملية الإنتاجية وزيادة التعر�ض للمخاطر ،فامل�ساحة كلما كربت
يزيد القدرة على امت�صا�ص ال�صدمات الواقعة عليها.
Ú Úالإنتاج الزراعي :تبني من نتائج الدرا�سة �أن و�ضع الإنتاج الزراعي للفئة املبحوثة
ب�شقيه الإنتاج النباتي والإنتاج احليواين ،وذلك قبل بداية انتفا�ضة الأق�صى كان كما
ي�أتي:
Ú Úالإنتاج النباتي :تبني من نتائج الدرا�سة �أن  %34.8من عينة املبحوثني كان
لديهم �أ�شجار ب�ستنة ،و %56.3منهم كان لديهم حما�صيل خ�رضاوات ،و %54.3كان لديهم
حما�صيل حقلية ،و %5.6لديهم م�شاتل وذلك قبل بداية االنتفا�ضة.
�Ú Úإنتاج احليواين� :أما بالن�سبة للإنتاج احليواين ف�إن  %18.9من عينة املبحوثني
كان لديهم �أبقار ،و %36.1منهم كان لديهم �أغنام و %8.9كان لديهم ماعز و %25.5كان
لديهم دواجن و  %5.6كان لديهم خاليا نحل ،وذلك قبل بداية االنتفا�ضة.
 -2.12أثار احلصار واإلغالق على القطاع الزراعي الفلسطيين:

فيما ي�أتي عر�ض لأهم النتائج املتعلقة ب�أثار احل�صار والإغالق على القطاع
الزراعي الفل�سطيني بح�سب املبحوثني:
 -1.2.12الآثار املبا�رشة لالعتداءات الإ�رسائيلية �ضد القطاع الزراعي الفل�سطيني:
بح�سب النتائج ،جاء املعدل العام لإجابات املبحوثني حول الآثار املبا�رشة لالعتداءات
الإ�رسائيلية �ضد القطاع الزراعي يف حمافظة جنني بقيمة  ،3.7لي�ؤكد موافقة غالبيتهم على
ذلك.وميكن تلخي�ص �أهم الآثار املبا�رشة لالعتداءات والإجراءات الإ�رسائيلية على

القطاع الزراعي الفل�سطيني مبا ي�أتي:
Ú
Ú
Ú
Ú

Úمنع املزارعني من الو�صول �إىل مزارعهم :بح�سب  %73.3من املبحوثني
Úجتريف الأر�ض الزراعية %64.7 :من عينة املبحوثني
Úم�صادرة الأرا�ضي الزراعية %62.5 :من عينة املبحوثني.
Úاقتالع الأ�شجار %60.1 :من عينة املبحوثني.
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 -2.2.12نتائج وانعكا�سات الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية على القطاع
الزراعي:
بالن�سبة النعكا�سات الإجراءات الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي ،يف جماالت
م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ،والإنتاج الزراعي ،وعملية الت�سويق الزراعي ،فتظهر النتائج

ما ي�أتي:

Ú Úالت�سويق الزراعي� :إن الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية التي متثلت يف عدم ال�سماح
بت�صدير الفائ�ض الزراعي ،و�إغالق املعابر واملنافذ �أمام ت�سويق املنتجات الزراعية� ،أو من
خالل املناف�سة التي كان لها �أثر على تدين �أ�سعار املنتجات الزراعية� ،أو من خالل عرقلة
�إي�صال املنتجات الزراعية �إىل الأ�سواق املركزية ،بالإ�ضافة �إىل �إغراق الأ�سواق باملنتجات
الزراعية الإ�رسائيلية ،كل ذلك �أدى �إىل الت�أثري على الت�سويق الزراعي يف حمافظة جنني ،حيث
جاء املعدل العام لإجابات املبحوثني حول انعكا�سات الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية
على الت�سويق الزراعي بقيمة  ،4.3لي�ؤكد موافقة غالبيتهم على ذلك.
Ú Úالإنتاج الزراعي :جاء املعدل العام لإجابات املبحوثني حول انعكا�سات الإجراءات
واالعتداءات الإ�رسائيلية على الإنتاج الزراعي يف حمافظة جنني بقيمة  ،4.0لي�ؤكد موافقة
غالبيتهم على ذلك.والتي متثلت يف نق�صان الإنتاجية الزراعية ،وانخفا�ض الدخل الزراعي،
وتلف املنتجات الزراعية لعدم القدرة على الو�صول �إليها وقطفها ،وتلفها �أثناء نقلها
للت�سويق لعدم توافر و�سائل احلفظ والنقل ال�سليمة ،ونتيجة الحتجازها من قبل قوات
االحتالل الإ�رسائيلية �أي ان هناك انعكا�سات �سلبية لالعتداءات والإجراءات الإ�رسائيلية،
على الإنتاج الزراعي يف حمافظة جنني.

من ناحية �أخرى ميكن تلخي�ص انعكا�سات االعتداءات والإجراءات الإ�رسائيلية
على الإنتاج الزراعي مبا ي�أتي:
Ú Úالإنتاجية الزراعية� :أدت الإجراءات الإ�رسائيلية �إىل الت�أثري على الإنتاجية الزراعية،
حيث ق َّل الإنتاج الزراعي من وحدة امل�ساحة ،وذلك ناجت عن عوامل عدة منها نق�صان
امل�ساحات الزراعية ،وجتريف الأ�شجار واقتالعها ،وتدمري البنية التحتية للإنتاج الزراعي.
�أو ب�سبب وقوع هذه الأرا�ضي يف املناطق املغلقة ،فهي �إما ال تزرع �أو الن الو�صول �إليها
�أ�صبح مقيداً ،وكنتيجة حتول املزارعني �إىل حما�صيل حتتاج رعاية �أقل مثل زراعة القمح
بدل املحا�صيل التي تعود بدخل �أكرب مثل البندورة واخليار(.مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ( )OCHAووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني-
(االنروا)  ، )2005 ،كذلك ف�إن م�صادرة الأرا�ضي وبناء امل�ستوطنات عليها جعلت املناطق
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

113

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

املحيطة بها فقرية وحرمت العديد من احليوانات من املراعي الطبيعية(.املن�سي ،ك و
اخلواجا ،ح  ، )2001ومن نتائج اال�ستبانة �أن هناك  %91.4من عينة املبحوثني ي�ؤيدون
�أن للإجراءات الإ�رسائيلية �أثراً على نق�ص الإنتاجية الزراعية يف حمافظة جنني.من جهة
�أخرى فقد زاد العر�ض من املنتجات الزراعية ب�شكل عام ،وهذا يف�رسه اجتاه كثريين ممن
فقدوا م�صدر رزقهم ،وعملهم ،وعادوا للعمل يف القطاع الزراعي الذي يوفر احل ّد الأدنى
االحتياجات الغذائية لهم ولأ�رسهم ،كذلك كان هناك تنوع يف �إنتاج املحا�صيل الزراعية.
Ú Úالدخل الزراعي %92.4 :من العينة املبحوثة �أكدوا �أن الإجراءات واالعتداءات
الإ�رسائيلية �أدت �إىل نق�صان الدخل الناجت من عملية الإنتاج الزراعي ،وهذا طبيعي يف حال
ازدياد تكاليف م�ستلزمات الإنتاج الزراعي مقابل تدين �إنتاجية وحدة امل�ساحة ،ونوعية
الإنتاج الزراعي.
Ú Úجودة املنتج الزراعي� :أدت الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية �إىل تدين جودة
املنتج الزراعي يف حمافظة جنني حيث كان هناك تلف للمنتجات الزراعية ،وذلك �إما خالل
نقلها للت�سويق �أو نتيجة عدم القدرة للو�صول �إليها وقطفها يف املوعد املنا�سب ،نتيجة
لإجراءات احل�صار والإغالق ،بالإ�ضافة �إىل تلفها ب�سبب عدم توافر البنية التحتية الالزمة
للحفظ والنقل ال�سليم لها هذا عدا املعاناة واالنتظار الطويل على احلواجز ونقاط التفتي�ش
Ú Úم�ستلزمات الإنتاج الزراعي� :أ�شارت بيانات اال�ستبانة �أن  %90.1من العينة
املبحوثة يف حمافظة جنني �أكدوا �أن هناك ارتفاع ًا يف تكاليف م�ستلزمات الإنتاج ،ويعود
ودمر من
خرب ِّ
ذلك �إىل ما يتكبده املزارع �سواء من جراء التكلفة الإ�ضافية لإ�صالح ما قد ِّ
قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي� ،أو نتيجة لعدم توافر م�ستلزمات الإنتاج املحلية الرخي�صة
ن�سبيا و�إحالل م�ستلزمات الإنتاج الإ�رسائيلية والأجنبية مكانها ،ويعود �أي�ضا �إىل التكاليف
الباهظة التي يتكبدها املزارع نتيجة نقل م�ستلزمات الإنتاج الزراعي �سواء من عرقلة
�إي�صالها �أو ا�ضطرار املزارعني �إىل �سلوك طرق بديلة وطويلة ،مما يزيد الأعباء املادية
واجلهد عليهم� ،أو غريها من العوامل.
 -3.12اإلجراءات اليت اختذت للتخفيف من أثر اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية ضد
القطاع الزراعي:
�إن ا�ستخال�ص الدرو�س مما �سبق عمله للتقليل من الآثار ال�سلبية لالعتداءات والإجراءات
الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي ،هو �أمر يف غاية الأهمية حيث نعرف من خالل ذلك كيف
ميكن م�ساندة اجلانب الإيجابي للتكيف الذي حدث ،وكيف ميكن رفع م�ستواه م�ستقبال؟ كذلك
�إن القدرات الإيجابية لتكيف املجتمع يجب �أن تتحول وت�ستخدم جتاه عملية تنموية قابلة
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لال�ستمرار على املدى البعيد ،بالإ�ضافة �إىل �أنه من املمكن �أن ت�ؤدي هذه الدرو�س ل�صياغة
�سيا�سات منا�سبة للنهو�ض بالقطاع الزراعي يف ظل االحتالل(.مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم
املتحدة ()UNSCO، 2005
ولقد جاءت التكيفات يف ثالثة اجتاهات ،هي :م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ،الإنتاج
والدخل الزراعي ،والت�سويق الزراعي.

 -1.3.12التكيفات يف جمال م�ستلزمات الإنتاج الزراعي:
تع ّد م�ستلزمات الإنتاج اللبنة الأ�سا�سية للإنتاج الزراعي ،والتي بدونها ال ميكن القيام
مبمار�سة ن�شاط الإنتاج الزراعي ،لذلك كان من ال�رضوري التعرف �إىل �أ�ساليب التكيف
للتخفيف من �آثار االعتداءات والإجراءات الإ�رسائيلية على هذه امل�ستلزمات ،وفيما ي�أتي

�سنعر�ض �أمثلة لهذا التكيف يف املجاالت الآتية:

Ú Úالأ�سمدة الزراعية :ا�ستبدلت الأ�سمدة الكيماوية بالأ�سمدة الع�ضوية التي ميكن
توفريها من مزارع املا�شية والدواجن جمان ًا يف بع�ض الأحيان ،وذلك �إما بالإنتاج الزراعي
احليواين �إيل جانب الإنتاج النباتي واال�ستفادة من خملفات احليوانات� ،أو اال�ستفادة من
املخلفات املنزلية الع�ضوية و�صنع الكمبو�ست منها ،والتي تع ّد من جانب �آخر �أرخ�ص ثمن ًا
حيث اجته بع�ض املزارعني ومربي الرثوة احليوانية �إىل بيع خملفات املزارع لديهم جللب
دخل �إ�ضايف ملزارعهم ،ولقد كانت ن�سبة من ا�ستبدلوا الأ�سمدة الكيماوية بالع�ضوية حوايل
 %64.7من عينة املبحوثني ،كذلك �إن ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية ي�ساعد على ا�ستدامة �أكرث
ونوعية �إنتاج �أف�ضل ،واجتاه جيد نحو اال�ستغناء عن املنتجات الأجنبية والإ�رسائيلية،
وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي.
Ú Úاملبيدات الزراعية� :أفاد  %31.6من املبحوثني ب�أنهم قاموا باال�ستدانة ل�رشاء
املبيدات وذلك ب�سبب قلة توافر النقد ،ولكن ال ميكن اال�ستمرار باال�ستدانة لفرتة طويلة
�أي �إنه �إجراء ال ميكن اال�ستثمار فيه و�أفاد  %20.6منهم ب�أنهم قاموا بتغيري �أ�صناف
املزروعات التي يزرعونها ك�أن تزرع البندورة بدل القرنبيط مث ًال بهدف احلد من انت�شار
املر�ض ،وبالتايل عدم احلاجة ل�رشاء املبيدات� ،أو زراعة �أ�صناف مقاومة للأمرا�ض ،وهنا
تربز م�شكلة تتمثل ب�أن احتياج ال�سوق من املحا�صيل الأكرث تعر�ض ًا للإ�صابة بالأمرا�ض
النباتية �أكرث من احتياجه للمحا�صيل الأخرى� ،أما من قام باللجوء �إىل امل�ؤ�س�سات التي
تقدم م�شاريع دعم املبيدات ،فقد كانت ن�سبتهم  ،%15.6يجب �أن نعمل على ا�ستمرار بناء
و�إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سات التي تدعم م�ستلزمات الإنتاج ،و�أفاد و %12.3من املبحوثني
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ا�ستبدلوا املبيدات الكيماوية باملبيدات الع�ضوية التي ميكن حت�ضريها يف املزرعة.مثل
حملول الب�صل ،وحملول الفلفل احلار ،وحملول من احلم�ضيات وغريها ،ولكن هناك م�شكلة
من حيث �إن حت�ضري هذه املبيدات الع�ضوية ي�ستغرق وقت ًا وجهداً قد ال يكون ذا فاعلية يف
حال زراعة امل�ساحات الكبرية(.كرزم.ج)2003 ،
Ú Úالبال�ستيك :ا�شرتى  %33.0من املبحوثني البال�ستيك (�ستوك) ؛ �أي بال�ستيك لي�س
من الدرجة الأوىل والذي يع ّد �أرخ�ص ثمناً ،وهو �إجراء جيد ،ولكن قد يكون له �آثار جانبية
من حيث �إن املزروعات معر�ضة للإ�صابة باحل�رشات �أكرث منها يف حال ا�ستخدام البال�ستيك
من الدرجة الأوىل حيث �إنه من املمكن �أن تكون الثقوب كبرية �أو والبال�ستيك ممزق ًا ي�سمح
مبرور احل�رشات من خالله ،في�ؤدى �إىل تكلفة �إ�ضافية ملكافحة الأمرا�ض ،و�أفاد %24.7
منهم قاموا باال�ستدانة ل�رشاء البال�ستيك ،وذلك ب�سبب عدم توافر النقد ،و %21.7من عينة
املبحوثني حتولوا �إيل الزراعة املك�شوفة التي تع ّد تكاليفها قليلة مقارنة مع الزراعة
املحمية.
Ú Úالتقاوي والبذور :اظهرت النتائج �أن معظم املزارعني جل�أوا لال�ستدانة ل�رشاء التقاوي
والبذور ،وذلك ب�سبب عدم توافر النقد ،كذلك التوجه ال�ستخدام البذور املنتجة حملي ًا حيث
�إن البذور املحلية هي �أرخ�ص ثمن ًا عدا عن �أنه ميكن توفريها يف حال عدم توافر التقاوي
تعود املزارعون على االعتماد عليها ،وان تغيري �صنف املزروعات
والبذور امل�ستوردة التي َّ
بحيث يتم زراعة الأ�صناف التي بذورها �أو تقاويها �أرخ�ص ثمن ًا مقارنة مع بع�ض الأ�صناف
الأخرى� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام البذور البلدية وبيع املدخرات ل�رشاء البذور بثمنها.وهنا ميكن
القول �إن العودة ال�ستخدام البذور البلدية له ت�أثري �إيجابي من حيث نوعية الإنتاج الزراعي،
كذلك من حيث اال�ستغناء عن املنتجات الأجنبية والإ�رسائيلية غالية الثمن.
حتول املزارعني من الزراعة املروية �إىل الزراعة البعلية وذلك بن�سبة
Ú Úاملياهُّ :
 ،%34.4يليها اال�ستدانة و�رشاء املياه الالزمة للزراعة بن�سبة � ،%23.4إن القيام بعملية
احل�صاد املائي هي �أف�ضل من التحول �إىل الزراعة البعلية حيث �إن �إنتاجية املزروعات
املروية اف�ضل من البعلية.
Ú Úالعالجات البيطرية :تغيري الأ�صناف املرباة حيث �إن الأمرا�ض التي ت�صيب �صنف ًا
�أو نوع ًا من احليوانات املرباة يف الغالب ال ي�صيب الأ�صناف �أو الأنواع الأخرى ،مثال
ذلك التحول عن تربية الدواجن لإ�صابتها ب�أنفلونزا الطيور بالأغنام مثالً ،يليه اال�ستدانة
واللجوء �إىل امل�ؤ�س�سات التي تقدم م�شاريع دعم الأدوية والعالجات البيطرية
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

116

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

Ú Úالأعالف :فقد �أفاد  %46.2من املزارعني ب�أنهم قاموا بزراعة الأعالف اخل�رضاء
للحد من نق�ص الأعالف ،ولعدم مقدرتهم على �رشاء الأعالف لغالء ثمنها ،و�أفاد %26.4
منهم �أنهم جل�أوا لال�ستدانة و�رشاء الأعالف ،يليها  %13.5منهم جل�أوا للم�ؤ�س�سات للح�صول
على الأعالف و�إطعام حيواناتهم ،حيث كان هناك العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية
التي تقدم م�ساعدة يف هذا املجال�.إن زراعة الأعالف اخل�رضاء له �أثر �إيجابي ،ولكن ال ميكن
اال�ستغناء عن الأعالف املركزة ،وبالتايل يجب ت�شجيع �صناعة الأعالف املحلية ودعمها
بحيث ميكن اال�ستغناء عن الأعالف الأجنبية والإ�رسائيلية
Ú Úالعمالة الزراعية� :أدت الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية �إىل زيادة العاملني
يف القطاع الزراعي.وبنظرة متمعنة ال يعني ذلك �إن الزراعة انتع�شت مطلقاً :ففي معظم
التجمعات حيث باتت الزراعة امل�شغل الرئي�س مل تطر�أ يف الواقع زيادة يف ن�شاطات القطاع
نف�سه ،لكن الزراعة منيت بتقل�ص �أ�صغر من القطاعات الأخرى ،والن�شاط الزراعي يف هذه
التجمعات ما هو �إال لدعم اال�ستهالك البيتي(.مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحد ة ( NU
 ، )SCO، 2005كذلك تدين �أجورهم نتيجة �إغالق �سوق العمل الإ�رسائيلي �أمامهم وعدم
توافر بديل لهم غري الزراعة ،لذلك جل�أ املزارعون �إىل العمالة الأ�رسية من حيث ت�شغيل �أفراد
الأ�رسة الذين �أ�صبحوا بال عمل بد ًال من العمل يف مزارع �أخرى ،واحل�صول على �أجر زهيد،
بالإ�ضافة �إىل زراعة املحا�صيل التي ال حتتاج �إىل العمالة الزراعية ،وذلك لعدم توافر �أجر
جيد من جراء العمل بالزراعة �أو عدم توافر عمالة �أ�رسية ،وعدم القدرة على دفع �أجور
للعمال الزراعيني� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعانة بعمالة الأطفال التي تكلفتها قليلة مقارنة بالعمال
الزراعيني البالغني ،ولكن ال ميكن االعتماد على عمالة الأطفال حيث �إن ذلك خمالف حلقوق
الأطفال ،وميكن القول �إن اللجوء �إىل العمالة الأ�رسية ي�شكل مزيداً من ال�صمود يف ظل عدم
القدرة على دفع �أجور العمال ،يف املقابل فقد كان هناك زيادة لعدد العاملني يف القطاع
الزراعي نتيجة عدم توافر فر�صة عمل �أخرى ،ولكن كانت يف الغالب هذه العمالة �أ�رسية غري
مدفوعة الأجر.وميكن تف�سري ذلك بفقدان �أفراد الأ�رسة لعملهم ب�سبب االنتفا�ضة وحتولهم
للعمل يف الزراعة ،كذلك عدم توافر مردود جيد من الزراعة ،وارتفاع تكاليف الإنتاج �أدى
�إىل عدم القدرة على االعتماد على العمالة امل�أجورة� ،أو التحول لزراعة املحا�صيل التي ال
حتتاج �إىل عمالة ب�شكل كبري.بالن�سبة للعمالة امل�ؤقتة من �أفراد الأ�رسة قلَّت بعد االنتفا�ضة،
ففي ال�سابق كانوا يعتمدون على الزراعة كدخل ثانوي والعمالة الزراعية بالن�سبة لهم كانت
مو�سمية وم�ؤقتة� ،أما الآن فكان التحول باجتاه العمالة الدائمة.
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 -2.3.12التكيفات يف جمال الإنتاج والدخل الزراعي:
بالن�سبة للتكيفات التي ا ُتخذت يف تخفيف االنعكا�سات جراء االعتداءات
والإجراءات الإ�رسائيلية على الإنتاج الزراعي �ستعر�ض يف هذا الق�سم:
Ú Úالإنتاج النباتي :قام املزارعون ب�آليات للتخفيف من �أثر االعتداءات الإ�رسائيلية
على الإنتاج وكان من �أهم هذه الآليات زراعة حما�صيل اقت�صادية بحيث مهما قل الإنتاج
لهذه املحا�صيل يعترب املردود منها جيد ن�سبيا مقارنة مبحا�صيل �أخرى ،كذلك اللجوء
�إىل الزراعة املختلطة بحيث ميكن مثال اال�ستفادة من امل�ساحات بني الأ�شجار وزراعتها
باملحا�صيل احلقلية �أو اخل�رضوات ،كذلك �إذا كان هناك خ�سارة يف �أحد املحا�صيل فيمكن
تعوي�ض هذه اخل�سارة باملحا�صيل الأخرى.ويف درا�سة �أجراها معهد ما�س يف حمافظتي
قلقيلية وطولكرم ،فقد كان من �أهم الإجراءات التي اُتخذت تغيري النمط الزراعي ،والتحول
�إىل �إنتاج حما�صيل �أخرى ،والتنوع يف �إنتاج املحا�صيل(.ما�س)2005 ،
ربى العديد من املزارعني �أ�صناف ًا �أخرى من الرثوة احليوانية غري
Ú Úالإنتاج احليواينّ :
التي كانت لديهم حيث �أفاد بذلك  %41.3من عينة املبحوثني الذين ميار�سون ن�شاط الإنتاج
ربى
احليواين ،وذلك �أثر انخفا�ض الإنتاج لديهم ب�سبب الإجراءات واالعتداءات الإ�رسائيلية ،و ّ
بع�ض املزارعني ال�سالالت املح�سنة ذات الإنتاجية العالية ،وقد �أفاد بذلك حوايل %36.9
من املبحوثني ،بالإ�ضافة �إىل �أن  %21.8منهم قاموا بالتحول من نظام الرتبية املفتوح
�إىل املغلق الذي يحتاج �إىل مزيد من الأعالف والعالجات الغالية الثمن ،ولكن ب�إنتاجية
عالية.
Ú Úالدخل الزراعي :نتيجة النخفا�ض الدخل الناجت عن ممار�سة الن�شاط الزراعي،
وبالتايل عدم القدرة على دفع �أجور العاملني ،ف�إن  %36.0من عينة املبحوثني الذين
انخف�ض الدخل الزراعي لديهم جل�أوا �إىل العمالة الأ�رسية ،و %34.2منهم قاموا بزيادة
الإنتاج الزراعي� ،إما عن طريق ا�ستبدال املحا�صيل املو�سمية مبحا�صيل اخل�رضوات املحمية
لال�ستفادة منها على مدار العام� ،أو عن طريق الزراعة املختلطة؛ �أي زراعة املحا�صيل
احلقلية واخل�رضوات بني �أ�شجار الب�ستنة وغريها من الو�سائل.

 -3.3.12التكيفات يف جمال الت�سويق الزراعي:
فيما ي�أي �ستعر�ض �أهم الإجراءات والآليات التي اتخذت من قبل املزارعني
للتخفيف من الآثار واالنعكا�سات الناجتة على عملية الت�سويق الزراعي.
Ú Úت�سويق املنتجات النباتية :جل�أ معظم املزارعني �إىل ت�سويق منتجاتهم حملي ًا
ب�سبب الإغالق واحل�صار وحمدودية حركة املنتجات الزراعية ،كما �أدى احل�صار والإغالق
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�إىل تغيري �أماكن الأ�سواق املركزية حيث �إن معظم الأ�سواق املركزية كانت يف مراكز املدن
والتي عانت من منع التجول ومنع �سكان الريف من الو�صول �إليها حيث ُنقلت الأ�سواق
املركزية �إىل جتمعات �أخرى ،ميكن الو�صول �إليها مثل نقل ال�سوق املركزي يف مدينة جنني
�إىل جتمع قباطية(.مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة ()UNSCO، 2005
Ú Úت�سويق املنتجات احليوانية :بالن�سبة لت�سويق املنتجات احليوانية فقد جل�أ
املزارعون بالدرجة الأوىل �إىل ت�صنيع منتجات الألبان حيث ميكن االحتفاظ بها ملدة �أطول
من احلليب ،وميكن ت�سويقها ،حيث �أفاد بذلك  %34.3من املبحوثني ،و�أفاد  %23.7منهم
فربوا الدواجن بدل املا�شية ،وا�ستبدلوا املا�شية املرباة
�أنهم قاموا بتغيري الأنواع املرباةّ ،
حول بع�ض
بهدف �إنتاج اللحوم باملا�شية املرباة بهدف �إنتاج احلليب� ،أو تربية النحل ،كما ّ
املزارعني الكبار املزارع الكبرية �إىل مزارع �صغرية لتقليل فائ�ض الإنتاج ،وذلك بن�سبة
 %22.2من املبحوثني ،ومنهم من قام ببيع احليوانات والتوقف عن الن�شاط الزراعي يف
جمال الإنتاج احليواين ،حيث �أفاد بذلك  %19.8من املبحوثني.

 -13االستنتاجات:
جاءت �أهم ا�ستنتاجات هذه الدرا�سة كما ي�أتي:
1 .1هناك ا�ستهداف �شديد للقطاع الزراعي الفل�سط�سني من قبل الإ�رسائيلني ي�ستوجب

التكاتف بني �أ�صحاب العالقة كافة من مزارعني وجمتمع وم�ؤ�س�سات ر�سمية و�أهلية.
2 .2املياه �أحد �أهم و�سائل ال�ضغط اال�رسائيلي على القطاع الزراعي ،وعليه يجب البحث
عن البدائل املتاحة كافة ،من و�سائل �إدارة العر�ض والطلب على املياه.
3 .3م�ستلزمات الإنتاج ،م�ستهدفة �إ�رسائيلي ًا ب�شدة ،ونق�صها ي�سببب معاناة �شديدة
للمزارع ،وعلى اجلهات الر�سمية امل�ساهمة بتوفريها بالطرق املمكنة كافة.
4 .4كلفة االنتاج عالية يف ظل املعطيات والتحديات املفرو�ضة من قبل الإ�رسائيلني،
وبخا�صة القيود على الأ�سمدة الكيماوية ،يف ظل حاجة ملحة ملثل هذه الأ�سمدة.
5 .5االحتياج للعالجات غري املتوافرة للرثوة احليوانية �أقل يف حال تربية ال�سالالت
البلدية كونها �أكرث مقاومة للأمرا�ض.
6 .6الت�صنيع الزراعي �أحد �أهم و�سائل مواجهة �صعوبات الت�سويق.
7 .7هناك امكانية لنجاح جتارب املزارعني الفل�سطينني يف مواجهة املمار�سات
اال�رسائيلية� ،إذا ما توافر لهم الدعم الكايف من اجلهات الر�سمية والأهلية.
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 -14املقرتحات:
فيما ي�أتي �أهم املقرتحات:
1 .1ت�شكيل جلنة وطنية لدرا�سة الأ�رضار و�أوليات و�آليات الدعم للمزارعني
املت�رضرين.
2 .2ا�ست�صالح الأرا�ضي البور لتعوي�ض النق�ص يف الأرا�ضي الزراعية نتيجة تخريبها
وم�صادرتها من قبل القوات الإ�رسائيلية.
3 .3توجيه املزارعني وار�شادهم من قبل وزارة الزراعة وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بالقطاع
الزراعي للقيام باحل�صاد املائي لتعوي�ض نق�ص املياه ومعاجلة املياه العادمة.
4 .4توفري ج�سم قانوين للنظر يف ق�ضايا االعتداءات الإ�رسائيلية على القطاع الزراعي.
5 .5توجيه املزارعني وار�شادهم من قبل اجلهات املعنية با�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية،
عو�ض ًا عن الكيماوية.
6 .6العمل على توفري م�ستلزمات الإنتاج من خالل منح �إعفاءات �رضيبية من قبل
فروع ل�ضمان و�صولِ �أكرب عدد من التجمعات �إىل
ال�سلطة لت�شجيع جتار هذه املواد من فتح ٍ
هذه امل�ستلزمات.
�7 .7إن�شاء تعاونيات جلمع البذور البلدية و�إنتاجها ،وا�ستبدال البذور البلدية بالبذور
املهجنة ،واال�ستغناء عن البذور الأجنبية والإ�رسائيلية.
8 .8الرجوع لرتبية �أ�صناف الرثوة احليوانية املقاومة للأمرا�ض ،واال�ستغناء عن
الأ�صناف املهجنة الأجنبية منها والإ�رسائيلية.
9 .9ت�شجيع ال�صناعة املنزلية مثل :التخليل والتجفيف لال�ستفادة من فائ�ض الإنتاج،
�أو يف حال عدم القدرة على بيعه يف ظل ظروف الإغالق واحل�صار ل�ضمان عدم تلفه
1010حماية ال�سوق عن طريق مراقبة دخول املنتجات الإ�رسائيلية ومنعها ،و�إحالل
املنتجات املحلية مكانها
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املصادر واملراجع:
أوال – املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� : )1999سكان التجمعات الفل�سطينية-1997 ،
.2010رام اهلل -فل�سطني.
2اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� : )2004إح�صاءات ا�ستعماالت الأرا�ضي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.2003 ،رام اهلل -فل�سطني.
3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� -2005أ) � :إح�صاءات املياه يف الأرا�ضي
الفل�سطينية .2004رام اهلل -فل�سطني.
4اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( -2005ب :الإح�صاءات الزراعية/2003 ،
.2004رام اهلل -فل�سطني.
5اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( -2005ج) كتاب فل�سطني الإح�صائي ال�سنوي،
رقم “.”6رام اهلل -فل�سطني.
6اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( -2005د)  :م�سح القوى العاملة الفل�سطينية
.2004رام اهلل -فل�سطني.
7ما�س ( : )2005اقت�صاديات الزراعة يف حمافظتي طولكرم وقلقيلية :ا�ساليب حت�سني
ربحية املزارعني املتاثرين بجدار الف�صل.رام اهلل -فل�سطني
8مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ( : )2006ملف الزراعة.

.8
)www.Pinic.gov.ps, 1/ 7/ 2006( 9 .9
1010مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ( )OCHAووكالة غوث

وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني( -االنروا) ( : )2005الآثار الإن�سانية جلدار ال�ضفة
الغربية على التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية -تركيز خا�ص عبور اجلدار :و�صول
الفل�سطينيني �إىل الأرا�ضي الزراعية ،القد�س -فل�سطني.
1111املن�سي ،ك.اخلواجا ،ج ( : )2001احلقوق البيئية ،مركز الدميوقراطية وحقوق العاملني،
رام اهلل -فل�سطني.
1212مكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة ( : )UNSCO, 2005التجزئة االقت�صادية والتاقلم
يف ارياف ال�ضفة الغربية ،فل�سطني.
1313كرزم ،ج )2003(.املر�شد يف الب�ستنة الع�ضوية.مركز العمل التنموي ،رام اهلل -فل�سطني

ثانياً -املراجع األجنبية:
ARIJ- Applied Research institute Jerusalem (1996) Environmental Profile
for the West Bank, Jenin District, Volume7, Bethlehem, Palestine.
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اليوم الثاني  /اجللسة األوىل
إنتاج نباتي
رئيس اجللسة :د.شاهر حجة

♦ ♦التحديات واملشاكل اليت تواجه تسويق الفواكه واخلضروات
يف حمافظة قلقيلية حلول واقرتاحات
د.عطية مصلح
♦ ♦واقع زراعة النخيل يف فلسطني وآفاق تطويره
د.عالئي البيطار

التحديات واملشكالت اليت تواجه تسويق
الفواكه واخلضروات يف حمافظة قلقيلية:
حلول واقرتاحات
د.عطية مصلح
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ملخص:
تهدف هذه الورقة �إىل ت�شخي�ص التحديات وامل�شكالت التي تواجه ت�سويق الفواكه
واخل�رضوات يف حمافظة قلقيلية ،والو�صول �إىل و�ضع مقرتحات للم�ساهمة يف حلها ،وال
�سيما �أن هذه املحافظة تعاين من ويالت جدار الف�صل العن�رصي والإغالقات واحل�صار
املفرو�ض عليها ،مما يزيد من امل�شكالت التي يعاين منها املزارع الفل�سطيني ب�سبب وجود
م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية تقع خلف اجلدار ،الأمر الذي يقيد حرية املزارع يف
فالحة هذه الأر�ض وزراعتها ،وكذلك منعه من قطف الثمار يف الأوقات املنا�سبة ،علما
ب�أن دخول هذه املناطق الزراعية يخ�ضع لأوامر االحتالل و�إجراءاته اخلا�صة با�ست�صدار
ت�صاريح دخول لهذه الأرا�ضي.وي�ضاف �إىل ذلك بان البذور الزراعية وكذلك الأ�سمدة
الكيماوية واملبيدات احل�رشية والأدوات الزراعية كافة م�صدرها �إ�رسائيل الأمر الذي تنعك�س
�آثاره على تكلفة �إنتاج هذه الفواكه واخل�رضوات ،وال نن�سى مناف�سة املنتجات الإ�رسائيلية
التي تغرق ال�سوق الفل�سطينية ،يف حني �إن املزارع الفل�سطيني ال ي�ستطيع ت�صدير ب�ضاعته
�إىل ال�سوق الإ�رسائيلي.وفيم ي�أتي �أهم امل�شكالت والتحديات التي تواجه ت�سويق الفواكه

واخل�رضوات:
1 .1امل�شكالت املتعلقة بالأ�سواق املركزية وتق�سم اىل:

 .أطريقة البيع التي جتري بو�ساطة املزاد العلني ،وهذا ي�ؤدي �إىل تذبذب الأ�سعار
ب�شكل يومي ب�سبب عدد التجار الذين ي�صلون �إىل هذه الأ�سواق.
.بارتفاع ر�سوم البيع بن�سبة ت�صل .%12
.تعدم وجود قانون ينظم عمل �أ�سواق اخل�ضار والفواكه.
.ثعدم وجود طواقم ت�سويقية متخ�ص�صة
.جتالعب جتار اجلملة والو�سطاء يف الأ�سعار حيث �إن التاجر همه الوحيد احل�صول
على العمولة (الكم�سيون)  ،بغ�ض النظر عن م�صلحة املزارع ،وهذا ما �أفاد به جمموعة من
املزارعني.
2 .2مناف�سة املنتجات الزراعية الإ�رسائيلية ،التي تدخل �إىل املدينة يومياً ،وهي �أجود
من املنتجات الفل�سطينية ،وخا�صة الفواكه.
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3 .3عدم وجود برادات لتخزين الفائ�ض من الإنتاج حتى لأيام معدودة (يف الأ�سواق
املحلية)  ،وهذا ي�ؤدي �إىل تلف الإنتاج �أحياناً� ،أو �إىل �إعادته للمزارع بعد تعر�ضه لدرجات
احلرارة العالية ل�ساعات طويلة ،وعدم وجود م�صانع ال�ستيعاب الفائ�ض من املنتوج الزراعي
لت�صنيعه ،كم�صانع املخلالت ورب البندورة.
4 .4عدم وجود �رشكات ت�صدير� ،أو �رشكات ت�صنيف وتدريج قريبة من �أماكن الإنتاج،
وهذا بدوره يجعل املزارع يخلط املنتوج من الأحجام كافة يف �صندوق واحد مما يقلل من
�سعر هذا املنتوج.
5 .5احلواجز الع�سكرية التي متنع انتقال املنتوجات الزراعية �إىل �إ�رسائيل ولي�س
العك�س ،حيث ي�سمح بدخول املنتوج الزراعي الإ�رسائيلي �إىل ال�ضفة الغربية دون �أية عقبات.
بالإ�ضافة �إىل البوابات الع�سكرية املوجودة يف جدار الف�صل العن�رصي التي تخ�ضع لأوامر
قوات االحتالل ومزاجها ،ففي كثري من احلاالت يتلف املنتوج الزراعي ،واملزارع ينتظر
جنود االحتالل لفتح البوابة� ،سواء للدخول لقطف املح�صول� ،أو لإخراج هذا املح�صول من
خلف اجلدار.
6 .6عدم وجود برامج توعية للمزارع الفل�سطيني من قبل احلكومة ،حيث ميار�س
الزراعة بناء على خربته ال�شخ�صية ،فلم تتوافر له بيانات عن م�ساحة الأر�ض املزروعة من
�صنف معني يف مو�سم كذا ،الأمر الذي يجعل املحا�صيل الزراعية من �صنف معني تتكد�س
يف الأ�سواق وهي فائ�ضة عن الطاقة اال�ستيعابية لهذه الأ�سواق.
7 .7يعاين املزارع الفل�سطيني من قلة جودة الأ�سمدة واملبيدات والبذور والأ�شتال التي
ي�ستخدمها والتي م�صدرها �إ�رسائيل ،بالإ�ضافة �إىل منع كثري من الأ�صناف من الو�صول �إىل
مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لأ�سباب �أمنية ولأ�سباب املناف�سة.وهذا بدوره ينعك�س
على جودة املنتجات عند قطفها.
8 .8عدم توافر الإمكانات املادية للمزارع الفل�سطيني التي متكنه من ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة يف الإنتاج مثل الكمبيوتر ،الأمر الذي يرفع من تكلفة الإنتاج ،وهذا
بدوره ينعك�س على جدوى الزراعة لدى املزارع الفل�سطيني.
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مقدمة:
ال �شك يف �أن قطاع الزراعة يف فل�سطني هو من القطاعات املهمة التي يجب العمل
على تطويرها؛ لأنه ي�شكل عماد االقت�صاد الوطني الفل�سطيني ،وي�ستوعب  %30تقريباً ،من
الأيدي العاملة يف فل�سطني ،هذا مع العلم �إن االهتمام بالزراعة يعطي املزارع الدافع للتم�سك
ب�أر�ضه ،ويجعله يت�شبث بهذه الأر�ض ،حيث كانت �سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي العمل لأجل
�أن يرتك املزارع �أر�ضه ويجعلها بوراً�(.أبو حبله)2010 ،
تع ّد عمليات الت�سويق الزراعي من �أهم العمليات االقت�صادية يف الدول املتقدمة
والنامية علي حد �سواء ،ولقد ات�سمت نظرة العامل اليوم �إىل عملية ت�سويق الغذاء بنظرتني
خمتلفتني ،على الرغم من �أنهما مرتبطتان ببع�ضهما البع�ض ،وت�شري النظرة الأوىل �إيل
الكيفية التي تنظم بها طرق ت�سويق الغذاء ،و�إىل �أي مدى ت�ؤدي هذه الطريقة مهماتها
االقت�صادية واالجتماعية بكفاءة ،وكيف تتغري مبرور الزمن وهذه نظرة الإقت�صاديني
واملحللني ،وت�سمي بالنظرة الكلية.والنظرة الثانية وهي التي يتبعها متخذو القرار �سواء
املنتج وهي نظرة تتعلق بخيارات ماذا ينتج ومتى و�أين ومتى ي�شرتي �أو يبيع �أي �إنها
تتعلق با�سرتاتيجية معينة لإر�ضاء امل�ستهلك مقابل ح�صول املنتج علي الربح ،وقد �أدى
تطور املجتمعات ،وتطور الإنتاج الزراعي �إيل ظهور قاعدة التخ�ص�ص والتي �أدت �إيل ك�رس
قاعدة الزراعة التي كانت تقوم على جمرد االكتفاء الذاتي وحتولها �إىل الت�سويق الفائ�ض،
مما ا�ستدعى �إن�شاء الأ�سواق اخلا�صة بت�سويق املنتجات الزراعية ،وت�سهيل تبادل الفائ�ض
يف الإنتاج بني املنتجني (مواقع الإنتاج) وامل�ستهلكني (مواقع اال�ستهالك) .
يع ّد الت�سويق الزراعي �أحد الأعمدة الأ�سا�سية يف العملية الزراعية برمتها ،ويق�صد
هنا بت�سويق املنتجات الزراعية ،وهي عملية و�صول املنتج الزراعي يف نهاية املطاف
للم�ستهلك يف �أجود �صورة و�أح�سنها وب�أ�سعار منا�سبة.حيث ت�شمل العملية ت�سويق املنتجات
الزراعية يف الدائرة الأوىل ،وهي املكان الذي تنتج فيه ال�سلعة� ،أو يف الدائرة الثانية داخل
املدن واملناطق املجاورة لها ،والدائرة الثالثة هي خارج الدولة� ،إذا كان هناك فائ�ض من
الإنتاج(.ر�ضوان. )2010 ،ويف ور�شة عمل حول ت�سويق املنتجات الزراعية النباتية املروية
ر�أى مدير عام «ما�س» د�.سمري عبد اهلل� ،أنه يف حال التمكن من حل م�شكالت الت�سويق،
ن�ستطيع م�ضاعفة م�صادر الدخل ،منوه ًا بتكبد القطاع الزراعي واالقت�صاد الوطني خ�سائر
كبرية ب�سبب م�شكالت الت�سويق(.ما�س)2009 ،
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�إن حمافظة قلقيلية تعاين من ويالت جدار الف�صل العن�رصي ،وح�سب (وزارة الإعالم
الفل�سطينية )2009 ،بلغت م�ساحة الأرا�ضي املجرفة ب�سبب اجلدار حوايل  53682دومناً.
�إ�ضافة �إىل ذلك هناك م�سار جدار الف�صل اجلديد جنوب قلقيلية الذي �سيعر�ض  2500دومن
للتجريف والعزل ،وقالت هديل احلنيطي �إن من �أكرث القرى املت�رضرة بهذا القرار هي قرية
وادي الر�شا التي �ستخ�رس  %80من �أرا�ضيها ،تليها را�س طرية� ،ستخ�رس بدورها  %60من
�أرا�ضيها ،وهاتان القريتان �ست�صبحان معدمتني من م�صادر الدخل ،ومن التو�سع العمراين
يف امل�ستقبل(.وكالة معا. )2009 ،وتعاين املدينة والقرى املجاورة لها من �إغالقات
للبوابات الع�سكرية ،وعدم فتحها �إال يف �أوقات حمددة ومرات عديدة يت�أخر جنود االحتالل
يف فتحها ،مما يزيد من م�شكالت املزارع الفل�سطيني ب�سبب وجود م�ساحات وا�سعة من
الأرا�ضي الزراعية تقع خلف اجلدار ،الأمر الذي يقيد حرية املزارع يف فالحة هذه الأر�ض
وزراعتها ،وكذلك منعه من قطف الثمار يف الأوقات املنا�سبة ،علم ًا ب�أن دخول هذه املناطق
الزراعية يخ�ضع لأوامر االحتالل و�إجراءاته اخلا�صة با�ست�صدار ت�صاريح دخول لهذه
الأرا�ضي.وي�ضاف �إىل ذلك �أن البذور الزراعية كافة ،وكذلك الأ�سمدة الكيماوية واملبيدات
احل�رشية ،والأدوات الزراعية امل�ستخدمة م�صدرها �إ�رسائيل ،الأمر الذي تنعك�س �آثاره على
تكلفة �إنتاج هذه الفواكه واخل�رضوات ،وال نن�سى مناف�سة املنتجات الإ�رسائيلية التي تغرق
ال�سوق الفل�سطينية ،يف حني �إن املزارع الفل�سطيني ال ي�ستطيع ت�صدير ب�ضاعته �إىل ال�سوق
الإ�رسائيلي.
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مشكلة الدراسة:
تعاين حمافظة قلقيلية من العديد من التحديات وامل�شكالت التي تواجه ت�سويق
الفواكه واخل�رضوات لأ�سباب خمتلفة ،وخا�صة �إن هذه ال�سلع تتعر�ض للتلف ب�رسعة ،الأمر
الذي ي�ستدعي ت�سويقها يف وقت ق�صري قبل �إتالفها ،لذا ف�إن هذه الورقة حتاول الإجابة

عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ما التحديات وامل�شكالت التي تواجه ت�سويق الفواكه واخل�رضوات يف حمافظة
قلقيلية؟
● ●ما هي احللول واملقرتحات لهذه التحديات وامل�شكالت؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الورقة �إىل:
1 .1التعرف �إىل التحديات وامل�شكالت التي تواجه ت�سويق الفواكه واخل�رضوات يف

حمافظة قلقيلية.
2 .2التعرف �إىل احللول واملقرتحات لهذه التحديات وامل�شكالت التي يعاين منها ت�سويق
الفواكه واخل�رضوات يف حمافظة قلقليلية.
3 .3معرفة م�شكالت القطاع الزراعي يف فل�سطني.
4 .4معرفة �أ�سباب تناق�ص الأرا�ضي الزراعية يف فل�سطني.

أهمية الدراسة:
تع ّد هذه الدرا�سة مهمة لقطاع الزراعة يف املحافظة ،و�سوف ت�ستفيد الفئات
الآتية منها:
♦ ♦وزارة الزراعة حيث ت�ساعد هذه الورقة امل�سئولني للوقوف على هذه التحديات
وامل�شكالت لإدراجها يف خطة الوزارة الإ�سرتاتيجية.
♦ ♦قطاع املزارعني حيث ت�ساعدهم يف معرفة العراقيل التي تقف حائ ًال �أمام ت�سويقهم
ملنتجاتهم الزراعية.
♦ ♦جتار اجلملة والتجزئة يف املحافظة الذين يتعاملون يف ت�سويق هذه املنتجات.
♦ ♦نتائج هذه الدرا�سة تقدم للم�سئولني يف املحافظة جمموعة م�شاريع لتقدميها للدول
املانحة للح�صول على م�ساعدات للمزارعني حلل هذه التحديات وامل�شكالت.
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♦ ♦ت�شكل هذه الدرا�سة م�صدراً للباحثني يف هذا املجال م�ستقب ًال كونها الأوىل يف
املحافظة ح�سب علم الباحث.

مربرات الدراسة:
♦ ♦كثري من املزارعني يعتمدون على القطاع الزراعي ب�شكل كلي ،وهذه التحديات
وامل�شكالت ينجم عنها خ�سائر كبريه لهم ،وبالتايل ف�إن احللول لهم �سوف ي�ساعدهم على
التقليل من هذه امل�شكالت ،الأمر الذي ينعك�س ايجاب ًا على م�ستوى دخلهم ،وبالتايل يتح�سن
م�ستواهم املعي�شي.
♦ ♦�سوف تخرج هذه الدرا�سة مبجوعة من امل�شاريع ذات العالقة بت�سويق املنتجات
الزراعية ،مما ي�شكل م�صادر دخل ملجموعة �أخرى من �رشائح املجتمع الفل�سطيني ،مما
يخفف من م�شكلة البطالة املتف�شية ،وخا�صة بني �صفوف اخلريجني.
♦ ♦�سوف تنعك�س نتائج هذه الدرا�سة على واقع التجار امل�سوقني للفواكه واخل�رضوات
يف املحافظة ،الأمر الذي يطور و�سائل الت�سويق عندهم.

حدود الدراسة:
�أجريت الدرا�سة يف حمافظة قلقيلية ،يف العام.2011 /2010

اإلطار النظري:
مشكالت القطاع الزراعي يف فلسطني:
على الرغم من تطور الإنتاج الزراعي يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية يف ال�سنوات
الأخرية ف�إنه ما زال يعاين من م�شكالت كثرية تعوق منو هذا القطاع االقت�صادي احليوي،

و�أهم هذه امل�شكالت:
�1 .1سيا�سية االحتالل ال�صهيوين اجتاه القطاع الزراعي :تقوم �سيا�سة االحتالل على
ال�سيطرة على الأر�ض الفل�سطينية وتفريغها من �سكانها ،وحتقيق هذا الهدف اتخذت هذه
ال�سلطات �إجراءات عدة منها:
 .أم�صادرة الأرا�ضي الزراعية حيث ميلك املواطنون حوايل  %33من �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية� ،أما باقي الأرا�ضي ف�صودرت من قبل االحتالل ،ويف قطاع غزة بلغ جمموع
الأرا�ضي امل�صادرة � 164ألف دومن بن�سبة  %46من م�ساحة قطاع غزة.
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.ب�سيا�سة اقتالع الأ�شجار املثمرة وجتريف الأرا�ضي الزراعية حتت �شعار الأمن
للم�ستوطنني.
.تالتحكم يف عمليات ت�سويق املنتجات ال�صهيونية �ضمن املخطط ال�صهيوين جلعل
املنتجات الزراعية منتجات مكملة للمنتجات ال�صهيونية ولي�ست مناف�سة لها.
.ثا�ستغالل امل�ستعمرات اال�ستيطانية يف مناف�سة املنتجات الزراعية يف قطاع غزة،
وا�ستغالل الأيدي العاملة الزراعية للعمل يف املزارع ال�صهيونية ب�أجور رخي�صة.
.جالتحكم يف مياه ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،مما �أثر على نوعية املياه ومالءمتها
للمنتجات الزراعية�.أ�ضافة �إىل التحكم يف �سعر م�ستلزمات الإنتاج الزراعي كاملبيدات
والأ�سمدة وامليكنة التي ال ي�ستطيع املزارع �رشاءها.
2 .2م�شكلة اجلفاف :و�سببها قلة الأمطار وتذبذبها مما ي�ؤثر على الزراعة البعلية خا�صة
زراعة املحا�صيل احلقلية ،كما ت�ؤثر الأمطار على املخزون املائي من املياه العذبة.
3 .3م�شكلة ملوحة الرتبة واملياه :نتيجة لل�ضخ الزائد ارتفعت ن�سبة امللوحة يف مياه
الري ،وبالتايل ارتفعت ن�سبة ملوحة الرتبة ،مما �أثر على نوعية املحا�صيل املزروعة،
فتناق�صت زراعة احلم�ضيات وتزايدت زراعة املحا�صيل التي لها قدرة على حتمل امللوحة
كالزيتون واجلوافة.
4 .4م�شكلة اجنراف الرتبة :وتظهر هذه امل�شكلة يف �سفوح املنحدرات اجلبلية ،وبني
الكثبان الرملية حيث تغطي الرمال الأرا�ضي الزراعية يف املناطق املنخف�ضة بني الكثبان.
5 .5م�شكلة الأمرا�ض النباتية :ت�سبب الأمرا�ض النباتية �أ�رضاراً وخ�سائر تقدر بـ %30
من قيمة املنتج الزراعي ،وت�صل اخل�سائر �أحيان ًا �إىل حوايل  ،%100وتعالج هذه الأمرا�ض
با�ستخدام املبيدات التي يتحكم فيه االحتالل ،وتظهر �أنواع جديدة من الأمرا�ض لها قدرة
على التكيف مع املبيدات مما يلحق خ�سائر فادحة بالزراعة.
6 .6م�شكلة قلة ر�ؤو�س الأموال :حتتاج الأر�ض الزراعية �إىل ر�ؤو�س �أموال ال ي�ستطيع
املزارع توفريها ،نتيجة الرتفاع �أ�سعار م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور و�أ�شتال ومياه
ومبيدات وميكنة و�أيدي عاملة.
7 .7تراجع ن�سبة العاملني يف القطاع الزراعي :نتيجة ل�سيا�سة االحتالل ،فقد هجر
املزارعون الذين تعر�ضوا للخ�سائر املتتالية �أرا�ضيهم وتركوها بوراً ،وتوجهوا للعمل يف
الكيان ال�صهيوين ،مما �أثر على كمية الإنتاج الزراعي
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8 .8م�شكلة الت�سويق :تع ّد م�شكلة الت�سويق من �أهم امل�شكالت التي يعاين منها القطاع
الزراعي ،حيث يوجد تخلف يف عمليات الفرز والتغليف والتعبئة ،و�ضعف يف �إمكانيات
التخزين والتربيد ،ووجود مناف�سة قوية من املنتج ال�صهيوين ،وارتفاع تكاليف الإنتاج،
وغياب امل�ؤ�س�سات الت�سويقية (منتديات اخلربة لال�ست�شارات والتنمية :بع�ض م�شكالت
الت�سويق ، )2009 ،مع حتكم االحتالل يف عملية الت�سويق(.املكتب الوطني للدفاع عن
الأر�ض ومقاومة اال�ستيطان)2010 ،

http:// www.nbprs.ps. , .http:// www.alnahar.news.net.

أسباب تناقص األراضي الزراعية يف فلسطني:
♦ ♦م�صادرة �سلطات االحتالل ال�صهيوين للأر�ضي العربية ،وبخا�صة الأر�ض الزراعية
ل�صالح اال�ستيطان.حيث عملت على اقتالع الأ�شجار املثمرة ،وبناء امل�ستعمرات اال�ستيطانية
والطرق املو�صلة �إليها.
♦ ♦هجرة الأيدي العاملة من ال�ضفة الغربية للعمل يف الكيان ال�صهيوين حيث الأجور
املرتفعة.
♦ ♦ارتفاع تكاليف م�ستلزمات الإنتاج الزراعي من �أ�سمدة ومبيدات وبال�ستيك ومياه
وغريها.
♦ ♦حرمان املزارعني العرب من حقوقهم املائية يف مياه ال�ضفة الغريبة.
♦ ♦التحكم يف ت�سويق املنتجات الزراعية ،وربطها بحاجة ال�سوق ال�صهيونية للمنتجات
العربية.
♦ ♦حتويل م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الزراعية �إىل �أرا�ض �سكنية تقام عليها م�شاريع
�إ�سكان ب�سبب تزايد عدد ال�سكان يف فل�سطني.
بلغ جمموع الأرا�ضي التي �صادرها االحتالل ال�صهيوين من �ألأرا�ضي العربية يف
ال�ضفة الغربية حوايل  2.15مليون دومن ،ما ن�سبته  %39من امل�ساحة الكلية ،وبلغت م�ساحة
الأرا�ضي التي �سيطر عليها االحتالل يف قطاع غزة � 113.8ألف دومن ،بن�سبة  % 31.3من
�أرا�ضي قطاع غزة للعام 1989م.
تناق�صت م�ساحة الأرا�ضي الزراعية املخ�ص�صة للمحا�صيل احلقلية من مليون دومن
قبيل االحتالل �إىل �أقل من ن�صف مليون دومن يف عام 1992م ،وتناق�صت م�ساحة اخل�ضار
من ربع مليون دومن �إىل حوايل � 150ألف دومن ،بينما يالحظ ازدياد م�ساحة الأرا�ضي
املخ�ص�صة لزراعة الأ�شجار املثمرة من ثالثة �أرباع مليون دومن �إىل �أكرث من مليون دومن.
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�أما يف قطاع غزة ،فقد ازدادت م�ساحة الأرا�ضي الزراعية املخ�ص�صة للخ�ضار
واملحا�صيل احلقلية ،وتناق�صت امل�ساحة املخ�ص�صة للأ�شجار املثمرة ،وبخا�صة
احلم�ضيات وقد قدرت م�ساحة الأرا�ضي املخ�ص�صة للمحا�صيل احلقلية بحوايل � 31ألف
دومن ،وم�ساحة اخل�ضار � 53.5ألف دومن ،وم�ساحة الأ�شجار املثمرة حوايل � 102ألف دومن.
ويرجع تراجع م�ساحة احلم�ضيات �إىل ارتفاع ملوحة الرتبة واملياه التي �أدت �إىل تناق�ص
�إنتاجية الدومن الواحد منها ،كما �أن ازدياد الطلب على اخل�ضار وارتفاع الدخل منها� ،أدى
�إىل توجه املزارعني �إىل اقتالع الأ�شجار ،وزراعة اخل�ضار التي ي�صدر جزء منها �إىل ال�سوق
ال�صهيوين(.مرجع �سابق)
يت�ضح مما �سبق �أن امل�شكالت الت�سويقية تع ّد �سبب ًا رئي�س ًا من �أ�سباب تناق�ص الأرا�ضي
الزراعية يف فل�سطني ،و�أي�ضا �أحد م�شكالت القطاع الزراعي الرئي�سة ،وهذا �صحيح لأنه �إذا مل
�سوق املنتجات الزراعية حتى لو كانت ذات جودة عالية ،ف�إنها تتلف ،وال ي�ستطيع املزارع
ُت َّ
احل�صول على العائد املنا�سب ،حتى ي�ستطيع متويل زراعته مثل� :رشاء البذور والأ�شتال
والأدوية ،ودفع ثمن املياه وامل�صاريف الأخرى مثل العمالة.

مشكالت التسويق الداخلي بني احملافظات:
1 .1املوا�صالت :برزت هذه امل�شكلة خالل االنتفا�ضة ,حيث يعاين الإنتاج من �صعوبة
نقله �إىل الأ�سواق املركزية يف املدن الكبرية ,بفعل احلواجز الع�سكرية التي تف�صل الأغوار،
باعتبارها �سلة خ�رضوات فل�سطني عن باقي املحافظات واحلواجز ما بني املحافظات
الأخرى وخا�صة قلقيلية ،حيث متنع ال�شاحنات بالتنقل بحجج �أمنية ,ويف احلاالت التي يتم
بها و�صول املنتجات ت�سلك ال�شاحنات طرق ًا التفافية وعرة ,وتنتظر �ساعات على احلواجز,
وي�صل املنتوج الزراعي متدين اجلودة� ,إ�ضافة �إىل زيادة تكاليف الت�سويق ,وقدرت خ�سارة
منطقة الأغوار نتيجة لذلك بحوايل  8مليون دوالر.
2 .2طريقة البيع بالأ�سواق املركزية ،التي جتري بو�ساطة املزاد العلني ,وهذا ي�ؤدي �إىل
تذبذب الأ�سعار ب�شكل يومي ب�سبب عدد التجار الذين ي�صلون �إىل هذه الأ�سواق.
3 .3عدم وجود برادات لتخزين الفائ�ض من الإنتاج حتى لأيام معدودة (يف الأ�سواق
املحلية)  ،وهذا ي�ؤدي �إىل تلف الإنتاج �أحيان ًا �أو �إىل �إعادته للمزارع بعد تعر�ضه لدرجات
احلرارة العالية ل�ساعات طويلة وعدم وجود م�صانع ال�ستيعاب الفائ�ض من املنتوج الزراعي
بالأغوار لت�صنيعه ,كم�صانع املخلالت ورب البندورة.
4 .4مناف�سة املنتجات الزراعية الإ�رسائيلية ،وخا�صة منتجات امل�ستوطنات ,التي
تتداخل مع منطقة الأغوار ولها امليزة الن�سبية نف�سها من حيث املناخ والظروف العامة.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

134

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

مشكالت التسويق إىل إسرائيل:
ذكر �سابقا �أن الأ�سواق الإ�رسائيلية هي �أهم امل�سالك الت�سويقية ملنتجات الأغوار
الفل�سطينية ,وهي مت�صلة ب�إ�رسائيل من ال�شمال واجلنوب ,ومن املفرو�ض ح�سب اتفاقية
باري�س االقت�صادية� ,أن تن�ساب املنتوجات الزراعية باالجتاهني دون �أي قيود اعتباراً من
بداية عام � ،1998إال �أن عملية الت�سويق لإ�رسائيل تعاين من امل�شكالت الآتية:
1 .1احلواجز الع�سكرية التي متنع انتقال املنتوجات الزراعية �إىل �إ�رسائيل ولي�س العك�س,
حيث ي�سمح بدخول املنتوج الزراعي الإ�رسائيلي �إىل ال�ضفة الغربية دون �أية عقبات.
2 .2الفحو�صات والعوائق الأمنية ،حيث ي�ضطر التجار الفل�سطينيني �إىل �إفراغ منتجاتهم
من �سياراتهم وي�ضعونها على الأر�ض ,يف ال�شم�س ,ويتم فح�صها �أمني ًا لفرتات طويلة ،مما
يزيد من التكلفة ويقلل من جودة املنتوج.
3 .3فحو�صات ال�سمية والتلوث ،وهذه الفحو�صات جترى م�سبق ًا قبل عملية ال�سماح
بالت�سويق.
وح�سب التجربة ف�إن هذه الفحو�صات هي فحو�صات �شكلية يتحكم بها الو�ضع ال�سيا�سي
وحاجة الأ�سواق الإ�رسائيلية ،ولي�س الفحو�صات املخربية ،وقد وجد بالتجربة �أن عينات من
املزرعة نف�سها يتم املوافقة على احدها وترف�ض الأخرى بحجج ال�سمية� ،إ�ضافة �إىل نفقات
الفح�ص الباهظة التي يدفعها املزارع ،يف حني ال يجري �أي فح�ص �سمية للمنتوجات
الإ�رسائيلية ،علم ًا ب�أن الأغوار الفل�سطينية تزرع مع الأغوار امل�سيطر عليها من الإ�رسائيليني
بالظروف نف�سها ,عالوة على عدم ا�ستخدام اجلانب الفل�سطيني للمياه املعاجلة ب�سبب عدم
وجود حمطات تنقية �أو �أنظمة �رصف �صحي ,يف حني �أن املزارع الإ�رسائيلي ي�ستخدم املياه
العادمة املعاجلة يف ري املحا�صيل واخل�ضار.

املشكالت التسويقية إىل الدول العربية واألوروبية:
وتتلخ�ص هذه امل�شكالت بالأمور الآتية:
1 .1ال�سيطرة الإ�رسائيلية على املعابر اخلارجية ،وعدم ال�سماح بنقل املنتوج الزراعي

من و�إىل فل�سطني بحرية ،وخ�ضوع املنتوجات للقوانني والإجراءات الأمنية الإ�رسائيلية
كافة ،مما ي�سبب تلفها �أحيانا وعدم دخولها �أحيانا �أخرى.
2 .2الروزنامات الزراعية واتفاقيات التبادل ال�سلعي بني الدول العربية التي عادة
ما تكون منقو�صة ب�سبب عدم قدرة اجلانب الفل�سطيني الإيفاء بالتزاماته جتاه اال�سترياد,
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ب�سبب عدم احلرية يف اال�سترياد مما يجعل الطرف الفل�سطيني يف موقف �ضعيف دائم ًا يف
عملية التفاو�ض على ت�صدير منتوجاته الزراعية.
�3 .3ضعف القدرة التناف�سية للمنتوجات الفل�سطينية ب�سبب افتقارها ملراكز التعبئة
والتدريج والفرز والتربيد ،علم ًا ب�أنه يوجد مركزان للفرز والتدريج يف الأغوار ،وهما غري
م�ستغلني وحتت م�س�ؤولية جمعيات زراعية.
4 .4عدم مواكبة متطلبات الأ�سواق العاملية ب�سبب نق�ص يف درا�سة االحتياجات،
وتغيري النمط الزراعي وطرق التعبئة والتدريج ح�سب احتياجات الأ�سواق العاملية
http:// www jerichoagr.blogspot.com.
و�أكد د.ال�رسوجي� ،أن من �أبرز م�شكالت الت�سويق التي يعاين منها املزارعون ارتفاع
ر�سوم ال�سوق املركزي ،حيث بلغت ن�سبة من �أفاد بوجود هذه امل�شكلة  ،%79ومن امل�شكالت
الأخرى التي يواجهها املزارعون ،ارتفاع تكاليف النقل واملوا�صالت ( ، )%58ومناف�سة
املنتجات الزراعية الإ�رسائيلية للمنتجات الفل�سطينية ( ، )%51وتعدد الو�سطاء (، )%40
م�شرياً �إىل �أن هنالك م�شكالت �أخرى تواجه العملية الت�سويقية ،ولكنها �أقل �أهمية من
�سابقاتها وهي :عدم وجود قانون ينظم عمل �أ�سواق اخل�ضار ( )%21واحلواجز الع�سكرية
الإ�رسائيلية ( ، )%18وعدم وجود �رشكات ت�صدير �أو �رشكات ت�صنيف وتدريج قريبة من
�أماكن الإنتاج ( ، )%18وعدم وجود �سيا�سة زراعية حكومية وا�ضحة (. )%18و�أما امل�شكالت
املوجودة على نطاق �أ�ضيق فهي رداءة الطرق الزراعية ،وعدم توافر و�سائل نقل منا�سبة.
(ما�س)2009 ،

وميكن تلخي�ص التحديات وامل�شكالت التي يعاين منها ت�سويق الفواكه
واخل�رضوات يف حمافظة قلقيلية بالآتي:
1 .1امل�شكالت املتعلقة بالأ�سواق املركزية وتق�سم �إىل:
 .أطريقة البيع والتي جتري بو�ساطة املزاد العلني ،وهذا ي�ؤدي �إىل تذبذب الأ�سعار
ب�شكل يومي ب�سبب عدد التجار الذين ي�صلون �إىل هذه الأ�سواق.
.بارتفاع ر�سوم البيع بن�سبة ت�صل �إىل .%12
.تعدم وجود قانون ينظم عمل �أ�سواق اخل�ضار والفواكه.
.ثعدم وجود طواقم ت�سويقية متخ�ص�صة
.جتالعب جتار اجلملة والو�سطاء يف الأ�سعار حيث �إن التاجر همه الوحيد
احل�صول على العمولة (الكم�سيون) بغ�ض النظر عن م�صلحة املزارع وهذا ما �أفاد به
جمموعة من املزارعني.
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2 .2مناف�سة املنتجات الزراعية الإ�رسائيلية ،التي تدخل �إىل املدينة يومياً ،وهي �أجود
من املنتجات الفل�سطينية وخا�صة الفواكه.
3 .3عدم وجود برادات لتخزين الفائ�ض من الإنتاج حتى لأيام معدودة (يف الأ�سواق
املحلية)  ،وهذا ي�ؤدي �إىل تلف الإنتاج �أحياناً� ،أو �إىل �إعادته للمزارع بعد تعر�ضه لدرجات
احلرارة العالية ل�ساعات طويلة ،وعدم وجود م�صانع ال�ستيعاب الفائ�ض من املنتوج الزراعي
لت�صنيعه ،كم�صانع املخلالت ورب البندورة(.ر�ضوان)2010 ،
4 .4عدم وجود �رشكات ت�صدير �أو �رشكات ت�صنيف وتدريج قريبة من �أماكن الإنتاج،
وهذا بدوره يجعل املزارع يخلط املنتوج من الأحجام كافة يف �صندوق واحد مما يقلل من
�سعر هذا املنتوج.
5 .5احلواجز الع�سكرية التي متنع انتقال املنتوجات الزراعية �إىل �إ�رسائيل ولي�س
العك�س ،حيث ي�سمح بدخول املنتوج الزراعي الإ�رسائيلي �إىل ال�ضفة الغربية دون �أية عقبات.
بالإ�ضافة �إىل البوابات الع�سكرية املوجودة يف جدار الف�صل العن�رصي التي تخ�ضع لأوامر
قوات االحتالل ومزاجها ،ويف كثري من احلاالت يتلف املنتوج الزراعي ،واملزارع ينتظر
جنود االحتالل لفتح البوابة �سواء للدخول لقطف املح�صول �أو لإخراج هذا املح�صول من
خاف اجلدار.
6 .6عدم وجود برامج توعية للمزارع الفل�سطيني من قبل احلكومة ،حيث ميار�س
الزراعة بناء على خربته ال�شخ�صية ،فلم يتوافر له بيانات عن م�ساحة الأر�ض املزروعة من
�صنف معني يف مو�سم كذا ،الأمر الذي يجعل املحا�صيل الزراعية من �صنف معني تتكد�س
يف الأ�سواق ،وهي فائ�ضة عن الطاقة اال�ستيعابية لهذه الأ�سواق.
7 .7يعاين املزارع الفل�سطيني من قلة جودة الأ�سمدة واملبيدات والبذور والأ�شتال التي
ي�ستخدمها ،والتي م�صدرها �إ�رسائيل بالإ�ضافة �إىل منع كثري من الأ�صناف من الو�صول �إىل
مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لأ�سباب �أمنية ولأ�سباب املناف�سة.وهذا بدوره ينعك�س
على جودة املنتجات عند قطفها.
8 .8عدم توافر الإمكانات املادية للمزارع الفل�سطيني التي متكنه من ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة يف الإنتاج مثل الكمبيوتر ،الأمر الذي يرفع من تكاليف الإنتاج ،وهذا
بدوره ينعك�س على جدوى الزراعة لدى املزارع الفل�سطيني.
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التوصيات:
1 .1تنظيم عمل الأ�سواق املركزية (احل�سبة) والرقابة عليها من قبل احلكومة من حيث:
 .أحتديد �أ�سعار الفواكه واخل�رضوات من قبل احلكومة ،وب�شكل يومي يف اجلريدة
وو�سائل الإعالم الأخرى حتى نتغلب على البيع باملزاد العلني.
.بحتديد ر�سوم البيع على �أن تكون موحدة يف املحافظات كافة.
.تتوظيف طواقم ت�سويقية متخ�ص�صة وذات خربات يف هذا املجال
2 .2و�ضع قيود على ا�سترياد الفواكه واخل�رضوات من �إ�رسائيل مبا يخدم امل�صلحة
الوطنية
�3 .3إيجاد برادات كبرية تت�سع لتخزين الفائ�ض من الإنتاج لأيام عدة حتى نحافظ على
�أ�سعار املنتجات ،وميكن تقدمي هذا امل�رشوع �إىل الدول املانحة عن طريق وزارة الزراعة �أو
املحافظة ،وطريقة عمل هذه الربادات تتمثل ب�أن كل مزارع يرغب بتخزين �إنتاجه ،تفر�ض
عليه ر�سوم رمزية على كل �صندوق.
�4 .4إيجاد م�صانع للتعليب مثل م�صنع رب البندورة �أو م�صنع خملالت لت�صنيع الفائ�ض
من الإنتاج.
5 .5تعزيز ثقافة املزارع الفل�سطيني اخلا�صة بتدريج املنتوج.
6 .6التوجه �إىل املفاو�ض الفل�سطيني والطلب منه مناق�شة اجلانب الإ�رسائيلي للتخفيف
�أو �إزالة احلواجز والبوابات الع�سكرية على املناطق الزراعية.
7 .7توفري ن�رشات �إر�شادية وخطة �إ�سرتاتيجية مو�سمية من طرف وزارة الزراعة للمزارع
الفل�سطيني من �أجل �إر�شاده ،وتوفري بيانات عن م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ،ونوعية
الأ�صناف يف كل مو�سم ،وم�ساعدته يف و�ضع خطة خا�صة به للدورات الزراعية.
�8 .8إيجاد م�صانع فل�سطينية خا�صة بالأ�سمدة واملبيدات احل�رشية ،واذا مل تتوافر
الإمكانات لذلك ميكن اللجوء �إىل اال�سترياد من اخلارج ل�ضمان اجلودة ،مما ينعك�س �إيجاب ًا
على جودة املنتجات الزراعية ،مما ي�سهل عملية ت�سويقها ،ويحافظ على مناف�ستها للمنتجات
الإ�رسائيلية.
9 .9دعم املزارع الفل�سطيني بال�سبل والو�سائل املتاحة كافة ،وبخا�صة يف جمال الت�أمني
على حم�صوله بحيث يقوم املزارع بدفع ر�سوم ت�أمني معينة ،وب�رشط �أن يلتزم بالتعليمات
والإر�شادات املوجه له من قبل وزارة الزراعة كافة ،واذا مل يح�صل على الكمية املحددة من
الإنتاج تقوم الوزارة بتعوي�ضه عن اخل�سائر ،وهذا بدوره يدعم املزارع الفل�سطيني ،ويجعله
يت�شبث ب�أر�ضه ،وال �سيما �أن �رصاعنا مع االحتالل هو �رصاع على الأر�ض.
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املصادر واملراجع:
�1 .1أبو حبله ،علي ( )2010التنمية الزراعية يف فل�سطني ودور وزارة الزراعة ،موقع :دنيا
الر�أي تاريخ الن�رش.17 -07 -2010 :
2 .2ال�رسوجي ،فتحي ( )2009درا�سة حول» الت�سويق املحلي للمنتجات الزراعية النباتية
املروية يف فل�سطني» معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية»ما�س ،رام اهلل ،فل�سطني.

.3

3املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض ومقاومة اال�ستيطانhttp:// www.. )2010( ،
,alnahar.news.net

4 .4ر�ضوان ،ه�شام ( )2010درا�سة عـــن �أهمية تطوير الت�سويق الزراعي الفل�سطيني مقدمة
�إىل الأكادميية العربية يف الدمنارك كلية الدرا�سات العليا ،غزة ،فل�سطني.
5 .5منتديات اخلربة لال�ست�شارات والتنمية : )2009( ،بع�ض م�شكالت الت�سويق
6 .6وكالة معا)2009( ،
7 .7وزارة الزراعة،

(http:// www jerichoagr.blogspot.com.)2005

8 .8وزارة الإعالم الفل�سطينية )2009( ،ملف م�صادرة الأرا�ضي الزراعية
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مقدمة:
يع ّد القطاع الزراعي العمود الفقري لالقت�صاد الفل�سطيني ،كونه امل�صدر الرئي�س
للغذاء ،وي�ساهم يف توفري فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل
وال�صادرات ال�سلعية الوطنية ،بلغت م�ساحة الب�ستنة ال�شجرية يف فل�سطني خالل املو�سم
الزراعي  2006 /2005ما يقارب � 1289ألف دومن ،مزروعة مبختلف �أنواع الفاكهة
منها حوايل � 1258ألف دومن يف املحافظات ال�شمالية ،و � 30ألف دومن يف املحافظات
اجلنوبية.
ت�سيطر الزراعة البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار يف املحافظات ال�شمالية ،وت�شكل
حوايل  98.4من امل�ساحة الإجمالية ،وي�شكل الزيتون منها  ،%78يليه العنب حوايل  %8يف
حني �أن  %83من امل�ساحة املزروعة بالب�ستنة ال�شجرية يف املحافظات اجلنوبية ،هي حتت
الري ،وت�شكل احلم�ضيات معظم ثلث امل�ساحة.
تبلغ م�ساحة النخيل املثمر يف فل�سطني  5000دومن ،ومعظمها مزروعة بالأ�صناف
البلدية ،وترتكز يف حمافظة �أريحا والأغوار ،واملحافظات اجلنوبية ،يف حني تبلغ م�ساحة
النخيل غري املثمر حوايل  4000دومن ،معظمها مزروع بال�صنف جمول ،ومبا �أن امل�ساحة
املزروعة حديث ًا تع ّد م�ساحة كبرية ،و�أن هناك طلب ًا متزايداً على ثمار النخيل ،وبخا�صة
يف �شهر رم�ضان ،و�أن الكمية املنتجة ال ت�سد احتياجات امل�ستهلكني جاء هذا الربنامج
ليكون دلي ًال للمزارع يف �إدخال زراعات جديدة وت�أهيل الب�ساتني املزروعة من خالل زراعة
�أ�صناف جديدة ذات ميزة ن�سبية ،وقدرة تناف�سية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية.
�إن �أهم املعوقات التي تواجه قطاع النخيل يف فل�سطني هي �إنتاج �أنواع تقليدية ال
تتمتع بقدرة تناف�سية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية ،مما ينعك�س �سلب ًا على دخل املزارعني
بالإ�ضافة �إىل معانات ال�سوق الفل�سطيني من النق�ص احلاد يف ت�أمني منتجات النخيل والتي
يتم توفريها من خالل اال�سترياد ،مما ي�ضيف عبئ ًا على امليزان التجاري الفل�سطيني ،كذلك
ارتفاع �أ�سعار ف�سائل النخيل من الأ�صناف اجلديدة ،وقلة اخلربة العاملية والعملية لدى
املر�شدين واملزارعني فيما ،يتعلق بعمليات الإنتاج يف ب�ساتني النخيل.
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أهداف الدراسة:
● ●التعرف �إىل امل�شكالت التي يعاين منها قطاع النخيل يف فل�سطني ،وو�ضع احللول
املنا�سبة لها.
● ●زيادة امل�ساحة املزروعة بالأ�صناف اجلديدة ،وبخا�صة الأ�صناف ذات القدرة
الت�سويقية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية.
كم ًا ونوعاً.
● ●زيادة �إنتاج النخيل َّ
● ●رفع الكفاءة الفنية والعلمية للمر�شدين الزراعيني العاملني يف جمال قطاع
النخيل
● ●رفع امل�ستوى الفني والوعي لدى املزارعني العاملني يف جمال قطاع النخيل

مربرات الدراسة:
♦ ♦التعرف �إىل واقع زراعة النخيل يف فل�سطني.
♦ ♦و�ضع الأهداف العامة لزراعة و�إنتاج النخيل والتي من خاللها يتم تنفيذ اخلطط
التطويرية.
♦ ♦التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه زراعة النخيل و�إنتاجه يف فل�سطني من خالل
معرفة حجم الفجوة بني معرفة ،وممار�سة مزارع النخيل للعمليات الزراعية.
♦ ♦�إ�رشاك مزارعي النخيل يف حتديد امل�شكالت التي تواجه هذه الزراعة يف فل�سطني.
♦ ♦و�ضع احللول املنطقية للم�شكالت التي تواجه زراعة النخيل وانتاجه يف فل�سطني.

أهداف الدراسة:
● ●الهدف التنموي:
زيادة الإنتاج و�إنتاجية وحدة امل�ساحة من النخيل مبا يخدم التنمية الزراعية
امل�ستدامة يف فل�سطني.

● ●الأهداف املبا�رشة:



زيادة الإنتاجية.
زيادة امل�ساحة املزروعة بالنخيل.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

143

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

 زيادة ربحية املزارع.
 رفع كفاءة الإر�شاد الزراعي يف جمال الب�ستنة ب�شكل عام ،والنخيل ب�شكل خا�ص
 حت�سني الو�سائل املتبعة يف تو�صيل املعلومات الإر�شادية �إىل املزارعني يف الوقت
واملكان املنا�سبني لرفع مهاراتهم الفنية.
 العمل و�ضع خريطة لأ�صناف النخيل املزروعة يف فل�سطني.

زراعة النخيل وإنتاجه:
مقدمة:
يع ّد النخيل من �أقدم الزراعات التي عرفتها احل�ضارات منذ القدم ،فقد كان يزرع النخيل
منذ � 5000 – 4000سنة ،ويحتاج نخل التمر �إىل مناخ ذي �صيف طويل �شديد احلرارة
وجاف غري ماطر لفرتة متتد من � 8 – 5أ�شهر من وقت التلقيح اىل الن�ضج �أو احل�صاد.
متتد زراعة النخيل يف املناطق ال�صحراوية و�شبه اال�ستوائية ما بني خطي عر�ض
� 39 -24شما ًال يف الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية ،وعلى الرغم من تواجد �أعداد كبرية من
النخيل يف املناطق ال�صحراوية ف�إنه من ال�صعب ت�صنيفها كنبات �صحراوي �أو مائي مع �أن
جذورها تتميز بوجود فراغاتها الهوائية ،كما �أنها تنمو يف مواقع تكون فيها مياه الرتبة
التحتية قريبة من �سطح الرتبة ،وكذلك ال تع ّد النخلة نبات ًا ملحي ًا على الرغم من منوها يف
الأرا�ضي ذات امللوحة الزائدة.

النخيل يف فلسطني:
ت�شكل م�ساحة النخيل املثمر يف فل�سطني حوايل  5000دومن ،معظمها مزروعة
بالأ�صناف البلدية وترتكز يف حمافظة �أريحا والأغوار يف املحافظات ال�شمالية وحمافظة
الري ،يف
رفح يف املحافظات اجلنوبية ب�سبب حتمله الرتفاع امللوحة يف الرتبة ومياه ّ
حني تبلغ م�ساحة النخيل غري املثمر يف فل�سطني حوايل  4000دومن ،ومعظمها مزروع
بال�صنف جمول ،ومبا �أن معظم امل�ساحة املزروعة حديثة ،و�أن هناك طلب ًا متزايداً على ثمار
النخيل وبخا�صة يف �شهر رم�ضان ،وان الكمية املنتجة ال ت�سد احتياجات امل�ستهلكني ،جاء
هذا الربنامج ليكون دلي ًال للمزارع يف �إدخال زراعات جديدة ،وت�أهيل الب�ساتني املزروعة
من خالل زراعة �أ�صناف جديدة ذات ميزة ن�سبية وقدرة تناف�سية يف الأ�سواق املحلية
واخلارجية.
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الجدول ()1
مساحة النخيل في األراضي الفلسطينية

الرقم

املحافظة

م�ساحة النخيل املثمر (دومن) م�ساحة النخيل غري املثمر (دومن) املجموع

1

�أريحا والأغوار

1673

1170

2843

2

املحافظات اجلنوبية

3362

2589

5911

3

نابل�س وطوبا�س

50

241

291

املجموع

5045

4000

9045

يبلغ معدل �إنتاج النخيل ال�سنوي يف فل�سطني من الثمار حوايل  4000طن ،يف حني
يبلغ معدل ا�ستهالك الفرد  0.65كغم من ثمار البلح بالإ�ضافة �إىل  0.24كغم متر خالل
املو�سم ،وهي من احلاالت املنخف�ض ِة باملقارنة مع دول احلوار� ،أي �أن كمية البلح املعدة
لال�ستهالك املحلي تقدر بحوايل  2275طن ًا بلح ،بالإ�ضافة  1190متر.
�إن �أهم املعوقات التي تواجه قطاع النخيل يف فل�سطني هي �إنتاج �أنواع تقليدية
ال تتمتع بقدرة تناف�سية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية ،مما ينعك�س �سلب ًا على دخل
املزارعني بالإ�ضافة اىل معاناة ال�سوق الفل�سطيني من النق�ص احلاد يف ت�أمني منتجات
النخيل التي توفِّر من خالل اال�سترياد ،مما ي�ضيف عبئا على امليزان التجاري الفل�سطيني،
كذلك ارتفاع �أ�سعار ف�سائل النخيل من الأ�صناف احلديثة ،وقلة الوعي الفني والعملي لدى
املر�شدين واملزارعني فيما يتعلق بعمليات الإنتاج يف ب�ساتني النخيل ،كذلك ف�إن �ضعف
الناحية العلمية والفنية للمر�شدين الزراعيني واملزارعني على حد �سواء تع ّد من امل�شكالت
التي تواجه هذا القطاع.

القيمة الغذائية للتمور:
املهمة وال�رضورية للإن�سان حيث حتتوي
حتتوي التمور على العديد من املواد الغذائية
َّ
على ن�سبة عالية من ال�سكريات ت�صل �إىل  %75من وزنها اجلاف ،والتي متد اجل�سم بطاقة
تعادل � 3000سعر حراري ،وهذه الطاقة تفوق ما متنحه �أنواع الفاكهة الأخرى بثالثة
�أ�ضعاف ،كما حتتوي التمور على العديد من الأمالح املعدنية ،مما دفع العلماء لت�سميته
مبنجم املعادن ،يحتوي التمر على كميات مرتفعة من عن�رص الفلورين يقدر بخم�سة �أ�ضعاف
ما حتتويه الفاكهة الأخرى وهذا ما ي�ؤكد �إن �أكل التمور ال ي�ؤدي �إىل ت�سو�س الأ�سنان ،كما
�أن تناول التمور الغنية بعن�رص املغني�سيوم والف�سفور ي�ساعد على الن�شاط احليوي واجلن�سي،
كون هذه العنا�رص تع ّد الأهم لتغذية اخلاليا الع�صبية.
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كما حتتوي التمور على العديد من الفيتامينات خا�صة املجموعة (ب)  ،وتع ّد م�صدراً
جيداً حلام�ض الفوليك ،ولهذه الفيتامينات �أهمية يف تقوية الع�ضالت والنمو ال�سليم والوقاية
من �آفات الكبد والريقان وتقوية الب�رص وحماية الب�رشة ،وت�ساعد الألياف املوجودة يف
التمور على تخلي�ص الأمعاء من الف�ضالت.
أوالً  -العوامل البيئية املؤثرة على منو النخيل:
♦

♦�أوالً -درجات احلرارة:

من �أهم العوامل التي ت�ؤثر يف انت�شار زراعة النخيل بجميع �أ�صنافه ،وقد وجد �أن
انخفا�ض درجة احلرارة يف مركز النمو �إىل 9م� ،أو �أقل ،ي�ؤدي �إىل وقف النمو ،ولكن انخفا�ض
احلرارة لفرتات ق�صرية يف اجلو اخلارجي لي�س له �أثر كبري على القمة النامية ،لأن انخفا�ض
احلرارة داخل القمة النامية يحتاج �إىل وقت �أكرب بكثري من الفرتة التي تكون فيها درجة
احلرارة بهذا االنخفا�ض ،وبناء على ذلك ف�إن النمو لن يتوقف.
�إن ارتفاع درجة احلرارة مهم جداً لن�ضج الثمار ،ولكن احلرارة ال�شديدة مع اجلفاف
ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على الثمار لأن التمور ال تن�ضج ب�شكل اعتيادي من حيث الليونة والزوجة،
بل تتخذ �شك ًال �صلب ًا وجافاً ،وال�سبب يف ذلك هو جفاف اجلو ،ولي�س احلرارة ال�شديدة.

الوحدات احلرارية:
هي جمموع درجات احلرارة التي يتلقاها النخيل من وقت الأزهار �إىل وقت ن�ضج
الثمار (احل�صاد)  ،وعموم ًا ف�إن نخل الثمر ينمو حين ًا يف املناطق احلارة �إال �أنه ال يزهر �إال
يف املناطق ذات درجة حرارة تبلغ 18م يف احلقل ،وال يعطي ثماراً �إال يف املناطق التي
درجة حرارتها يف احلقل تزيد عن  25م ،ومن درا�سة الأ�صناف ال�شائعة جند �أنها حتتاج
�إىل  180 -150يوم من وقت الإزهار �إىل وقت الن�ضج للمح�صول ،ومن هذه الأ�صناف:
الزهيدي واحلياين واخل�رضاوي و�أ�صناف �أخرى حتتاج �إىل  230 -200يوم ًا مثل دجلة
دور واملجهول.

ويق�سم نخيل التمر ح�سب االحتياجات احلرارية �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة:
 الأ�صناف الطرية ،وهي الأ�صناف التي حتتاج �إىل وحدات حرارية من – 1300
 1400وحدة حرارية.
 الأ�صناف ن�صف اجلافة ،وهي الأ�صناف التي حتتاج �إىل وحدات حرارية من 1500
–  1700وحدة حرارية.
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 الأ�صناف اجلافة ،وهي الأ�صناف التي حتتاج �إىل وحدات حرارية من – 2500
 3000وحدة حرارية ف�أكرث.
♦

♦ثانياً -الرطوبة اجلوية:

تع ّد نخلة التمر من �أف�ضل �أ�شجار الفاكهة التي تزرع يف املناطق اجلافة واحلارة،
وللرطوبة اجلوية �أثر كبري على نخلة التمر ،ففي املناطق ذات الرطوبة اجلوية العالية جداً
ي�ستفحل مر�ض التفحم الكاذب ،وارتفاع الرطوبة وقت الإزهار ب�سبب انت�شار مر�ض عفن
الطلع يف الأغاري�ض الذكرية والأنثوية ،وعند الن�ضج تكون التمور الناجتة لينة ولزجة
و�صعبة التداول وتتلف ب�رسعة ،وهذا هو طور الرطب ،وهو الطور الذي ي�سبق التمر� ،أما
انخفا�ض الرطوبة اجلوية ،فت�ؤدي �إىل الإ�صابة باحللم ،وهذا ي�شوه الثمار ويتلفها بدرجة
كبرية وعند ارتفاع درجة احلرارة مع االنخفا�ض احلاد بالرطوبة اجلوية ،ي�ؤدي ذلك �إىل
انكما�ش الثمار وجفافها ،لت�صبح �صلبة القوام ،وهذه غري منا�سبة للت�سويق ،وعموم ًا تع ّد
املناطق ذات الرطوبة املعتدلة ومرتفعة احلرارة نا�سبة لزراعة نخيل التمر.
♦

♦ثالثاً -الأمطار:

يع ّد املطر مفيداً لب�ساتني النخيل؛ لأنه يغ�سل الأمالح يف الرتبة ،وهي امل�شكلة الرئي�سة
يف معظم مناطق زراعة النخيل ،ولكن �سقوط املطر يف فرتة التلقيح �أو بعد �ساعات عدة من
التلقيح ب�سبب ف�شل عملية التلقيح ،ويقلل ن�سبة العقد ،مامل يعاد التلقيح عندما يجف اجلو،
و�إذا �سقط املطر قبل تفتح االغاري�ض ف�إننا جند انت�شار اال�صابة بعفن الطلع و�إذا �سقط املطر
خالل الن�ضج ،ف�إن ذلك ي�سبب تعفن الثمار وت�ساقطها� ،أما �إذا �سقط املطر يف مرحلة اللماعة
�أو املرحلة اخل�رضاء فلي�س له � ّأي �رضر.
♦

♦رابعاً – الرياح:

لي�س للريا�ض �أثر كبري على نخيل التمر ،ورمبا البقع ال�سوداء املتواجدة على الثمار
ناجتة من �رضب �سعف اجلريد للثمار يف املراحل املبكرة ،ولي�س بت�أثري التناول اخل�شن مع
الأغاري�ض الأنثوية �أثناء التلقيح والرياح املحملة بالغبار غري امل�ستحبة ،وميكن مالحظة
ذلك على الن�سيج الذي يكونه احللم على �سباطات التمر ،وكذلك الت�صاق ذرات الغبار على
الثمار يف حالة الرطب �أحيانا ،الرياح القوية ت�ؤدي �إىل ت�شقق الثمار �أو �سقوط الأ�شجار
الكبرية بالعمر �إذا كانت مرتفعة ولها تاج كبري �أو �إذا فُ�صل عدد كبري من الف�صائل من حول
جذع النخلة يف وقت واحد ،مما يجردها من امل�ساند �أو عند قيام فار املزرعة (البانديكوت)
مبر�ض اجلذور من جانب واحد� ،أو عند اال�صابة ال�شديدة بحفار ال�ساق �أو �سو�سة النخيل
احلمراء ،وهذا ي�ؤدي �إىل تك�رس �أ�شجار النخيل �أو �سقوطها.
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♦

♦خام�ساً -الرتبة

حتتاج �شجرة النخيل �إىل متطلبات تربة متاثل املحا�صيل الأخرى من حيث
املبد�أ وهي:
 العمل الكايف لتمكني اجلذور من تثبيت النخلة ملنعها من ال�سقوط لأي �سبب.
 القوام املالئم للرتبة لتمكني اجلذور من �أن متتد ب�سهولة.
 احتواء الرتبة على العنا�رص املغذية ال�رضورية للنبات ،التي ال متت�ص من الهواء
مثل :الكال�سيوم واملغني�سيوم والنحا�س واحلديد ،ويجب �أن ال حتتوي الرتبة على كميات
كبرية من الكربونات والكلوريدات وكربيتات الكال�سيوم وال�صوديوم.
 وجود رطوبة كافية لتمكني اجلذور من امت�صا�ص املغذيات ،وجند �أن نخيل التمر
يتحمل �أكرث من غريه من النباتات م�شكالت الرتبة وملوحتها ب�شكل كبري مع �أن ذلك ي�ؤثر
على الإثمار وكميته ،ويالحظ �أن النخيل املزروع بالأرا�ضي اخلفيفة يثمر قبل النخيل
املزروع يف الأرا�ضي الثقيلة ،ونخيل الثمر ميكنه العي�ش يف تربة ملحية حتتوي على %3
�أمالح ذائبة ،وال ميكن ان ينمو فوق  %6حمتوى ملحي ،ويتحمل كذلك �أكرث من غريه من
النباتات للجري واجليب�س والكربيت.
ونخلة الثمر ميكنها النمو والإثمار يف معظم �أنواع الأرا�ضي ،والأر�ض املزجية الرملية
هي �أف�ضل �أنواع الأرا�ضي لزراعة النخيل ،ال ت�صلح الأرا�ضي القلوية لزراعة النخيل الحتوائها
على كميات �ضارة من القلويات احلاوية على جمموعة الهيدروك�سيل ،وخا�صة ال�صودا
الكاوية� ،أما الأر�ض امللحية فهي حتتوي على كميات �ضارة من الكلورينات والكربيتات
والكربونات من ال�صوديوم والبوتا�سيوم واملغني�سيوم والكال�سيوم ،وميكن للأر�ض �أن تكون
ملحية وقلوية يف �آن واحد.
ثانياً -إكثار النخيل وإنشاء البساتني اجلديدة:
تع ّد �شجرة النخيل من ذوات الفلقة الواحدة ،وهي ثنائية لل�سكن؛ �أي �أن هناك �أ�شجاراً
مذكرة و�أخرى م�ؤنثة ،وقبل التطرق �إىل طرق �إكثار النخيل ال بد من التعرف �إىل �أهم

ال�صفات املورفولوجية ل�شجرة النخيل وهي:

♦ ♦اجلذور :ليفية عر�ضية تتعمق يف الرتبة �إىل عمق ي�صل �إىل �أكرث من مرتين ومتتد
اجلذور اجلانبية �إىل �أمتار عدة.
♦ ♦ال�ساق ا�سطوانية قائمة غري متفرعة حتمل الأوراق على الطرف العلوي ،وقد ي�صل
االرتفاع �إىل  30مرت.
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♦ ♦الأوراق مركبة ري�شية ت�سمى اجلريدة �أو ال�سعف ،وحتمل �أ�شواكا عند القاعدة ،وتغطى
الأوراق بطبقة �شمعية حلمايتها من الظروف البيئية التي تعي�ش فيها ،ت�سمى قاعدة الورقة
بعد التقليم الكربه.
♦ ♦الأزهار تظهر الأزهار يف النخيل داخل �أكيا�س� ،أو �أوعية جلدية ت�سمى الأغاري�ض
�أو اجلف ،وعند ان�شقاقها تظهر على �شكل نورة م�ؤنثة �أو مذكرة ح�سب نوع النخلة ،وميكن
التمييز بينهما بحيث �أن النورة املذكرة تتكون من �ساق ي�سمى العرجون وحتمل عدداً من
ال�شماريخ التي بدورها حتمل الأزهار املذكرة ولونها �أ�صفر� ،أما الأزهار امل�ؤنثة �أي�ضا
تتكون من �ساق ي�سمى العروجون ،وحتمل عدداً من ال�شماريخ التي حتمل الأزهار امل�ؤنثة،
ولونها �أ�صفر مائل للخ�رضة.

إكثار النخيل:
1 .1الإكثار البذري:
�إكثار �أ�شجار نخيل التمر بالبذور غري �شائع للتباين ال�شديد بني �إثمار �أ�شجار النخيل
الناجتة من البذرة و�أمهاتها ،عالوة على رداءة �صفات الثمار الناجتة عن �أ�شجار النخيل
البذرية ،كما ت�صل ن�سبة �أ�شجار النخيل املذكرة �إىل  %50من النباتات الناجتة من البذور.

2 .2الإكثار اخل�رضي ،ويتم ذلك بو�ساطة:
�Ú Úأو ًال – الف�سائل :التكاثر اخل�رضي بالف�سائل هي الطريقة امل�شبعة يف �إكثار �أ�شجار
النخيل والتكاثر اخل�رضي له مزايا عدة �أبرزها �أنه يحافظ على ال�صفات الوراثية املميزة
لل�صنف دون �أي تغري يذكر ،والتكاثر بالف�سائل �أ�سهل و�أ�رسع من التكاثر بالبذور ،كما �أنه
يتيح التخل�ص من م�شكالت البذرة ،ون�سبة الأ�شجار الذكرية العالية للأ�شجار الناجتة من
البذرة ،وكل نخلة تعطي من  15 – 6ف�سيلة ،ويكون ف�صل الف�سائل عن �أمهاتها بعد 10 -3
�سنوات.

هناك نوعان من الف�سائل:
 الف�سائل الأر�ضية
 الف�سائل الهوائية.
Ú Úثانيا -زراعة الأن�سجة :بد�أت التجارب اجلادة على زراعة اخلاليا النباتية والأن�سجة
والأع�ضاء املختلفة منذ زمن يقدر بثالثني عام ًا تقريباً ،ورمبا مل يعتقد يف املا�ضي �أن زراعة
مهمة وم�ساعدة لبع�ض الأن�شطة االقت�صادية التي
الأن�سجة �سوف ت�صبح يف وقت ق�صري �أداة َّ
تعود بعائد مرتفع ،مع ت�سهيل العمل وانخفا�ض التكاليف.
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وزراعة الأن�سجة هدفها الأ�سا�س �إيجاد طريقة �سهلة و�رسيعة لإكثار النخيل و�إنتاج
كميات وافرة من النباتات ذات الرتكيب الوراثي املتماثل ،مما ي�ساعد على الدرا�سة الدقيقة
للعمليات الف�سيولوجية ،وتلك التي تتعلق بالكيمياء احليوية للنخلة ،و�أي�ض ًا درا�سة ت�أثري
منظمات النمو.
Ú Úثالثاً -العناية بب�ساتني النخيل:
 الري.
ري املحا�صيل التي تنمو يف املناطق التي ال تفي فيها الإمطار بحاجة
 يتعني ّ
النباتات ،ويعد النخيل الذي يحتاج �إىل درجة حرارة خمتلفة خالل فرتة النمو اخل�رضي،
الري،
و�إىل حرارة عالية ،دون مطر �أثناء ن�ضج الثمار ،من املحا�صيل التي تعتمد دائم ًا على ّ
الري على نوع
ال عندما تكون جذورها ت�ستطيع الو�صول �إىل م�صدر ماء دائم ،وتعتمد فرتة ّ
والري يكون �إما من الينابيع �أم من الآبار االرتوازية التي
وقوام الرتبة ،وحالة الطق�س
ّ
يجري حفرها.
 تروى �أ�شجار النخيل يف الأرا�ضي الرملية واخلفيفة كل  14 – 7يوم ًا خالل ف�صل
ال�صيف ،وكل  25 – 20يوم ًا خالل فرتة ال�شتاء ،وعموما يجب االبقاء على الرتبة الرملية
�إىل عمق 2.5 – 2م ويجب الت�أكد من و�صول املياه �إىل العمق املذكور ،ويكون ذلك بوا�سطة
�أجهزة ال�شد املايل احلديثة (تن�شوميرت) .

الري خالل فرتة احل�صاد ون�ضج الثمار:
ّ
لري النخيل هي:
و�أهم العوامل التي حتدد كمية املياه الالزمة ّ

 كمية البخر والنتج.
 كمية البخر الناجت من �سطح الرتبة.
 كمية احتياط املياه يف الرتبة الالزمة ملنع تراكم الأمالح يف منطقة اجلذور.
 كمية املياه الالزمة للزراعات البيئية او حما�صيل التغطية.
ري النخيل كثرية منها :الري ال�سطحي (احليا�ض)  ،والري بوا�سطة الر�شا�شات،
وطرق ّ
الري بالر�شا�شات يف الأرا�ضي الرملية ،والأرا�ضي ذات الرتبة
والري بالتنقيط ،ويف�ضل ّ
الري بالتنقيط
النفيلة واملناطق �شديدة االنحدار التي تتطلب ر�أ�س مال كبري يف ت�سويتها� ،أما ّ
فهي من �أكف�أ الطرق من الناحية االقت�صادية يف ا�ستعمال املياه ،وخا�صة يف املناطق
التي ترتفع فيها �أ�سعار املياه ،وتكاليف ال�ضخ ،ويجب العناية بهذه ال�شبكة من االن�سداد،
وخا�صة عند وجود البايكربونات ،يف املياه وعموما جند �أن  %50من احتياجات النخلة
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املالية ميت�ص يف ال � 60سم العليا من اجلذور و  %80يف �ألـ � 130سم العليا ،وهذه املنطقة
يجب �أن حتتوي على �أقل ن�سبة ملوحة ،ويجب �أن ال ت�صل �إىل درجة الرتكيز ال�ضار.
وحاجة الأ�شجار املثمرة من املياه هي � 6 – 4أكواب لكل دومن يف اليوم الواحد
مبتو�سط � 5أكواب /الدومن /اليوم ،وهذه �أف�ضل الن�سب حيث تكون الأ�شجار بكامل قواتها
وعطائها ،وميكن تقليل الكمية �أو زيادتها ،ولكن بحد ال ي�ؤثر على ن�شاط الأ�شجار و�إثمارها،
وتخ�صم كميات مياه االمطار خالل ال�سنة حيث كل  1ملم مياه مطر ،يعني  1كوب لكل
دومن ،ويحتاج الدومن الواحد من النخيل املثمر �إىل حوايل  1200كوب /ال�سنة لالرا�ضي
الثقيلة و  5600كوب /ال�سنة للأرا�ضي الرملية �أهم الأمور التي يجب مراعاتها يف عملية
ري النخيل.
ري ف�سائل النخيل املزروع حديثا:
ّ Ú Ú
الري من بداية زراعة الف�سائل دون انقطاع ملدة  40يوماً.
  ّ
الري �أثناء ارتفاع درجات احلرارة،
 يجب �أن تكون عملية الري معتدلة مع جتنب ّ
والري يتم �أما يف ال�صباح الباكر �أو يف امل�ساء.
ّ
الري مرتني �إىل ثالث مرات �أ�سبوعيا
 بعد الت�أكد من تكون املجموع اجلذري ،يكون ّ
ح�سب الظروف اجلوية والرطوبة الأر�ضية.
Ú Úري النخيل املثمر:
يجب حتقيق التوازن يف االحتياجات املالية الالزمة للنخيل يف الف�صول الأربعة،
الري ح�سب درجة احلرارة وكمية املطر ووقت �سقوطه ،وعموم ًا
وذلك بتباعد �أو تقارب فرتات ّ
ري �أ�شجار النخيل فيها و�إعطا�ؤها رعاية خا�صة وهي:
توجد بع�ض الفرتات التي يجب ّ
الري قبل مو�سم التلقيح لتن�شيط منو الطلع والتعجيل يف عملية التلقيح مبكرا.
  ّ
الري بعد عقد الثمار مبا�رشة الحتياج النخيل �إىل كمية �أكرب من املاء لنمو الثمار.
  ّ
الري عند �إجراء عملية لنقوي�س.
  ّ
الري ي�ساعد على تن�شيط النخيل وتكوين
الري بعد االنتهاء من جني املح�صول؛ لأن ّ
  ّ
الطلع اجلديد.

3 .3الت�سميد:
مياثل نخيل التمر من حيث املبد�أ يف متطلباته النباتات الأخرى من ناحية الأ�سمدة
الع�ضوية واملعدنية من عنا�رص كربى �أ�سا�سية� ،أو �صغرى مثل البورون والكال�سيوم
واملغني�سيوم والنرتوجني والبوتا�س والف�سفور والكربيت وغريها من العنا�رص.
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Ú

Úت�سميد الف�سائل ال�صغرية الغري مثمرة:

يف�ضل عدم ت�سميد الأ�شتال ال�صغرية يف ال�سنة الأوىل من الزراعة ،ويرجع ذلك لكون
اجلذور غري نامية ب�شكل جيد ،وال تتمتع بقدرة كافية المت�صا�ص العنا�رص الغذائية من
الرتبة ،ولكن يف ال�سنة الثانية ين�صح بت�سميد الأ�شتال ،لأن جذورها تكون قد منت ب�شكل
جيد ،وت�ستطيع اال�ستفادة من العنا�رص الغذائية ،وحتتاج كل ف�سيلة �إىل  20 -15كغم
�سماد ع�ضوي متخمر �سنوي ًا ت�ضاف يف ال�شتاء بالإ�ضافة �إىل �سماد  N.P.Kمبعدل  20غم
الري ابتداء من �شهر �أيار ،وعلى
نرتوجني و  20غم بوتا�س و  20غم ف�سفور عن طريق ّ
دفعات ،وتزداد هذه الكمية من الأ�سمدة املعدنية ح�سب عمر الف�سيلة �إىل �أن تبد�أ يف الأزهار،
ويف�ضل يف �سنة االزهار الأوىل �إزالة العذوق نهائيا ،فقد وجد �أن ال�شتلة التي تعطي عذوقني
يف الن�سة الأوىل ،و ُتزال ،تعطي يف ال�سنة الثانية خم�سة عذوق �إثمارية بحجم �أكرب مما لو
تركت يف ال�سنة الإثمارية الأوىل.
Ú

Úت�سميد الأ�شجار املثمرة:

يعتقد كثري ب�أن نخيل التمر ال يحتاج �إىل ال�سماد الكيماوي ،بل يتم االكتفاء ببع�ض
ال�سماد الع�ضوي ،وهذا من اخلط�أ الكبري حيث وجد من التجارب �أن النخيل امل�سمد �أقوى يف
امل�سمد ،وقد عملت حتاليل
النمو اخل�رضي وال�سمك وكمية الثمار وموا�صفاته من النخيل غري
َّ
عدة لبع�ض �أ�شجار النخيل ،ووجد �أن الدومن الواحد (� )15شجرة ي�ستهلك من العنا�رص الغذائية
كمية تقدر (ح�سب ال�صنف) بالتو�سط الآتي:
 وجد �أن العنا�رص املوجودة يف خملفات التقليم من اجلريد والأ�شواك والعذوق
والليف تقدر بكغم ننرتوجني 0.7 ،كغم فو�سفور 2.5 ،كغم بوتا�س.
 ثمار النخيل ت�ستهلك من الرتبة �سنوي ًا لل�شجرة الواحدة  240غم نرتوجني 40
غم فو�سفور 200 ،غم بوتا�س �أي �أن الدومن الواحد يفقد �سنوي ًا  3.6كغم نرتوجني  6كغم
فو�سفور  9كغم بوتا�س.
ويف�ضل عمل حتليل للرتبة لتحديد الكميات الالزمة من الأ�سمدة املغذية ،هذا وتختلف
كميات ال�سماد ح�سب نوع الرتبة وطبيعتها وقوتها.

4 .4مقاومة االع�شاب:
تع ّد عملية الت�شعيب من العمليات ال�رضورية خلدمة النخيل ،ويجب �إجرا�ؤها با�ستمرار
وكلما دعت ال�رضورة.
تناف�س الإع�شاب �أ�شجار النخيل على العنا�رص الغذائية املتوافرة يف الرتبة.
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5 .5احلراثة:
تع ّد عملية احلراثة والعزق من العمليات احليوية وال�رضورية للنخيل ،حيث �إنها
تعمل على تهوية اجلذور ،وتعري�ض الرتبة لأ�شعة ال�شم�س ،بالإ�ضافة �إىل �إزالة احل�شائ�ش
والنباتات الغريبة واملناف�سة للنخيل حول منطقة اجلذور ،وتتم مرتني يف ال�شهر ،وتزيد �أو
تقل ح�سب قوام الرتبة والظروف البيئية ال�سائدة ،ويف�ضل �إجراء هذه العملية عند �إ�ضافة
ري ملدة
�أ�سمدة الكيماوية وتكون يف املنطقة ال�سطحية حول اجلذور ،وترتك الرتبة بدون ّ
يومني بعد امتام عملية احلراثة ،وقد لوحظ �أن املزارع التي تحُ رث كل �أربع �سنوات حراثة
عميقة مرة واحدة ،وحراثة خفيفة ثالث �سنوات ،كانت �أف�ضل من املزارع التي ال حترث �أو
التي حترث قليالً.

6 .6تقليم ا�شجار النخيل:
�شجرة نخيل التمر ك�أي �شجرة فاكهة حتتاج �إىل عملية خدمة من تقليم وخف ،وغريها
من العمليات

وميكن تلخي�ص الفوائد الرئي�سية للتقليم مبا ي�أتي:

التخل�ص من الأجزاء الياب�سة التي غالب ًا ما تكون خمب�أً مف�ض َال للح�رشات ،وبخا�صة
احلفارات

موعد عملية تقليم النخيل:



قبل �إجراء عملية التلقيح
بعد جني احل�صول يف نهاية مو�سم الإثمار

ما الأمور التي يجب مراعاتها عند �إجراء عملية التنظيم والت�شطيب؟

● ●ان تقت�رص عملية التقليم على ازالة ال�سعف اجلاف فقط ،والذي توقف عن �آداء
وظيفته ،ومينع قطع �أي �سعف �أخ�رض �إال يف حاالت ال�رضورة الق�صوى.
● ●يجب عند التقليم �إزالة ال�سعف اجلاف من قاعدته ،و�أن يكون القطع منتظماً ،ويف
م�ستوى واحد.
● ●�إزالة العراجني اجلافة واملتبقية بعد انتهاء مو�سم الإثمار.

وميكن تلخي�ص عمليات التقليم والت�شذيب بالتايل:
 �أوالً -الت�سعيف:
وتعني قطع اخلو�ص الياب�س بو�ساطة املن�شار� ،أو �سكني حادة معكوفة وم�صنوعة من
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احلديد اجللفن ،ويقطع اخلو�ص الياب�س فقط ،وال ين�صح بقطع اخلو�ص الأخ�رض حتت �أي
ظرف ويكون القطع عند بداية تلون اخلو�صة �إىل اللون البني �أو الأ�صفر.

● ●ثانياً -الت�شذيب:
عملية يق�صد بها �إزالة قواعد اخلو�ص ،وجترى �إما ب�سكني عري�ضة ومطرقة �أو بالبلطة،
وذلك يف مو�سمي اخلريف وال�شتاء ،ويف كل �سنتني مرة ،ويجب قطع الكرية ب�صورة مائلة،
لكي ال يتجمع ماء املطر عليها وي�سبب تعفنها.

7 .7التلقيح:
هي عملية نقل حبوب التفاح من الأزهار املنكرة �إىل الأزهار امل�ؤنثة بغر�ض �إحداث
الإخ�صاب ،ويتم ذلك عن طريق التلقيح اليدوي �أو امليكانيكي عندما يكون الوقت منا�سباً،
مما يزيد من ن�سبة العقد ،وبالتايل الثمار املنتجة ،ويحدث الإخ�صاب يف احد املباي�ض
الثالثة املوجودة يف الزهرة امل�ؤنثة ،قد يحدث التلقيح عن طريق الرياح واحل�رشات ،وال
يعتمد على هاتني الطريقتني يف حالة الإنتاج االقت�صادي.

طريقة التلقيح اليدوي:
تنم هذه العملية يف الربيع عند اكتمال منو الطلع وان�شقاق غالقه بيومني �أو ثالثة �أيام
�إىل خم�سة �أو �ستة �أيام ببع�ض �أنواع النخيل الأخرى.حيث ي�صعد امللقح �إىل النخلة لإجراء
عملية التلقيح بو�ضع كمية كافية من �شماريخ اللقاح تقدر بحوايل � 10 – 5شواريخ يف كل
علق �أنثوي ،بحيث تو�ضع مقلوبة حتى تت�ساقط حبوب اللقاح منها على الأزهار امل�ؤنثة،
ويربط حول العنق الأنثوي ربطة خفيفة لأيام عدة.

8 .8تدلية العذوق واخلف:
التدلية هي عملية �سحب العلوق للأ�صناف الطويلة العراجني من بني ال�سعف ،وتدليتها
خالل �ستة الأ�سابيع الأوىل بعد التلقيح� ،أو قبل ت�صلب العراجني لتحقيق ما ي�أتي:
 فرد ال�شماريخ وعدم ت�شابكها مع بع�ضها.
 توزيع العذوق حول قمة ال�شجرة لتفادي ميالن القمة.
 ت�سهيل عملية قطف الثمار والوقاية من الإمطار.

9 .9التدلية والتقوي�س:
جتري عملية التدلية �أو التقوي�س عادة يف نهاية مرحلة اخلالل ،وحتى بداية مرحلة
الرطب حيث تدىل العذوق �إىل الأ�سفل ،ويربط حامل العنق عند بداية تفرع ال�شماريخ بخو�صة،
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او خو�صتني ،وت�ستخدم يف عملية الربط حبال ت�صنع من �ألياف النخيل� ،أو البال�ستيك �أو
غريها.

فوائد عملية تدلية العذوق وتقوي�سها هي:


الرياح

تقوية حامل العنق على حمل الثمار ،وال يتعر�ض لتك�رس نتيجة حركته بفعل

 التخل�ص من الثمار الياب�سة والتالفة والأتربة.
 ت�سهيل عملية جني الثمار وعدم �ضياع جزء من التمور بني قواعد ال�سعف �أثناء
جني املح�صول وجمعه.
 تعري�ض العنق �إىل التيارات الهوائية للإ�رساع يف ن�ضج الثمار وجتفيفها.
 تقليل الثمار ال�ساقطة ب�سبب زيادة حركة العنق بو�ساطة ال�سعف بت�أثري الرياح
ال�شديدة� ،إذا كان العنق معلق ًا يف ر�أ�س النخلة ،وبني خو�صها.

1010التكبي�س:
جترى عملية التكبي�س للعناقيد التمرية بعد �إجراء عملية التفريد ،والتدلية وميكن
تلخي�ص فوائد عملية تكبي�س عذوق النخيل.
 حماية الثمار من مهاجمة الطيور والتدابري واملحافظة على قيمتها الت�سويقية.
 عدم ت�ساقط الثمار �إىل الأر�ض ولوال الأكيا�س امل�شبكة لأ�صيبت الثمار املت�ساقطة
باملبيدات احل�رشية واملر�ضية ،و�أ�صبحت م�صدراً للعدوى الثمار ال�سليمة.
 ا�ستخدام هذه الأكيا�س يف عمليات اجلني املتعددة ،حيث يهز العذق داخل الكي�س،
ثم تفتح نهايته جلمع الإثمار.
 يقلل من العمالة املطلوبة يف عملية اجلني (اجلداد)  ،ويحافظ على نظافة الثمار،
حيث يقطع العذق ،وهو داخل الكي�س امل�شبك ،وينقل �إىل حمل توظيب الثمار.

1111احل�صاد:
تختلف الأ�صناف يف وقت ح�صادها باختالف املرحلة التي ت�ستهلك فيها الثمار،
فالأ�صناف الرطبة تقطف ثمارها يف طور احلالل والرطب ،اما الأ�صناف �شبه الرطبة،
فبع�ضها يعامل مثل الأ�صناف الرطبة ،وبع�ضها يرتك على العذوق حتى ي�صل �إىل مرحلة
التمر مثل الأ�صناف اجلافة ،وعندها تجُ مع وحتفظ بالطريقة املنا�سبة ،ويف�ضل عدم مالم�سة
الثمار الأر�ض ،لذلك تو�ضع مفار�ش �أثناء عملية احل�صاد ،حتى تبقى الثمار نظيفة و�سليمة،
�أما وقت احل�صاد فيختلف باختالف الأ�صناف والهدف من اال�ستهالك.
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أصناف النخيل:
♦ ♦الربجي :يقطف وهو �أ�صفر وقبل �أن ي�صبح متراً (رطب)  ،يو�ضع يف عبوات خا�صة
وي�سوق (�شكل احلبة ق�صري مييل �إىل الكروي غليظ قلي ًال لونها �أ�صفر �أو م�شم�شي عند اكتمال
النمو يتحول �إىل الكهرمائي يف دور الرطب وثمر مييل �إىل البني اخلفيف ،لني الطعم ،و�شديد
احلالوة يف طور الرطب ،وت�ستهلك ثماره يف جميع مراحل الن�ضج.
♦ ♦دجلة نور :موعد الن�ضج متو�سط �إىل مت�أخر ،لون الثمرة �أ�شهل فاحت ،ويكون يف �أحد
جوانبها برتقالي ًا من الثمرة يف مرحلة الب�رس ،قليل احلالوة ،مع و�ضوح الطعم القاب�ض،
وهو من الأ�صناف ن�صف اجلافة ،وثمارها من متو�سط �إىل كبري احلجم ،ويف طور الرطب
يتحول لونه �إىل عنربي.
♦

♦الزهيدي :يقطف �أ�صفر �أو عندما ي�صبح رطباً ،وتكب�س العذوق يف هذه احلالة.

♦ ♦حياين توجد يف املحافظات اجلنوبية ،ويف بع�ض الب�ساتني ملحافظة �أريحا
قان ،و�شكلها بي�ضاوي مقلوب
والأغوار ،موعد الن�ضج و�سط املو�سم ،لون الثمرة �أحمر ٍ
م�ستطيل لون الرطب بني ،والتمر بني غامق �إىل �أ�سود ،ومذاق الثمرة حلو.
♦ ♦جمول بد�أ يف الآونة الأخرية يف االنت�شار على نطاق وا�سع ،ويع ّد �أكرث الأ�صناف
التجارية انت�شاراً يف منطقة الأغوار ،موعد الن�ضج و�سط املو�سم اللون �أ�صفر برتقايل ،مع و�شم
غامق على الثمرة ،لون الرطب بني فاحت ،والتمر بني ،موعد الن�ضج متو�سط �إىل مت�أخر.
تتم عملية القطف يدوي ًا بو�ساطة الأيدي العاملة (عمال مدربني) �أو �آليا عن طريق
ا�ستخدام امليكنة (رافعات خا�صة)  ،ويف�ضل ا�ستخدام القطف الآيل ،لأنها توفر اجلهد
والوقت.

رابعاً -آفات النخيل:
�أهم احل�رشات التي تهاجم النخيل:

♦ ♦�أوال -النمل الأبي�ض:
الأعرا�ض وال�رضر:
تهاجم احل�رشة الكاملة النخيل ال�ضعيف والف�سائل ،وتعي�ش يف م�ستعمرات حتت �سطح
الرتبة حيث تتغذى على ال�سليولوز ،وتبد�أ الإ�صابة على النخيل من منطقة اجلذور واجلذع
بحفر �أنفاق فيها �أو بناء �أنفاق طينية عليها �صاعدة �إىل اجلذع ملهاجمته ،وكذلك قواعد
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ال�سعف وال�سعف العرجون �أحياناً ،كما ت�صيب احل�رشة الف�سائل خا�صة املزروعة حديثاً ،وقد
ت�سبب ذبول النخيل ال�ضعيف وموته ،واحل�رشة �سوداء اللون طولها حوايل � 5سم.

املكافحة:


قلب الرتبة حول الأ�شجار �إىل عمق � 50سم لإتالف �أنفاق هذه احل�رشات.

 تنظيف الإجراء النباتية من الأنفاق الطينية ور�شها باملبيدات املتخ�ص�صة
واملو�صى بها ح�سب اجلدول املرفق.
 تع ّد مكافحة النمل الأبي�ض على النخيل ب�صورة فردية �أي�رس من الناحية العملية
من حماولة الق�ضاء على الأنفاق حتت الأر�ض حيث تتكاثر احل�رشة.

♦ ♦ثانياً  -حفار �ساق النخيل ذو القرون الطويلة:
الأعرا�ض وال�رضر:
توجد احل�رشة يف معظم مزارع النخيل ،وخا�صة املهملة منها ،وتهاجم يرقاتها جذوع
النخيل ال�ضعيف واملتزاحم خا�صة يف املناطق ذات الرطوبة املرتفعة ،وينتج عن تغطية
الريقات باحلفر يف �أن�سجة اجلذع احلية حدوث �أنفاق يف خمتلف االجتاهات ،مما ي�ؤدي
�إىل تدمري احلزم الوعائية ،وبالتايل �ضعف جذع النخلة و�أ�صفرار ال�سعف ،وموت النخلة يف
الإ�صابات ال�شديدة ،وي�صبح اجلذع عر�ضة للك�رس نتيجة هبوب الرياح.
�أما احل�رشات الكاملة ،ف�إنها تعمل �أنفاق ًا مائلة �أثناء خروجها من ال�ساق ،وتكون
ظاهرة ب�شكل وا�ضح على جذع النخلة امل�صابة واحل�رشة الكاملة خنف�ساء متطاولة� ،سمراء
حممرة قامتة اللون ،وال يزيد طولها يف الغالب على � 4سم.

املكافحة:


االهتمام بالعمليات الزراعية عن طريق تقوية �أ�شجار نخيل التمر بالت�سميد اجليد.

 عدم الإ�رساف يف الري وحت�سني ال�رصف ،وتقليل التزاحم بو�ساطة الزراعة على
امل�سافات املنا�سبة.


ازالة الكرب ومكافحة الإع�شاب.



اي�ضا ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية يف فرتة ظهور احل�رشات الكاملة.
ميكن حقن �أ�شجار النخيل باملبيدات �أو حتفري ر�أ�س النخلة بعد جمع الثمار.
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♦ ♦رابعاً� -سو�سة النخيل احلمراء:
الأهمية االقت�صادية:
تع ّد من �أ�شد الآفات خطورة على النخيل ،وت�سبب �أ�رضاراً كبرية ومدمرة ،والطور الريقي
هو الطور امل�سبب لل�رضر ،فبعد �أن تفق�س البيو�ض التي ت�ضعها احل�رشة الكاملة عن طريق
اجلروح �أو ال�شقوق املوجودة يف ال�ساق على عمق  3ملم داخل الن�سيج اخلارجي لل�ساق،
واجلروح الناجتة عن ف�صل الف�سائل ،تقوم هذه الريقات بالتغذية على حمتويات اجلذع
(اللب واللحاء) وتقوم بعمل �أنفاق مليئة بالأن�سجة الليفية ،مع وجود مادة را�شحة �سائلة
بنية لها رائحة كريهة ،وحتدث جميع مراحل تطور احل�رشة داخل �ساق ال�شجرة امل�صابة،
وت�سبب الإ�صابة ب�رضر كبري للجذع لذلك ميكن �أن ينك�رس ب�سهولة ب�سبب الرياح �أو �أي عوامل
ميكانيكة.

الوقاية واملكافحة:
 العناية بالتكريب والتنظيف بانتظام مع االختيار اجليد للف�سائل اجلديدة املنوي
زراعتها ،وجتنب جرح �ساق الأ�شجار ،وخا�صة عند �أخذ الف�سائل منها ،ويجب و�ضع مركبات
قطرية حتتوي على النحا�س مثل كو�سايد  101على �أماكن القطع واجلروح احلا�صلة
 ا�ستخدام امل�صائد الفرمونية (فرمونات جممعة)  ،حيث تو�ضع بجانب ال�شجرة جلذب
احل�رشات الكاملة و�صيدها �أي�ضا ،العمل على درا�سة الن�شاط املو�سمي لإعداد ال�سو�سة.
♦

♦خام�ساً -تعبئة وت�صنيع التمور:

تباع التمور يف بداية مو�سمها ،وهي ما زالت يف مرحلة الرطب ب�أ�سعار تتجاوز �أ�سعار
التمور كاملة الن�ضج ،حيث متتاز التمور يف هذه املرحلة بجودة طعمها وطيب نكهتها
وانخفا�ض حمتواها من ال�سكريات ،وارتفاع ن�سبة الرطوبة ،وبالرغم من �شدة الطلب على
التمور يف بداية مو�سمها �إال �أن م�شكلة ق�رص فرتة عر�ضها الرتفاع حمتواها املائي الذي
ي�صل �إىل  %50من مكوناتها ت�شكل �أهم ال�صعوبات الت�سويقية يف هذه املرحلة.
Ú

Úتعبئة وتخزين الرطب:

تع ّد �صناعة تعبئة الرطب وتخزينه و�سيلة جيدة لإطالة فرتة �صالحية التمور الطازجة
وتتم هذه ال�صناعة على مراحل عدة ،حيث تجُ نى ثمار النخيل (التمور) يف مرحلة الب�رس
والرطب و�إجراء عمليات الفرز الأوىل عليها ،ثم غ�سلها وجتميدها وتعبئتها يف عبوات
منا�سبة ثم حفظها جممدة حتت درجة حرارة  20درجة مئوية ون�سبة رطوبة  ،%70حتى
يتم ت�سويقها.
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�إر�شادات لعملية التجميد :يراعى �أوال خف�ض درجة حرارة املجمد �إىل �أدين حرارة قبل
و�ضع الرطب يف املجمد بيوم واحد على الأقل و�أن يكون التجميد عند �أقل درجة حرارة
ممكنة (نف�ضل �إىل 300م) يف�ضل تربيد الرطب يف ثالثة (5م) قبل التجميد ،وحتى يخفف
العبء التجميدي املطلوب من املجمد ،ي�رسع من معدل التجميد يجب �أن يكون جتميد الرطب
على دفعات �أي عدم جتميد كمية كبرية من الرطب دفعة واحدة.
Ú

Úال�صناعات التحويلة للتمور:

تع ّد التمور من ال�سلع الإ�سرتاتيجية لكونها م�صدراً للطاقة واحلديد من الفيتامينات
والأمالح املعدنية وبالتايل ميكنها من خالل عمليات ت�صنيعية وحتويلية عليها ا�ستخال�ص
كثري من املنتجات التي متاثل �إ�ضافة قيمة ذات مردود اقت�صادي لها ،وتتعدد ال�صناعات
التحويلية للتمور لت�شمل �أكرث من  45منتج ًا نذكر �أهمها :ا�ستخال�ص ع�سل التمر �أو ع�صري التمر
املركز (الدب�س)  ،و�إنتاج الإنزميات والربوتني وحيد اخللية ،وبع�ض الهرمونات وامل�ضادات
احليوية وبع�ض اخلمائر ،و�إنتاج اخلل والكحول ال�صناعي والطبي ،و�إنتاج ال�سكر ت�صنيع
الأثاث املنزيل والأخ�شاب ت�صنيع الأعالف من خملفات النخيل �صناعة الورق.
Ú

�Úصناعة تعبئة التمور اجلافة والن�صف جافة:

عندما ت�صل التمور �إىل مرحلة اجلفاف ف�إنها تدخل يف �إطار �صناعة �أخرى هي �صناعة
تعبئة التمور اجلافة والن�صف جافة حيث جترى عليها العديد من العمليات املتتالية ابتداء
من ا�ستالم التمر اخلام ،ثم الوزن والفح�ص واملعاينة ،ثم التخزين املبدئي الأوىل ثم الغ�سيل
باملواد املطهرة ،ثم الغ�سيل باملاء العذب ،ثم عملية الفرز النهائي ،ثم التعبئة والكب�س
والتغليف ،ثم التخزين الربد النهائي حتى يتم ت�سويقها.

املشكالت اليت تواجه زراعة النخيل يف فلسطني:
ويف هذه الدرا�سة التي �شملت حمافظة �أريحا والأغوار ،وحمافظة طوبا�س ،حمافظة
نابل�س واملحافظات اجلنوبية (قطاع غزة) ات�ضح ان هذا القطاع يعاين من م�شكالت

فنية ،وغري فنية وهذه امل�شكالت هي:
1 .1عدم ا�ستغالل م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة لزراعة النخيل ،وبخا�صة يف ال�سنوات

الأوىل من عمر الف�سائل ،ال�سيما �أن النخيل يزرع على م�سافات كبرية.
2 .2ارتفاع ثمن الف�سائل ،وبخا�صة الأنواع احلديثة ،وقلة ثقة املزارعني بامل�شاتل.
3 .3قلة معرفة املزارعني بطرق احلراثة ال�صحيحة ،موعدها وعدد مرات تكرارها ونوعية
الآلة امل�ستخدمة يف احلراثة ،وقلة معرفتهم يف مو�ضوع الت�سميد الع�ضوي والكيماوي من
حيث نوعية ال�سماد وكميته.
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4 .4قلة معرفة املزارعني يف مو�ضوع التقليم والتكريب وخف الثمار ومواعيد وكيفية
�إجرائه
5 .5قلة معرفة املزارعني ب�آفات النخيل ،وكيفية التعامل معها ومكافحتها ،والذي
�أدى �إىل انت�شار بع�ض الأمرا�ض واحل�رشات لدرجة ت�شكل خطراً كبرياً على حالة الأ�شجار
و�إنتاجها.
6 .6ارتفاع تكاليف م�ستلزمات الإنتاج ،وبخا�صة ثمن الف�سائل والأيدي العاملة.
7 .7انخفا�ض معدل ا�ستهالك الفرد من البلح والتمور الفل�سطيني ،وهذا الأمر قد ينعك�س
يف امل�ستقبل البعيد على التو�سع يف الزراعة ،وعلى �صحة املجتمع.
�8 .8ضعف م�ستوى املر�شدين العاملني يف امل�ؤ�س�سات الزراعية احلكومية والأهلية يف
مو�ضوع النخيل.
9 .9عدم وجود مراكز الأبحاث العلمية املتخ�ص�صة يف زراعة النخيل.

التوصيات:
1 .1العمل على �إيجاد احللول املنا�سبة للم�شكالت التي يعاين منها قطاع النخيل،
واملتمثلة يف �إيجاد الأ�صناف املالئمة للزراعة ذات الإنتاجية العالية واملقاومة للآفات،
واحل�رشات والأمرا�ض.
واحلياين ذات
2 .2زيادة م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ب�أ�صناف النخيل مثل :املجول
ّ
االنتاجية العالية يف منطقة �أريحا والأغوار.
 3 .3زيادة �إنتاج النخيل كم ًا ونوعاً.
4 .4العمل على حل م�شكالت الت�سويق مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق املحلية
واخلارجية.
5 .5زيادة الوعي لدى املزارعني العاملني يف قطاع زراعة النخيل فيما يتعلق ب�أ�ساليب
الزراعة احلديثة ،والعمل على زيادة الإنتاج.
�6 .6إيجاد مراكز البحث العلمي املتخ�ص�ص يف زراعة النخيل وتوفري الدعم الفني من
�أجل توفري ال�رشوط الالزمة لتطوير هذا القطاع الزراعي احليوي.
7 .7دعم جمعية مزارعي النخيل يف فل�سطني يف �شتى املجاالت حتى ت�ستطيع القيام
بالواجبات املطلوبة منها على �أح�سن وجه.
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املصادر واملراجع:
أوال -املراجع العربية:
1 .1د.مرت�ضي علي ،تقرير عن �آفات النخيل يف فل�سطني  ،2000املنظمة العربية للتنمية
الزراعية
2 .2التقنيات امل�ستخدمة يف زراعة النخيل يف فل�سطني ،القطب ،1997 ،وزارة الزراعة
الفل�سطينية
3 .3نخيل البلح ،1 ،عقيالن ،1999 ،وزارة الزراعة الفل�سطينية
�4 .4إنتاج التمور ووقايتها ،1993 ،منظمة الأغذية الزراعية للأمم املتحدة
5 .5فاكهة املناطق ال�صحراوية – نخيل البلح – جامعة القاهرة 19990
6 .6دليل الو�صف النباتي وعمليات اخلدمة اخلا�صة بنخلة التمر – املركز العربي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة – د عو�ض عثمان .1993
7 .7مركز الإمارات للمعلومات الزراعية
8 .8زراعة النخيل يف الكويت

ثانياً -املراجع األجنبية:
Date Palm Cultivation.FAO.1992
2. Al Jaghoub.N & others (Reality of Date Palm in Palestine – workshop
)Cairo , 1999
3. Al- jaghoub.N & Abdadi, H.(Report) ministry of agriculture Palestine
1999) .
4. jaghoub.N Abdadi.h & Hazar F.Red palm weevil (RPW) date palm
international symposium, Windhoek Namibia 2000
1.
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اليوم الثاني  /اجللسة الثانية
التنمية الريفية
رئيس اجللسة :د.زاهر حنين

♦ ♦االحتياجات التنموية لسكان الريف الغربي يف حمافظة
بيت حلم :واقع وحتديات
د.زياد قنام ،أ.ريم عايش
♦ ♦املشكالت اليت تواجه إدارة وتنمية قطاع املشروعات الصغرية
يف بيت حلم
د.شاهر حجة
♦ ♦دور املؤسسات الرتبوية يف التنمية الزراعية يف حمافظة سلفيت
من وجهة نظر أعضاء اللجان الزراعية
د.خالد قرواني
♦ ♦التحديات اليت تواجه التنمية الزراعية يف حمافظة قلقيلية
يف ظل جدار الضم والتوسع اإلسرائيلي  -دراسة حالة -
أ.حممد تيسري بصالت

االحتياجات التنموية لسكان الريف الغربي
يف حمافظة بيت حلم :واقع وحتديات

د.زياد قنام
أ.ريم عايش
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 -1ملخص:
�أجريت هذه الدرا�سة يف الفرتة الواقعة بني �شهري �أيار  2009وحزيران  ،2010ومثل
فيها �سكان قرى الريف الغربي يف حمافظة بيت حلم (بتري ،وحو�سان ،ونحالني ،ووادي
فوكني) جمتمع الدرا�سة.وجاءت عينة املبحوثني ح�ص�صية بواقع ( )%2.2من العدد الكلي
للمجتمع.وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل االحتياجات التنموية ل�سكان القرى املبحوثة يف
املجاالت ال�صحية ،والتعليمية ،والبنية التحتية ،والزراعية ،واخلدمات االجتماعية.وكذلك
التعرف �إىل �أبرز املعوقات والتحديات التي تعرت�ض تلبية هذه االحتياجات ،و�أهم املوارد
املتاحة ،واجلهات التي ميكن �أن ت�سهم يف حتقيقها.
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي جلمع البيانات ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة؛ وقد
اطلع الباحثان على عدد من املراجع والدرا�سات ال�سابقة ،ومن ثم �أجريا مقابالت ا�ستطالعية
�صمما ا�ستبانة مثلت الأداة
مع ذوي ال�ش�أن يف املجال�س املحلية ،وا�ستنادا �إىل نتائجها َّ
الرئي�سة للدرا�سة.ولقد ا�ستندت اال�ستبانة �إىل �سلم ليكرت اخلما�سي وجاءت الأوزان كما
ي�أتي :درجة كبرية جداً ( ، )5.00درجة كبرية ( ، )4.00درجة متو�سطة ( ، )3.00درجة
وعر�ضت من خالل برناجمي
�ضعيفة ( ، )2.00درجة �ضعيفة جداً (. )1.00وحلّلت البيانات ُ
�إك�سل ،وحزمة الربامج الإح�صائية للعلوم االجتماعية.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة -وباال�ستناد �إىل املتو�سطات احل�سابية ،التي تظهر قيمها
بني الأقوا�س� -أن جماالت االحتياجات التنموية للمنطقة ،وبح�سب املبحوثني جاءت مرتبة
تنازلي ًا كما ي�أتي :املجال الزراعي ( ، )3.77ثم جمال البنية التحتية ( ، )3.57فمجال
التعليم ( ، )3.56فمجال اخلدمات االجتماعية ( )3.55و�أخرياً املجال ال�صحي (�. )3.50أما
�أهم االحتياجات يف املجاالت املختلفة فجاءت كاالتي :احلاجة �إىل �شق طرق للو�صول �إىل
الأرا�ضي الزراعية ( )4.29يف املجال الزراعي ،احلاجة �إىل �إن�شاء �شبكات �رصف �صحي
( )4.31يف جمال البنية التحتية� ،إ�ضافة مرافق م�ساندة كاملكتبات واملختربات ()4.23
يف جمال التعليم ،احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز اجتماعية -ثقافية ( )3.93يف جمال اخلدمات
االجتماعية ،واحلاجة �إىل �سيارة �إ�سعاف ( )4.18يف املجال ال�صحي.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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و�أما �أهم التحديات والعقبات التي تعوق تلبية االحتياجات التنموية يف هذه القرى،
فيتمثل �أهمها يف :جدار الف�صل العن�رصي ( ، )4.52وم�صادرة الإ�رسائيليني لأرا�ضي املنطقة
( ، )4.50وعدم اهتمام اجلهات الر�سمية بتمويل م�شاريع يف قرى الريف الغربي مبتو�سط
ح�سابي (. )3.91واما �أهم املوارد املتاحة التي ميكن �أن ت�ساعد على تلبية االحتياجات
التنموية ،فتتمثل يف رغبة املجتمع يف التغيري ( ، )4.21ووجود �شباب متعلم (، )4.19
وامتالك املجتمع للكفاءات مبتو�سط ح�سابي (. )3.89
أهم اجلهات التي يتوقع املبحوثون �أن يكون لها دور يف امل�ساعدة على تلبية
و�أما � ّ
االحيتاجات التنموية للمنطقة ،فجاءت النتائج ب�أن �أهمها التربعات اخلارجية للدول
املانحة وامل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات الأمم
املتحدة ،مبتو�سطات ح�سابية ،3.30 ،3.35 ،و  ،3.27على التوايل.
يف �ضوء النتائج ال�سابقة ،تو�صي الدرا�سة ب�رضورة دعم القطاع الزراعي يف
املنطقة ب�شتى الو�سائل ،وحت�سني م�ستوى اخلدمات ال�صحية من خالل تطوير املراكز
ال�صحية املتوافرة وجتهيزها ،و�إن�شاء �أخرى جديدة ،وتطوير املدار�س مبا يتالءم مع
الزيادة يف �أعداد الطلبة ومع التطور العلمي؛ وتطوير البنية التحتية ،للمياه والكهرباء
واالت�صاالت ،و�إن�شاء �شبكات �رصف �صحي.والعمل وبالتعاون مع اجلهات الر�سمية
والأهلية املحلية والدولية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،على مواجهة الآثار ال�سلبية
للممار�سات الإ�رسائيلية املختلفة ،والعمل على تلبية االحتياجات التنموية املختلفة،
باالعتماد على نواة جمتمعية حملية ،من ال�شباب املتعلم والكفاءات العلمية يف املنطقة،
وم�ساعدات ر�سمية و�أهلية حملية ودولية.
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 -2مقدمة:
لقيت العملية التنموية �أهمية كبرية على ال�صعيد الدويل ،وخا�صة يف الآونة الأخرية،
حيث لوحظ �أن هناك اهتمام ًا دولي ًا متزايداً موجه ًا نحو التنمية ،ومن ثم التنمية امل�ستدامة
للو�صول �إىل م�ستقبل م�ستدام ،يف حماولة من العامل ملواجهة جمموعة من الكوارث الب�رشية
والبيئية املحتملة مثل التدهور البيئي واالحتبا�س احلراري ،وتزايد النمو ال�سكاين والفقر
وات�ساع نطاق الت�صحر ،وما �إىل ذلك من م�شكالت بيئية؛ �إىل جانب الرفاه الب�رشي.ولإجناز
عملية تنموية ناجحة ،البد من حتديد حقيقي وواقعي لالحتياجات التنموية التي تع ّد اللبنة
الأ�سا�سية يف التخطيط التنموي الناجح.
وا�ستكما ًال جلهود �سابقة وحماوالت بحثية ،لدرا�سة واقع االحتياجات التنموية يف
العديد من املناطق الفل�سطينية ،ومن �ضمنها منطقة بيت حلم ،جاءت هذه الدرا�سة يف
مناطق الريف الغربي يف منطقة بيت حلم ملا لها من �أهمية مكانية تربز فيها العديد من
االحتياجات ،وي�ضاف �إىل ذلك �أنها حتاط بجدار الف�صل العن�رصي ،الأمر الذي �أدى �إىل
وجود �أهمية �أخرى للدرا�سة؛ �إن الأرا�ضي الفل�سطينية متتاز عن باقي بقاع الأر�ض ب�أنها
الوحيدة التي مازالت حتت االحتالل الإ�رسائيلي الع�سكري منذ �أكرث من خم�سني عاماً؛ الأمر
الذي �أدى �إىل حال من عدم اال�ستقرار -وب�شكل م�ستمر -يف العديد من املجاالت املختلفة
ومنها :ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية والبيئية.مما جعل ال�شعب الفل�سطيني يعي�ش
يف حال من الق�صور الكبري يف قدرته على �إ�شباع احتياجاته الأ�سا�سية ،وعجز عن تلبية
احتياجاته التنموية التي ت�شكل حموراً �أ�سا�سي ًا يف عملية تطوره الذاتي واجلماعي ليتمكن
من االرتقاء بنوعية مالئمة يف م�ستوى املعي�شة.
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 -3منطقة الدراسة:
تع ّد قرى الريف الغربي (بتري ،حو�سان ،وادي فوكني ونحالني) ؛ الواقعة �إىل الغرب من
مدينة بيت حلم ،جزءاً من حمافظة بيت حلم ،التي متثل مع حمافظة اخلليل اجلزء اجلنوبي
لل�ضفة الغربية.وهي منطقة تتمتع مبناخ حو�ض البحر االبي�ض املتو�سط ،ويرتاوح معدل
الأمطار فيها بني  500و  500ملم� /سنة�.أما درجات احلرارة فترتاوح بني  14درجة مئوية
يف كانون الأول و  31درجة مئوية يف حزيران. )PWA, 2002(.ومن حيث الطبوغرافيا،
فاالرتفاع يف املنطقة يتفاوت بني  200م و  900فوق �سطح البحر.
�أما من حيث م�صادر املياه يف املنطقة ،فتع ّد مياه ال�شبكة العامة �أهم امل�صادر،
يليها الينابيع ،ثم الأمطار التي تع ّد امل�صدر الرئي�س لإعادة تغذية املياه اجلوفية يف
كامل ال�ضفة الغربية ،وم�صدر املياه الذي يعتمد ال�سكان على جمعه وتخزينه يف خزانات
�أر�ضية ،ليكون معين ًا لهم يف فرتات انقطاع مياه ال�شبكة يف مو�سم ال�صيف�.أما من حيث
أرا�ض غري مزروعة،
ا�ستخدامات الأرا�ضي ،ف�إن حوايل  %50من �أرا�ضي املنطقة هي � ٍ
وحوايل  %10هي مناطق �سكنية فل�سطينية ،و %12م�ستعمرات �إ�رسائيلية ،وحوايل %20
أرا�ض مزروعة بالأ�شجار واملحا�صيل الدائمة %2.0 ،غابات ،وما يتبقى ميثل الأرا�ضي
� ٍ
املزروعة باملحا�صيل احلقلية (. )Rabe, 2007
معلومات �أ�سا�سية حول القرى املبحوثة يلخ�صها اجلدول (. )1
الجدول ()1
معلومات أساسية حول القرى المبحوثة (ويكيبيديا ،2010 ،و الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،2007 ،و غياظة،2009 ،

نحالني

حو�سان

وادي فوكني

عدد ال�سكان

6827

5551

1168

م�ساحة الأر�ض

 6000دومن

 7200دومن

 9900دومن

املواقع االثرية

«البد» من�ش�أة رومانية
لع�رص الزيتون

بتري
3867

مدين متنة الكنعانية،
خربة العبد وخربة العيد

خربة بتري
التاريخية

املدار�س

 6حكومية

 5حكومية

مدر�سة ورو�ضة

 5مدار�س
ورو�ضتني

ال�صحة

عيادة حكومية

عيادة للجان
العمل ال�صحي

عيادتني حكومية ،و�أخرى
للجان العمل ال�صحي

م�ستو�صف
حكومي

امل�ؤ�س�سات التنموية

8

4

5

7
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 -4مشكلة الدراسة:
تتمثل امل�شكلة البحثية لهذه الدرا�سة يف حماولة التعرف �إىل ماهية االحتياجات
التنموية ل�سكان الريف الغربي ملحافظة بيت حلم و ماهية التحديات التي تواجه تلبية هذه
االحتياجات؟

 -5مسوغات الدراسة:
بالرجوع لدرا�سات �سابقة ذات عالقة بدرا�سة االحتياجات التنموية لل�سكان و�أهميتها
يف العملية التنموية ،وانطالق ًا من التجربة ال�شخ�صية الناجمة عن عمل الباحثة يف جمتمع
الدرا�سة.ومن خالل �إجراء مقابالت عديدة �أجرتها الباحثة مع ر�ؤ�ساء املجال�س القروية التي
بينت وجود نق�ص يف تلبية االحتياجات التنموية يف املنطقة ،لأجل هذا انطلقت الدرا�سة

من امل�سوغات الآتية:
● ●قلة الدرا�سات ال�سابقة التي تدر�س االحتياجات التنموية يف املناطق الفل�سطينية
عامة ويف الريف الغربي خا�صة.
●

●خ�صو�صية هذه القرى املكانية لوجودها خلف جدار الف�صل العن�رصي.

● ●االهتمام ال�شخ�صي للباحثة نظراً للخربتها العملية يف هذه القرى ،و�إدراكها ب�أن
هناك حاجة ما�سة لدرا�سة احتياجات هذه القرى بالنظر حلال التهمي�ش التي تعاين منها
منذ فرتة طويلة.

 -6أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي :كونها مكملة لغريها من الدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت االحتياجات التنموية للمجتمع الفل�سطيني ،والتي ت�سهم يف فتح �آفاق نحو �أبحاث
علمية �إ�ضافية خا�صة يف جمال اال�ستفادة من املوارد املحلية يف تلبية احتياجات ال�سكان
التنموية.وكونها تتناول منطقة جغرافية وجمتمع ًا مهم�شاً ،بالإ�ضافة �إىل الأهمية الزمنية
كونها جاءت يف مرحلة تعمل فيها اجلهات الر�سمية لر�سم خطط وطنية تنموية.كما �أن
وجود هذه القرى خلف جدار الف�صل العن�رصي ،يزيد من �أهميتها املكانية.ومن املتوقع �أن
ي�ستفاد من هذا النوع من الدرا�سات يف ر�سم اخلطة الوطنية التنموية.وكذلك تتمتع الدرا�سة
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باهتمام الباحثة ال�شخ�صي كونها تف�ضل مثل هذه الدرا�سات الرتباطها الوثيق بعملها يف
جمال التعرف �إىل احتياجات ال�سكان ،ودرا�سة �أثرها على اجلانب النف�سي واالجتماعي.

 -7أهداف الدراسة:
متثلت �أهداف هذه الدرا�سة يف هدف رئي�س وجمموعة من الأهداف الفرعية ،ويكمن
الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة يف درا�سة واقع االحتياجات التنموية ل�سكان قرى الريف
الغربي يف منطقة بيت حلم يف القطاعات املختلفة ،ومعرفة التحديات التي تعوق تلبية هذه
االحتياجات�.أما الأهداف الفرعية فتتمثل فيما ي�أتي:
● ●حتديد االحتياجات التنموية امل�شرتكة ملجمل التجمعات لقرى الريف الغربي
(بتري ،حو�سان ،نحالني ،وادي فوكني) يف كل من جماالت( :ال�صحة ،التعليم ،البنية التحتية،
الزراعة) .
●

●التعرف �إىل املعوقات لتلبية االحتياجات التنموية ل�سكان املنطقة.

● ●ت�صنيف االحتياجات التنموية التي حتتل �سلم الأولوية يف كل القطاعات (التعليم،
وال�صحة ،والزراعة ،والبنية التحتية واخلدمات االجتماعية) .

 -8أسئلة الدراسة:
متثلت �أ�سئلة الدرا�سة فيما ي�أتي:
● ●ما واقع االحتياجات التنموية لقرى الريف الغربي يف منطقة بيت حلم يف جماالت:
(ال�صحة ،والتعليم ،والبنية التحتية ،والزراعة واخلدمات االجتماعية) ؟
● ●ما االحتياجات التنموية التي حتتل �سلم الأولوية ل�سكان الريف الغربي يف جماالت:
(ال�صحة ،والتعليم ،والبنية التحتية ،والزراعة واخلدمات االجتماعية) ؟
● ●ما التحديات والعقبات العامة التي تعوق تلبية االحتياجات التنموية بح�سب
املبحوثني؟

 -9منهج الدراسة واجراءاتها:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ملالءمته الغرا�ض الدرا�سة.و�أما �أهم �إجراءات
الدرا�سة فيعر�ضها ال�شكل (. )1
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شكل ()1
منهجية الدراسة وأدواتها ومراحل أعدادها

 -10أدوات الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية نوعني من �أدوات جمع البيانات:
♦ ♦النوع الأول :املقابلة ،وجمتمعها امل�ستهدف مدير احلكم املحلي ملحافظة بيت حلم

�سابق ًا ومدير ق�سم الأن�شطة يف احلكم املحلي بالإ�ضافة �إىل مدير جمل�س اخلدمات امل�شرتك
لقرى الريف الغربي يف حمافظة بيت حلم ،ومن�سقة امل�شاريع يف املجل�س؛ ور�ؤ�ساء املجال�س
القروية ونوابهم لكل قرية.
♦ ♦النوع الثاين :اال�ستبانة وجمتمعها امل�ستهدف ال�سكان.حيث تكونت اال�ستبانة من
جزئني :الأول يتكون من خم�س فقرات تتناول البيانات الدميغرافية العامة عن املبحوثني،
والثاين يتكون من ثالثة وثمانني فقرة �ضمن �أربعة �أجزاء موزعة على ثمانية حماور.ولقد
اعتمد �سلم الإجابات من خم�س درجات ح�سب �سلم ليكرت وهي كالآتي( :درجة كبرية جداً،
درجة كبرية ،درجة متو�سطة ،درجة �ضعيفة ،درجة �ضعيفة جداً) .
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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 -1.10صدق أداة الدراسة:
من �أجل التحقق من �صدق الأداة واالرتقاء مب�ستوى م�صداقيتها ،ول�ضمان حتقيقها
للهدف الذي و�ضعت من �أجله فقد ُروجعت وحكِّمت من قبل عدد من الأكادمييني واملتخ�ص�صني
إيجابي يف تطوير اال�ستبانة وحت�سينها وو�ضعها يف
ذوي اخلربة.وقد كان ملالحظاتهم اثراً �
َ
�صورتها النهائية.
 -2.10ثبات أداة الدراسة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة اُ�ستخدمت طريقتان �أوالهما :احت�ساب معامل ارتباط
بري�سون لالختبار و�إعادة االختبار ،وثانيتهما :احت�ساب معامل كرومباخ �ألفا لالت�ساق
الداخلي.وقد تبني �أن قيمة معامل �إرتباط بري�سون لكامل اال�ستبانة جاءت ()0.769
ومب�ستوى داللة �إح�صائية ( ، )0.000وملحاور اال�ستبانة تراوحت قيمة املعامل بني
( 0.876و  )0.3.22وبدالالت �إح�صائية (.)0.000وهذا يبني �أن جميع الدالالت الإح�صائية
جاءت �أقل من 0.05وعليه ترف�ض فر�ضية عدم ثبات اال�ستبانة كاملة ،وعدم ثباتها على
ووزعت على كامل املبحوثني.كما
م�ستوى املحاور ،ونتيجة لذلك اعتربت اال�ستبانة ثابتة ُ
يتبني �أن هناك ات�ساق ًا داخلي ًا لفقرات اال�ستبانة بدرجة مرتفعة جداً حيث و�صلت درجة
كرونباخ الفا  0.95للدرجة الكلية ،وجاءت �أعلى درجة يف جمال البنية التحتية بدرجة
مرتفعة جداً ،و�صلت  ،91.4ثم جمال الزراعة بدرجة مرتفعة جداً �أي�ض ًا  ،87.8يف املقابل
ف�إن �أدنى درجة لالت�ساق الداخلي يف جمال �أهم اجلهات التي تتوقع ب�أن ت�سهم يف حتقيق
االحتياجات التنموية بدرجة  ،73.0وهي درجة جيدة �أو مرتفعة ،وجمال املوارد املتاحة
بدرجة مرتفعة .79.3

 -11حدود الدراسة:
تتلخ�ص احلدود الزمنية ،واملكانية والب�رشية للدرا�سة فيما ي�أتي :حدود مكانية:
متثلت يف قرى الريف الغربي( :بتري ،حو�سان ،نحالني ،وادي فوكني) يف حمافظة بيت حلم.
وحدود زمنية :امتدت الدرا�سة �أيار  2009حتى حزيران .2010وحدود ب�رشية :متثلت يف
�سكان قرى الريف الغربي يف حمافظة بيت حلم ،مدير احلكم املحلي ملحافظة بيت حلم
�سابقاً ،ومدير ق�سم الأن�شطة يف احلكم املحلي� ،إ�ضافة �إىل مدير جمل�س اخلدمات امل�شرتك
لقرى الريف الغربي يف حمافظة بيت حلم ومن�سقة امل�شاريع يف املجل�س؛ ور�ؤ�ساء املجال�س
القروية ونوابهم لكل قرية.
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 -1.11جمتمع وعينة الدراسة:
بح�سب ) ، Creative Research System (2004اُحت�سبت العينة ملجتمع
كلي بحجم  17.513عند م�ستوى ثقة  %5ومدى ثقة 5؛ حيث جاء حجم العينة  376مبا
ميثل  ،%2.2من حجم املجتمع الأ�صلي ،وعليه ُ�سحبت عينة ح�ص�صية بهذا احلجم من كل
جتمع من جتمعات (بتري ،حو�سان ،نحالني ،وادي فوكني) .كان توزيع اال�ستمارة يهدف
�إىل حت�صيل هذه الن�سبة بالكامل من كل جتمع ولأ�سباب عديدة ،وعلى الرغم من توزيع ما
يفوق  500ا�ستمارة ف�إن التح�صيل اقرتب من (� ، )376 /350أي حوايل  ،%90وهي ن�سبة
ا�سرتجاع جيدة.توزيع املجتمع والعينة يبينه ال�شكل (. )2
شكل ()2
التوزيع الرقمي لمجتمع وعينة الدراسة

 -2.11خصائص عينة الدراسة:
فيما يتعلق مبكان ال�سكن (ا�سم القرية) التي ي�سكن بها ،كان ما ن�سبته  %33من �سكان
قرية بتري ،وما ن�سبته  %32.6من �سكان قرية وادي فوكني ،وما ن�سبته  %18.8من �سكان
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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قرية نحالني� ،أما قرية حو�سان ،فكان ما ن�سبته  %15.2من عدد املبحوثني�.أما فيما يتعلق
ب�أعمار املبحوثني؛ فنجد من خالل ال�شكل � 4.3أن �أعلى الن�سب ح�صلت عليها فئة العمر التي
كانت حتى عام  24بن�سبة ( ، )%34.8تليها الفئة العمرية من  30 -25مبا ن�سبته ()%23.9
 ،ومن ثم الفئة العمرية من  35 -31مبا ن�سبته ( ، )%15.9وح�صلت الفئة العمرية  41عام ًا
ف�أكرث على ما ن�سبته ( ، )%13.8وح�صلت الفئة العمرية  40 -36عام ًا على �أقل الن�سب،
وذلك  %11.6من جمموع املبحوثني.
�أما فيما يتعلق بجن�س املبحوثني؛ فنجد �أن ن�سبة الذكور كانت �أعلى من ن�سبة الإناث
وعددهم � 80أي مبا ن�سبته  ،%58وعددهم � 58أنثى �أي ما ن�سبته .%42ويعزى -ذلك ح�سب
ر�أي الباحث – �إىل �أن الذكور كانوا �أكرث جتاوبا يف �أثناء جمع املعلومات من الإناث.
�أما فيما يتعلق بامل�ستوى التعليمي للمبحوثني ،كما يبينه ال�شكل  5.3ف�إن الن�سبة
الأعلى كانت ممن هم يف الثانوية ،حيث كانت ن�سبتهم  ،%46.4ثم جاء بعدها ممن هم
يف م�ستوى البكالوريو�س ،وذلك مبا ن�سبته %37.7؛ �أما الدبلوم املتو�سط فكانت ن�سبتهم
.%14.5و�أخرياً ما ن�سبته  %1.4من ماج�ستري ودكتوراة.
وفيما يتعلق بالتخ�ص�ص -العلمي وبح�سب ما يبينه ال�شكل  -6.3ف�إن �أعلى الن�سب
ح�صل عليه تخ�ص�ص الآداب ،وذلك مبا ن�سبته  ،%38.8يليه تخ�ص�ص �إدارة الأعمال مبا
ن�سبته  ،%19.7ومن ثم تخ�ص�ص ًا العلوم والهند�سة وذلك ،مبا ن�سبته  ،%11.8يليهما
تخ�ص�صا احلا�سوب والطب وذلك مبا ن�سبته  ،%6.6و�أخرياً ح�صل تخ�ص�ص الرتبية على ما
ن�سبته .%5.3

 -12عرض النتائج ومناقشتها:
لت�سهيل �رشح النتائج ُ�صنفت املتو�سطات احل�سابية للإجابات كما يف اجلدول ()2
الجدول ( -2أ)
تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول االحتياجات التنموية بحسب قنام (. )2009

5.00 – 4.51
4.50 – 4.01
4.00 – 3.51

كبرية جداً
كبرية

م�ستوى 2
م�ستوى 1
م�ستوى 2

زيادة احلاجة
↑
↑
↑
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الجدول ( -2ب)
تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول االحتياجات التنموية بحسب قنام (. )2009

3.50 – 3.01

م�ستوى 1
متو�سطة

3.00
2.99 – 2.51

�ضعيفة

م�ستوى 2

�ضعيفة جداً

م�ستوى 1

2.50 – 2.01
2.00 – 1.51

م�ستوى 1

1.50 – 1.00

↓
↓
↓
�ضعف احلاجة

م�ستوى 2

 -1.12جماالت االحتياجات التنموية:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة عن ال�س�ؤال البحثي« :ما واقع االحتياجات التنموية لقرى
الريف الغربي يف منطقة بيت حلم يف كل من جماالت« :ال�صحة ،والتعليم ،والبنية التحتية،
الزراعة واخلدمات االجتماعية» ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملحاور الدرا�سة املختلفة.والنتائج يعر�ضها اجلدول (: )3
الجدول ()3
واقع االحتياجات التنموية لقرى الريف الغربي في المجاالت المختلفة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجاالت

الرقم
4

الزراعة

3.77

0.69

3

البنية التحتية

3.57

0.86

2

التعليم

3.56

0.71

5

اخلدمات االجتماعية

3.55

0.65

1

ال�صحة

3.50

0.59

3.58

0.54

الدرجة الكلية

ت�شري معطيات اجلدول �أن الدرجة الكلية لوجود احتياجات تنموية ل�سكان الريف
الغربي و�صلت بح�سب املتو�سط احل�سابي ( ، )3.58وهي درجة كبرية من امل�ستوى الثاين؛
ويعني ذلك ان هذه االحتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية بح�سب الت�صنيفات املذكورة
يف اجلدول ( ، )2وجديرباذكر �أن املتو�سط احل�سابي للمجاالت املختلفة كافة (ال�صحة،
والتعليم ،والزراعة ،والبنية التحتية واخلدمات االجتماعية) هي من االحتياجات ذات
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الأولوية من الدرجة الثانية مبتو�سطات ح�سابية ترتاوح بني .3.77 -3.5ومن اجلدول
�أعاله ميكن مالحظة �أن احتياجات املجال الزراعي حتتل �سلم الأولوية من بني املجاالت
املختلفة.

 -1.1.12االحتياجات التنموية لل�سكان يف جمال ال�صحة:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة على االحتياجات التنموية للتجمعات ال�سكانية يف
املجال ال�صحي جاءت نتائج اال�ستبانة واملقابلة كما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت نتائج حتليل اال�ستبانة املتعلقة ب�أهم االحتياجات
التنموية لل�سكان يف املجال ال�صحي �أن املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال ال�صحي ()3.50
�أي بدرجة كبرية من امل�ستوى الأول ،مما ي�شري �إىل احتياجات لها الأولوية من الدرجة
الثانية.ويجدر الإ�شارة �إىل �أن االحتياجات يف املجال تراوحت بني �أولويات ذات �أهمية
�ضعيفة من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي  ،2.76و�أخرى احتياجات كبرية جداً من
امل�ستوى الأول مبعنى لها �أولوية من الدرجة مبتو�سط ح�سابي .4.18وذلك يدلّ على �أن
معظم فقرات هذا املجال حازت على درجات �أهمية مرتفعة.حيث حازت ( )9فقرات من
فقرات هذا املجال على تقدير مرتفع من حيث الأهمية ،بينما كانت درجة الأهمية متو�سطة
ل ( )5فقرات ومنخف�ضة لفقرتني.و�أهم هذه االحتياجات هي:
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الأوىل مثل �سيارات� :إ�سعاف مبتو�سط ح�سابي
()4.18
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية مثل :املراكز ال�صحية مبتو�سط ح�سابي
( ، )3.97و كادر �صحة م�ؤهل (اطباء /ممر�ضني) مبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.95
 احتياجات لي�ست ذات �أهمية كبرية مثل :عيادات فنيي �أ�سنان مبتو�سط ح�سابي
( )2.76و مراكز للب�رصيات مبتو�سط ح�سابي (. )2.86
♦ ♦نتائج املقابلة :بينت نتائج املقابالت يف املجال ال�صحي ،على �أن الأولوية يف
احلاجة �إىل وجود مراكز �صحية يف القرى هي الأبرز والأهم وكانت احلاجة �إىل وجود
عيادات طوارئ على مدار اليوم يف الرتتيب الثاين للأهمية ت�أتي بعدها احلاجة �إىل توفري
كادر طبي م�ؤهل و�إن�شاء م�ست�شفى عام ،ومن ثم توفري مراكز ل�صحة املر�أة والطفل؛ وكانت
احلاجة ل�سيارة �إ�سعاف اخليار الأخري بالن�سبة لهم.
♦ ♦حتليل مقارن لنتائج اال�ستبانة واملقابلة� :أو�ضحت نتائج اال�ستبانة �أن الأولوية
يف احلاجات يف املجال ال�صحي من خالل �إجابات املبحوثني يف “توفري �سيارة �إ�سعاف”
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بينما بينت نتائج املقابالت �أن الأولوية يف احلاجة �إىل“ :وجود مراكز �صحية” يف القرى
هي الأهم واحلاجة �إىل توفري �سيارة �إ�سعاف اخليار الأخري بالن�سبة لهم ،هذا يو�ضح الفرق
الكبري بني �آراء املبحوثني من �سكان القرى ،وبني �آراء ر�ؤ�ساء الهيئات املحلية.وجاءت
احلاجة �إىل” وجود مراكز �صحية” يف املرتبة الثانية من الأهمية يف نتائج اال�ستبانة،
بينما كانت احلاجة �إىل وجود “عيادات طوارئ على مدار اليوم” يف الرتتيب الثاين للأهمية
يف املقابالت؛ وجاءت كل من احلاجة �إىل توفري كادر طبي م�ؤهل ،واحلاجة �إىل م�ست�شفى
عام و احلاجة ملراكز �صحة املر�أة والطفل حاجات متوافقة مع بع�ضها بع�ض ًا يف نتائج
اال�ستبانة واملقابالت.و�أخرياً كانت احلاجة �إىل عيادات طوارئ على مدار ال�ساعة هي اخليار
الأخري يف نتائج اال�ستبانة.

 -2.1.12االحتياجات التنموية لل�سكان يف جمال التعليم:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة على االحتياجات التنموية للتجمعات ال�سكانية يف جمال
التعليم ،جاءت نتائج اال�ستبانة واملقابلة كما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت نتائج حتليل اال�ستبانة املتعلقة ب�أهم االحتياجات
التنموية لل�سكان يف املجال التعليم �أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان ( )3.56اي بدرجة كبرية
من امل�ستوى الثاين ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االحتياجات كافة يف هذا املجال تراوحت بني
�أولويات ذات �أهمية كبرية من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ( )3.04و�أخرى احتياجات
كبرية جداً من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي (�. )4.23أهم هذه االحتياجات تتمثل يف:
احتياجات لها �أولوية من الدرجة الأوىل مثل �إ�ضافة مرافق م�ساندة( :مكتبات وخمتربات،
 ، )...مبتو�سط ح�سابي ( )4.23و تطوير �أدوات التعليم ال�سمعية والب�رصية (حا�سوب/
اجهزة عر�ض) مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.15و �إ�ضافة غرف �صفية مبتو�سط ح�سابي ()4.04
.واحتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية مثل� :إن�شاء مدار�س �أ�سا�سية جديدة مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.78و �إن�شاء مراكز حمو �أمية مبتو�سط ح�سابي (. )3.04
♦ ♦نتائج املقابلة :جند �أن الأولوية يف جمال التعليم �ضمن املقابالت برزت حول
احلاجة �إىل �إ�ضافة غرف �صفية حيث ح�صلت على العدد الأكرب من التكرارات؛ تلتها يف
الأهمية حاجات عدة ح�صلت على عدد التكرارات نف�سها� ،أال وهي�( :إ�ضافة مرافق م�ساندة،
تطوير كادر املعلمني /ات� ،إن�شاء مدار�س �أ�سا�سية جديدة� ،إن�شاء مدار�س ثانوية جديدة)
جميعها جاءت بالأهمية نف�سها�.أما بالن�سبة (لإن�شاء مراكز تقوية لطلبة �صعوبات التعلم،
بناء ريا�ض �أطفال� ،إن�شاء مراكز للتدريب املهني)  ،فجميعها �أي�ض ًا جاءت بالأهمية نف�سها
وح�صلت على التكرارات نف�سها.
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♦ ♦حتليل مقارنة لنتائج اال�ستبانة واملقابلة :لقد جتلت الفروق وا�ضحة يف الأولوية
بالن�سبة للمبحوثني يف نتائج اال�ستبانة حيث متثلت باحلاجة لإ�ضافة مرافق م�ساندة يف
املدار�س ،بينما كانت الأولوية يف نتائج املقابلة تتمثل يف احلاجة �إىل �إ�ضافة غرف �صفية؛
يف حني �إن احلاجة �إىل �إ�ضافة غرف �صفية كانت االختيار الثاين يف نتائج اال�ستبانة ،بينما
ح�صلت جمموعة من االحتياجات على الأهمية نف�سها يف املقابلة �أال وهي�( :إ�ضافة مرافق
م�ساندة ،تطوير كادر املعلمني /ات� ،إن�شاء مدار�س �أ�سا�سية جديدة� ،إن�شاء مدار�س ثانوية
جديدة) جميعها جاءت بالأهمية نف�سها.جاءت بعدها يف الأهمية يف نتائج اال�ستبانة
احلاجة �إىل بناء مدار�س �أ�سا�سية جديدة ،قابلتها جمموعة من االحتياجات ح�صلت على
الأهمية نف�سها يف املقابلة� ،أال وهي�( :إن�شاء مراكز تقوية لطلبة �صعوبات التعلم ،وبناء
ريا�ض اطفال ،و�إن�شاء مراكز للتدريب املهني)  ،فجميعها �أي�ض ًا جاءت بالأهمية نف�سها.يف
حني جند من خالل نتائج اال�ستبانة �أن �إن�شاء مراكز تقوية؛ يليها تطوير كادر املعلمني/
ات؛ وبعدها �إن�شاء مراكز للتدريب املهني.و�أخرياً احلاجة �إىل �إن�شاء مدار�س ثانوية جديدة
ح�صلت على �أقل الن�سب.

 -3.112االحتياجات التنموية لل�سكان يف جمال البنية التحتية:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة على االحتياجات التنموية للتجمعات ال�سكانية يف جمال
البنية التحتية جاءت نتائج اال�ستبانة واملقابلة كما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهر نتائج حتليل اال�ستبانة املتعلقة ب�أهم االحتياجات التنموية
لل�سكان يف جمال البنية التحتية �أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان (� )3.57أي بدرجة كبرية
من امل�ستوى الثاين ،وهذا يدلّ على �أن معظم فقرات هذا املجال واملتعلق بالبنية التحتية
حازت على درجة عالية الأهمية من وجهة نظر املبحوثني تراوحت بني �أولويات ذات
�أهمية كبرية من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ( )3.02و�أخرى احتياجات كبرية جداً
من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.31حيث حازت ( )6فقرات من فقرات املجال
على تقدير عايل الأهمية يف حني حازت ( )5درجات على تقدير متو�سط من حيث �أهميتها
كاحتياجات مرتبطة يف البنية التحتية�.أما �أهم هذه االحتياجات:
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الأوىل مثل� :إن�شاء �شبكات لل�رصف ال�صحي
مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.31وتعبيد الطرق الداخلية مبتو�سط ح�سابي (. )4.23
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية مثل تطوير �إنارة ال�شوارع و �إن�شاء مواقف
مركزية لو�سائل النقل العام ،و حت�سني خدمات املوا�صالت (كم ًا ونوعاً) و �إن�شاء حمطات
وقود ،مبتو�سطات ح�سابية ( )3.10( ، )3.23( ، )3.87و ( ، )3.02على التوايل.
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♦ ♦نتائج املقابلة :جند ان الأولوية يف نتائج املقابلة حول البنية التحتية كانت
احلاجة �إىل �إن�شاء �شبكات �رصف �صحي ،تلتها يف الأهمية احلاجة �إىل تطوير �شبكات املياه،
ومن ثم تطوير �إنارة ال�شوارع ،وتعبيد الطرق الداخلية؛ وجاءت بعدها احلاجة �إىل تطوير
�شبكات الكهرباء؛ و�أخرياً ح�صلت كل من احلاجة �إىل �إن�شاء مواقف انتظار �آمنة يف ال�شوارع
الرئي�سة ،و�إن�شاء مواقف مركزية لو�سائل النقل العام على التكرار نف�سه ،وهو كان الأقل من
بني احلاجات الأخرى.
♦ ♦مقارنة بني نتائج اال�ستبانة ونتائج املقابلة :جند �أن ك ًال من نتائج اال�ستبانة
واملقابلة بينت ان الأولوية كانت لإن�شاء �شبكات �رصف �صحي يف حني جاءت الأهمية
الثانية يف نتائج اال�ستبانة �إىل احلاجة �إىل تعبيد الطرق الداخلية ،باملقابل جاءت احلاجة
�إىل تطوير �شبكات املياه الأهمية الثانية يف نتائج املقابلة.كما اتفقت كال النتيجتني على
احلاجة �إىل تطوير �إنارة ال�شوارع الأهمية الثالثة بالإ�ضافة �إىل ان تعبيد الطرق الداخلية
جاء بالأهمية نف�سها يف املقابلة.جاءت بعدها احلاجة �إىل �إن�شاء مواقف انتظار �آمنة يف
ال�شوارع الرئي�سة يف نتائج اال�ستبانة تقابلها احلاجة �إىل تطوير �شبكات الكهرباء يف نتائج
املقابلة ،ثم تطوير �شبكة الكهرباء وتطوير �شبكة املياه؛ وح�صلت على �أقل الن�سب احلاجة
�إىل �إن�شاء مواقف مركزية لو�سائل النقل العام باملقابل ح�صلت كل من احلاجة �إىل �إن�شاء
مواقف انتظار �آمنة يف ال�شوارع الرئي�سة ،و�إن�شاء مواقف مركزية لو�سائل النقل العام على
�أقل االهتماماًت يف نتائج املقابلة.

 -3.1.12االحتياجات التنموية لل�سكان يف جمال الزراعة:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة على االحتياجات التنموية للتجمعات ال�سكانية يف
جمال الزراعة جاءت نتائج اال�ستبانة واملقابلة كما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت نتائج الدرا�سة حول االحتياجات التنموية يف
جمال الزراعة� ،أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان (� )3.77أي بدرجة كبرية من
امل�ستوى الثاين ،وذلك يدلّ على �أن معظم الفقرات املتعلقة باملجال الزراعي حازت
على تقدير مرتفع من حيث الأهمية ،حيث حازت ( )6فقرات من فقرات هذا املجال
على تقدير عايل الأهمية يف حني حازت ( )3فقرات على تقدير متو�سط ،و فقرة
حازت على تقدير منخف�ض من حيث �أهميتها على ال�صعيد الزراعي.وجتدر ا لإ�شارة
�إىل �أن االحتياجات كافة يف هذا املجال تراوحت بني �أولويات ذات �أهمية �ضعيفة
مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.93و�أخرى احتياجات كبرية جداً من امل�ستوى ا لأول مبتو�سط
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ح�سابي (. )4.29و�أهم هذه االحتياجات تتمثل يف:
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الأوىل مثل� :شق طرق للو�صول �إىل الأرا�ضي
الزراعية مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.29و ت�شجري الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة مبتو�سط ح�سابي
( ، )4.23و ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية مبتو�سط ح�سابي (. )4.18
 احتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية مثل :توفري و�سائل نقل منا�سبة للمنتجات
الزراعية مبتو�سط ح�سابي (. )3.50
 احتياجات �ضعيفة مثل� :إن�شاء �سوق زراعي مركزي مبتو�سط ح�سابي (. )2.93
♦ ♦نتائج املقابلة� :أما عن نتائج املقابلة يف جمال الزراعة؛ فكانت الأولوية للحاجة
�إىل �شق طرق للو�صول �إىل الأرا�ضي الزراعية؛ جاءت بعدها احلاجة �إىل ا�ست�صالح الأرا�ضي
الزراعية ،ومن ثم ح�صلت كل من( :احلاجة �إىل بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار ،وتوفري
و�سائل نقل منا�سبة للمنتجات الزراعية) على عدد التكرارات نف�سها والأهمية يف احلاجة؛
وح�صلت كل من( :ت�شجري الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة ،وا�ستخدام �أ�ساليب حديثة يف
الزراعة) على �أقل عدد من التكرارات و�أقل �أهمية.
♦ ♦مقارنة بني نتائج اال�ستبانة ونتائج املقابلة :كما �أو�ضحت نتائج اال�ستبانة �أنها
اتفقت مع نتائج املقابلة يف الأولوية للحاجة �إىل �شق طرق للو�صول �إىل الأرا�ضي الزراعية
وح�صلت على �أعلى ن�سبة؛ جاءت بعدها يف الأهمية احلاجة �إىل ت�شجري الأرا�ضي الزراعية
قابلتها احلاجة �إىل ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية يف نتائج املقابلة؛ يف حني جاء ا�ست�صالح
الأرا�ضي الزراعية الأهمية الثالثة يف نتائج اال�ستبانة يقابلها كل من( :احلاجة �إىل بناء
خزانات لتجميع مياه الأمطار وتوفري و�سائل نقل منا�سبة للمنتجات الزراعية) بالأهمية
نف�سها يف نتائج املقابلة.ومن ثم جند �أن احلاجة �إىل بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار
لري املزروعات كانت �أقل �أهمية من �سابقتها يف نتائج اال�ستبانة ،يقابلها كل من (ت�شجري
الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة وا�ستخدام �أ�ساليب حديثة يف الزراعة) بالأهمية نف�سها يف
نتائج املقابلة.و�أخرياً كان ا�ستخدام �أ�ساليب حديثة يف الزراعة و توفري و�سائل نقل منا�سبة
للمنتجات الزراعية هما الأقل �أهمية يف نتائج اال�ستبانة.

 -4.1.12االحتياجات التنموية لل�سكان يف جمال اخلدمات االجتماعية:
يف �إطار �إجابة الدرا�سة على االحتياجات التنموية للتجمعات ال�سكانية يف
جمال اخلدمات االجتماعية جاءت نتائج اال�ستبانة واملقابلة كما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت نتائج حتليل االت�سبيان حول االحتياجات التنموية يف
جمال اخلدمات االجتماعية� ،أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان (� )3.55أي بدرجة كبرية من
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امل�ستوى الثاين؛ وذلك يدلّ على �أن �أغلب فقرات هذا املجال حازت على تقدير مهم ،حيث
حازت ( )5فقرات من فقرات املجال على تقدير مرتفع من حيث الأهمية ،يف حني حازت
( )4على تقدير متو�سط.وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االحتياجات كافة يف هذا املجال تراوحت ما
بني �أولويات ذات �أهمية كبرية عند امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ( )3.21و�أولويات ذات
�أهمية كبرية عند امل�ستوى الثاين مبتو�سط ح�سابي (� )3.93أي �أن جميعها ذات �أولوية من
الدرجة الثانية.و�أهم االحتياجات تتمثل يف :احتياجات لها �أولوية من الدرجة الثانية مثل
�إن�شاء مراكز (اجتماعية /ثقافية) مبتو�سط ح�سابي ( )3.93و �إن�شاء مراكز ريا�ضية مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.81و �إن�شاء مكتبة عامة مبتو�سط ح�سابي (� ، )3.74أما �أدنى املتو�سطات
فكانت ( )3.21للفقرة « �إن�شاء مراكز ت�أهيل لذوي االحتياجات اخلا�صة».
♦ ♦نتائج املقابلة :بينت نتائج املقابلة يف جمال اخلدمات االجتماعية؛ �أن الأهمية
الأوىل كانت يف �إن�شاء مراكز اجتماعية /ثقافية ،ومن ثم احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز لت�أهيل
ذوي االحتياجات اخلا�صة؛ جاءت بعدها احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز ريا�ضية ،ومن ثم ح�صلت
كل من (احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز للإر�شاد اال�رسي و�إن�شاء مكتبة عامة) على القيمة نف�سها
يف التكرارات وكانت الأقل �أهمية.
♦ ♦مقارنة نتائج اال�ستبانة ونتائج املقابلة :جند �أن نتائج اال�ستبانة تتفق مع نتائج
املقابلة يف �أن احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز ثقافية واجتماعية هي الأهم؛ ومن ثم -وبح�سب
نتائج اال�ستبانة -جاءت احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز ريا�ضية يقابلها يف الأهمية ،وبح�سب
نتائج املقابلة احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة ،تلتها يف الأهمية
يف نتائج اال�ستبانة احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز للإر�شاد اال�رسي؛ التي اختلفت معها نتائج
املقابلة يف احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز ريا�ضية ،ومن ثم جاءت �أهمية �إن�شاء مراكز لت�أهيل
ذوي االحتياجات اخلا�صة قابلتها كل من( :احلاجة �إىل �إن�شاء مراكز للإر�شاد اال�رسي
و�إن�شاء مكتبة عامة) و�أخرياً �إن�شاء مكتبة عامة كان �أقل �أهمية يف نتائج اال�ستبانة.
 -2.12التحديات والعقبات اليت تعوق تلبية االحتياجات التنموية:
يف �إطار الإجابة عن ال�س�ؤال البحثي « ما التحديات والعقبات العامة التي تعوق
تلبية االحتياجات التنموية بح�سب املبحوثني»؟ ُجمعت البيانات من املبحوثني با�ستخدام
اال�ستبانة واملقابلة ،والنتائج تظهر فيما ي�أتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان ()3.76
�أي بدرجة كبرية من امل�ستوى الثاين ،وهذا يدل على �أن معظم فقرات هذا املجال قد
ح�صلت على درجات مرتفعة من حيث دورها يف �إعاقة حتقيق احتياجات املواطنني،
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حيث حازت فقرتان من فقرات هذا املجال على تقدير مرتفع جداً من حيث �أهميتها
يف �إعاقة تلبية احتياجات املواطنني ،وحازت ( )6فقرات على تقدير مرتفع يف حني
حازت ( )3فقرات على تقدير متو�سط وفقرة واحدة على تقدير منخف�ض.واجلدير بالذكر
ب�أن املعوقات كافة تراوحت ما بني معوقات بدرجة كبرية جداً من امل�ستوى الثاين
مبتو�سط ح�سابي ( )4.52ومعوقات بدرجة �ضعيفة من امل�ستوى �ضعيفة من امل�ستوى
الثاين مبتو�سط ح�سابي (. )2.40

�أما �أهم املعوقات فتمثلت يف:
 معوقات من الدرجة الأوىل مثل جدار الف�صل العن�رصي مبتو�سط ح�سابي ()4.52
واملمار�سات الإ�رسائيلية (�إن�شاء م�ستوطنات وم�صادرة الأرا�ضي) مبتو�سط ح�سابي
(.)4.50
 معوقات من الدرجة الثانية مثل عدم اهتمام اجلهات الر�سمية بتمويل م�شاريع يف
قرى الريف الغربي مبتو�سط ح�سابي (. )3.91
 معوقات لي�ست ذات �أهمية كبرية مثل تلوث مياه الينابيع من خملفات امل�ستوطنات
مبتو�سط ح�سابي (. )2.40
♦ ♦نتائج املقابلة :كانت نتائج املقابلة ت�شري �إىل �أن �أبرز التحديات واملعوقات
تكمن يف م�صادرة الأرا�ضي و�إن�شاء امل�ستوطنات ت�أتي بعدها عدم وجود درا�سات كافية
الحتياجات ال�سكان ،ومن ثم تبني �أن كل من (وجود جدار الف�صل العن�رصي �ضعف االهتمام
امل�ؤ�س�سي اخلارجي باملنطقة ،وعدم و�ضوح االحتياجات التنموية و�ضعف �إمكانيات
الهيئات املحلية) كانوا بالأهمية نف�سها وعدد التكرارات؛ وكل من( :غياب اخلطط التنموية
وتلوث املياه من خملفات امل�ستوطنات ،وعدم توافر �إح�صاءات دقيقة) جاءوا بالقيمة نف�سها
من وجهة نظر املبحوثني؛ �أما �ضعف تعاون املجتمع املحلي مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف
املنطقة ح�صل على �أقل التكرارات.
♦ ♦مقارنة نتائج اال�ستبانة ونتائج املقارنة :اختلفت نتائج اال�ستبانة واملقابلة يف
�أهم املعوقات والتحديات ،فكانت �إجابات املبحوثني يف اال�ستبانة ت�شري �إىل �أن جدار الف�صل
العن�رصي ي�شكل املعوق الأكرب ،بينما كانت نتائج املقابلة ت�شري �إىل �أن �أبرز التحديات
واملعوقات تكمن يف م�صادرة الأرا�ضي و�إن�شاء امل�ستوطنات التي كانت املعوق الثاين من
وجهة نظر املبحوثني يف نتائج اال�ستبانة تقابلها عدم وجود درا�سات كافية الحتياجات
ال�سكان املعوق الثاين يف نتائج املقابلة؛ وجاء �ضعف االهتمام امل�ؤ�س�سي اخلارجي
باملنطقة املعوق الثالث من وجهة نظر املبحوثني يف نتائج اال�ستبانة يقابلها كل من
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(وجود جدار الف�صل العن�رصي �ضعف االهتمام امل�ؤ�س�سي اخلارجي باملنطقة وعدم و�ضوح
االحتياجات التنموية و�ضعف �إمكانيات الهيئات املحلية) كانوا بالأهمية نف�سها يف نتائج
املقابلة.و جاء التحدي التايل يف نتائج اال�ستبانة عدم وجود درا�سات كافية الحتياجات
ال�سكان باملقابل كان عدم توافر �إح�صاءات دقيقة عن قرى الريف الغربي هو املعوق التايل
يف نتائج املقابلة.كما تبني ب�أن غياب اخلطط التنموية كان من �ضمن املعوقات يف نتائج
اال�ستبانة يوافقها نتائج املقابلة بالأهمية نف�سها بالإ�ضافة �إىل تلوث املياه من خملفات
امل�ستوطنات ،وعدم توافر �إح�صاءات دقيقة جاءوا بالقيمة نف�سها من وجهة نظر املبحوثني
يف نتائج املقابلة.ويقابل عدم و�ضوح االحتياجات التنموية يف نتائج اال�ستبانة غياب
اخلطط التنموية يف نتائج املقابلة يف الأهمية؛ ويع َد �ضعف �إمكانيات الهيئات املحلية يف
القرى التحدي التايل الذي قابله �ضعف تعاون املجتمع املحلي مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف
املنطقة يف نتائج املقابلة؛ ومن ثم كان �ضعف التعاون بني املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة يف املنطقة التحدي املعوق التايل يف نتائج اال�ستبانة ،و�أخرياً كان تلوث املياه
من خملفات امل�ستوطنات الأقل �أهمية.
 -3.12املوارد املتاحة اليت ميكن أن تساهم يف تلبية االحتياجات التنموية:
يف �إطار الإجابة عن ال�س�ؤال البحثي «ما املوارد املتاحة يف قرى الريف
الغربي يف حمافظة بيت حلم؟» ُجمعت البيانات من املبحوثني با�ستخدام اال�ستبانة
واملقابلة.وظهرت النتائج على النحو الآتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان (� )3.74أي
بدرجة كبرية عند امل�ستوى الثاين؛ وهذا على �أن غالبية فقرات هذا املجال قد ح�صلت على
تقدير مرتفع الأهمية من حيت وفرتها يف القرية.حيث حازت ( )8فقرات من فقرات هذا
املجال على تقدير مرتفع من حيث �أهميتها كموارد متاحة يف القرية ،وذلك من وجهة
نظر املبحوثني يف حني ح�صلت فقرة واحدة على درجة متو�سطة من حيث الأهمية.واجلدير
بالذكر �أن املوارد املتاحة تراوحت بني موارد ذات �أهمية بدرجة كبرية جداً عند امل�ستوى
الأول مبتو�سط ح�سابي ( )4.21وموارد كبرية عند امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ()3.42
.و�أهم هذه املوارد متثلت يف :موارد متاحة ب�أكرب �صورة مثل رغبة املجتمع يف التغيري
مبتو�سط ح�سابي ( )4.21ووجود �شباب متعلمني مبتو�سط ح�سابي (. )4.19وموارد متاحة
ب�صورة كبرية مثل جمتمع مليء بالكفاءات مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.89و �ضعف الكثافة
ال�سكانية مبتو�سط ح�سابي (. )3.42
♦ ♦نتائج املقابلة� :أما عن املوارد املتاحة يف القرى ،فبينت نتائج املقابلة �أن
وجود �شباب متعلم هو من �أبرز املوارد و�أهمها؛ تالها وجود �أرا�ض زراعية خ�صبة وغري
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م�ستغلة ،ومن ثم جاء كل من( :وجود هيئات حملية م�ستعدة لتحمل امل�س�ؤولية وتوافر �أي ٍد
عاملة ب�أجور رخي�صة ،ووجود وعي جمتمعي لدور املر�أة التنموي) كانوا بالأهمية نف�سها،
وح�صلوا على عدد التكرارات نف�سها.
♦ ♦مقارنة نتائج اال�ستبانة ونتائج املقابلة :اتفقت نتائج اال�ستبانة مع نتائج
املقابلة يف جميع الإجابات للفقرات التي وردت ،وذلك يف كل من( :وجود �شباب متعلمني
أرا�ض
هو من �أبرز املوارد املتاحة و�أهمها؛ بالإ�ضافة �إال �أنها اتفقت �أي�ض ًا على وجود � ٍ
زراعية خ�صبة وغري م�ستغلة ،ومن ثم جاء كل من (وجود هيئات حملية م�ستعدة لتحمل
امل�س�ؤولية وتوافر �أي ٍد عاملة ب�أجور رخي�صة ووجود وعي جمتمعي لدور املر�أة التنموي)
كانوا بالأهمية نف�سها يف كال النتيجتني.
 -4.12أهم اجلهات اليت تسهم يف حتقيق االحتياجات التنموية:
يف �إطار الإجابة على ال�س�ؤال البحثي «ما �أهم اجلهات التي ت�سهم يف حتقيق
االحتياجات التنموية؟» ُجمعت البيانات من املبحوثني با�ستخدام اال�ستبانة واملقابلة.
وظهرت النتائج على النحو الآتي:
♦ ♦نتائج اال�ستبانة� :أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي الكلي كان (، )3.03
وهذا يدل على تدين م�ستوى التوقعات من قبل املبحوثني حول �إ�سهام اجلهات املختلفة
املختلفة يف حتقيق االحتياجات التنموية.حيث حازت ( )3فقرات على تقدير متو�سط من
حيث توقعات املبحوثني لإ�سهامها يف حتقيق االحتياجات التنموية ،بينما حازت فقرتان
على توقعات منخف�ضة.واجلدير بالذكر �أن �أعلى التوقعات من اجلهات الر�سمية تراوحت بني
توقعات كبرية من امل�ستوى الأول مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.35وتوقعات �ضعيفة من امل�ستوى
الأول مبتو�سط ح�سابي (. )2.52و�أما �أهم هذه اجلهات فهي كما ي�أتي:
 جهات متوقع م�ساهمتها ب�صورة كبرية مثل التربعات اخلارجية (الدول املانحة
وامل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية) مبتو�سط ح�سابي ( )3.35واملنظمات غري احلكومية
مبتو�سط ح�سابي ( )3.30و منظمات الأمم املتحدة مبتو�سط ح�سابي (. )3.27
 جهات م�ساهمتها لي�ست ذات �أولوية كبرية مثل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.70وم�ساهمات املجتمع املحلي مبتو�سط ح�سابي (. )2.52
♦ ♦نتائج املقابلة :بينت �آراء من قوبلوا حول اجلهات الر�سمية التي من املمكن ان
ت�ساهم يف تلبية االحتياجات �أن التربعات اخلا�صة (الدول املانحة) وامل�ؤ�س�سات الدولية
والإن�سانية هي الأهم يف تلبية حتياجاتهم ،ومن ثم ي�أتي دور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها ويليها دور م�ساهمات املجتمع املحلي ،و�أخرياً كل من( :املنظمات غري
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احلكومية ومنظمات الأمم املتحدة) بالأهمية نف�سها.
♦ ♦مقارنة بني نتائج اال�ستبانة ونتائج املقابلة :جاءت التربعات اخلا�صة (الدول
املانحة) وامل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية هي الأهم يف تلبية احتياجات ال�سكان من وجهة
نظر املبحوثني يف نتائج املقابلة واال�ستبانة ،ومن ثم ي�أتي دور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها يف الأهمية الآتية يف نتائج اال�ستبانة ،يقابلها دور املنظمات غري احلكومية
ويليها دور م�ساهمات املجتمع املحلي يف الأهمية يف نتائج اال�ستبانة ولكن تختلف الآراء
يف نتائج املقابلة يف �أن منظمات الأمم املتحدة هي التالية ،وبعدها ي�أتي دور ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية يف الأهمية؛ و�أخرياً جاءت كل من (املنظمات غري احلكومية ومنظمات
الأمم املتحدة) بالأهمية نف�سها يف نتائج اال�ستبانة ،يقابلها م�ساهمات املجتمع املحلي
يف نتائج املقابلة.

 -13االستنتاجات:
جاءت �أهم ا�ستنتاجات الدرا�سة ممثلة فيما ي�أتي:
1 .1منطقة الريف الغربي ،يف حمافظة بيت حلم ،هي منطقة مهم�شة ،وال تلقى اهتمام ًا

�سواء من اجلهات الر�سمية� ،أو من اجلهات الأهلية الفل�سطينية �أو املنظمات الدولية.
كافي ًا ً
2 .2الو�ضع الزراعي يف املنطقة �ضعيف ،وبحاجة �إىل كثري من اجلهد والدعم
لإ�صالحه.
3 .3البنية التحتية للقطاعات كافة يف املنطقة ،وخا�صة يف القطاعني ال�صحي
والتعليمي ،والبنى التحتية للخدمات العامة� ،ضعيفة ،وبحاجة لكثري من ا�ستثمار املوارد
لدعمها وتطويرها.
4 .4برغم الدور الكبري للقطاع الزراعي يف حياة ال�سكان� ،إال �أن هناك �ضعف ًا حقيقي ًا يف
البنى امل�ساندة لهذا القطاع كالطرق الزراعية وم�شاريع ا�ست�صالح الأرا�ضي.
5 .5املجتمع املحلي ميثل نواة قوية لتنمية حقيقية ،بامتالكه لإرادة التغيري والكفاءات
العلمية و�أ�صحاب اخلربة.
6 .6هناك حاجة لدعم حقيقي للمنطقة يف مواجهة املمار�سات الإ�رسائيلية التي تهدد
�أر�ضها وهويتها الوطنية.
7 .7الو�ضع االقت�صادي للمنطقة متدهور ،وبحاجة �إىل جهود كبرية لدعمه.
8 .8م�ستوى ثقة اجلمهور يف امل�ساهمات والدعم املتوقع ،اجلهات الأهلية والدولية
للمنطقة �أكرب من تلك املتوقعة من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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 -14التوصيات:
يف �ضوء اال�ستنتاجات ،تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة العمل وتكاتف اجلهود املحلية والوطنية والدولية لتطوير البنى التحتية
للقطاعات كافة ال�صحية ،والتعليمية والزراعية والبنى التحتية للخدمات العامة كافة.
2 .2العمل -وبالتعاون مع اجلهات الر�سمية والأهلية املحلية والدولية ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي -على مواجهة الآثار ال�سلبية للممار�سات الإ�رسائيلية املختلفة.
�3 .3رضورة العمل على دعم الو�ضع االقت�صادي للمنطقة ،بدعم امل�شاريع ال�صغرية،
وامل�شاريع الزراعية ،وغريها
4 .4العمل على تلبية االحتياجات التنموية املختلفة ،باالعتماد على نواة جمتمعية
حملية ،من ال�شباب املتعلمني والكفاءات العلمية يف املنطقة ،وم�ساعدات ر�سمية و�أهلية
حملية ودولية.
�5 .5رضورة تبني �سيا�سة وا�ضحة من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اجتاه تلك القرى
الواقعة خلف جدار الف�صل العن�رصي ،مبا ميحو �صورة التهمي�ش التي تعي�شها املنطقة
و ُي�ضعف ثقة �سكان املنطقة بال�سلطة الر�سمية.

و�أما املقرتحات البحثية فتتمثل فيما ي�أتي:
1 .1درا�سات تتعلق باحتياجات ال�سكان التنموية يف القطاعات التي مل تتناولها هذه
الدرا�سة.
2 .2درا�سات عميقة حول الربامج والأن�شطة التنفيذية الكفيلة بتلبية االحتياجات التي
�أفرزتها هذه الدرا�سة.
3 .3درا�سات عميقة تهدف لو�ضع ت�صور وا�ضح لتوظيف فعال للموارد الب�رشية امل�ؤهلة
واالرادة اجلادة للتغيري لدى ال�سكان للنهو�ض بو�ضع املنطقة يف القطاعات املختلفة.
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 -15املصادر واملراجع:
أوال – املراجع العربية:
1 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني. )2007( ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت ،فل�سطني.
book1487.

Downloads/

_PCBS/

Portals/

(http:// www.pcbs.gov.ps/
)pdf.5.10.2008

2 .2غياظة ،م : )2009(.ال�سياحة البيئية و�أثرها على التنمية االقت�صادية يف املناطق
الريفية (قرى الريف الغربي ،نحالني ،حو�سان ،بتري ،وادي فوكني) .منتديات �شبكة
جنني لكل العرب.
)(http:// jeninnet.net/ vb/ showthread.php?t=16813882, 10/ 5/ 2010

3 .3قنام ،ز : )2009(.ت�أثريات االزمة املائية يف منطقة العوجا �أريحا –فل�سطني ،احتاد
جلان العمل الزراعي ،فل�سط�سن.
4 .4ويكيبيديا -املو�سوعة احلرة ( : )2010قرى الريف الغربي يف حمافظة بيت حلم.

(http:// ar.wikipedia.org/ wiki.10.5.2010) .

ثانياً – املراجع األجنبية:
Creative Research System (2004) : Sample Size Calculator.Petaluma,
USA.
)(http:// www.surverysystem.com/ sscalc.htm,12- 902008
2. PWA- Palestinian Water Authority (2002) : Sustainable management of
the West Bank and Gaza aquifers.University of Newcastle, Palestine
3. Rabe, M.(2007) : Hydrochemical and Hydrogeological investigations of
the water resources of Serar Al- Janoubi catchment area – Palestine.Al
Quds University, Palestine.M.Sc.Thesis (unpublished) .
1.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل،
كما هدفت �إىل التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه �إدارة هذه امل�رشوعات يف �سعيها لتنمية
املجتمع والنهو�ض به ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طُ بقت �أداة الدرا�سة بعد التحقق من �صدقها
وثباتها على عينة ت�ألفت من ( )89فرداً ،خالل الفرتة الواقعة بني �شهري �أيلول 2010
وكانون الأول .2010
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ملكية امل�رشوعات ال�صغرية قد توزعت بني ملكية ل�شخ�ص
واحد� ،أو على �أ�سا�س ال�رشاكة بني اثنني �أو �أكرث �أو للأ�رسة ،كما تبني �أن �أعلى قطاع توزعت
عليه امل�رشوعات ال�صغرية هو القطاع التجاري ,ثم القطاع الإنتاجي ,ثم القطاع اخلدماتي،
و�أن غالبية العاملني يف امل�رشوعات ال�صغرية هم من العاملني بوقت كامل �سواء من داخل
الأ�رسة �أم من خارجها ،كما يتبني �أن عدد العاملني يف معظم امل�رشوعات ال�صغرية ال يزيد
يف معظمه عن  8عمال ،وات�ضح �أن غالبية امل�رشوعات ال�صغرية هي بتمويل ذاتي �أو قائمة
على متويل عائلي ،كما تبني �أن معظم منتجات امل�رشوعات ال�صغرية متكاملة وجاهزة
للبيع ,وت�سويق منتجاتها داخل الأ�سواق املحيطة �أو على م�ستوى املحافظة.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن امل�شكالت التي تواجه �إدارة وتنمية امل�شاريع يف
حمافظة اخلليل وتنميتها قد تراوحت بني قليلة و متو�سطة ،ومتثلت مب�شكلة العائد ال�سنوي
للم�رشوع ،وم�شكلة ال�رضيبة املفرو�ضة على عوائد امل�رشوع ،و ر�أ�س املال امل�ستثمر ،والدور
الذي تقدمه جهة التمويل.
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Abstract:
The present study aimed to identify the reality of small- size enterprises
in the governorate of Hebron.It also aimed to identify the problems facing
its role and the development of these projects.To achieve the objectives of
the study, a research tool has been applied after checking its validity and
reliability on a sample consisted of (89) persons, during the period between
September 2010 and December 2010.
The results showed that the ownership of small- size projects may be
distributed among the ownership of one person or on the basis of partnership
between two or more members of the family.Results also indicated that
the highest sector which has the highest number of small businesses is the
commercial sector followed by the productive sector and finally the service
sector.The majority of workers in these small enterprises are full- timers
from the members of the family or outside the family.It was clear that the
number of workers in most small businesses do not exceed in most cases 8
workers and that the majority of small- size enterprises are self- funded or
based on the financing of family.It was also found that most of the products
of the small- size projects are integrated and ready for sale and marketed in
markets around or at the district level.
The results showed that the problems facing the management and
development of the enterprises in the governorate of Hebron have ranged
between low and medium.These problems were the annual return from the
enterprise, the problem of the tax imposed on the returns of the enterprise,
invested capital, and the role played by the financing side.
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مقدمة:
كانت املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة – وما زالت -حمط اهتمام الأكادمييني و�صناع
ال�سيا�سات واملنظمات امللتزمة بالتطور االقت�صادي واحلد من الفقر.وقد تناولت نقا�شات
عدة عالقتها بالنمو االقت�صادي والعمالة واالبتكار واملناف�سة والتقليل من الفقر ،ومع
ذلك يبقى �إيجاد برهان قوي للعالقة ال�سببية بينها مو�ضوع ًا جديراً بالبحث.وقد خ�ص�صت
امل�ؤ�س�سات الدولية الرئي�سة مثل البنك الدويل والأمم املتحدة دعم ًا مالي ًا كبرياً من �أجل
م�ساعدة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف العامل.على �سبيل املثال ،يف عام  2004وافقت
جمموعة البنك الدويل على تخ�صي�ص ما يقارب  2.8مليار دوالر �أمريكي لدعم املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة (. )1
ويف فل�سطني ،بلغ �إجمايل املن�ش�آت التي �أُح�صيت  132,874من�ش�أة ،وبلغ عدد
العاملني  296,965م�شتغ ًال (اجلهاز املركزي الإح�صائي ، ).2007 ،وقد �أبدت ال�سلطة
الوطنية وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية اهتمام ًا كبرياً باملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف
حماولة منها لت�سخري هذا القطاع املهم يف م�ساعدة الفل�سطينيني على اال�ستمرار يف العي�ش
والنمو.وبينما تبحث امل�ؤ�س�سات و�صناع ال�سيا�سات عن طرق فاعلة لدعم املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ،ت�ساعد الأبحاث والدرا�سات التي جتري يف هذا املجال يف تو�ضيح �رضورة
تدخل امل�ؤ�س�سات العامة ,وبيان ال�سبب يف الرتكيز على املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ودعمها.
منذ بداية االنتفا�ضة الثانية (كانون �أول  )2000عانى االقت�صاد الفل�سطيني كثرياً
وواجه �أزمات جمة ،وقد �ساهمت عوامل عدة يف تعميق االنح�سار االقت�صادي ،نتج عن
الإغالق والقيود على التنقل التي فر�ضتها �سلطات الإحتالل وبناء اجلدار انخفا�ض ًا حاداً يف
الن�شاط االقت�صادي وارتفاع ًا يف ن�سبة البطالة والفقر.
وعلى الرغم من االنتعا�ش االقت�صادي املتوا�ضع عامي  2004و  2005مع معدالت
منو بلغت  %6يف ال�سنة الواحدة ،ف�إن م�ستوى الدخل احلقيقي للفرد يبقى �أقل بن�سبة  %30من
م�ستوى دخل الفرد يف فرتة ما قبل االنتفا�ضة.وما زال حوايل  %46من ال�سكان الفل�سطينيني
يعي�شون حتت خط الفقر ،كما �أن ن�سبة البطالة تقارب بـ . )2( %23
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وهناك اهتمام كبري باالقت�صاد الفل�سطيني.يقول تقرير البنك الدويل� :إن النمو
الأخري يف االقت�صاد الفل�سطيني لن ي�ستمر طويالً ,لأنه يف الأ�صل ناجت عن ال�سيا�سة
املالية التو�سعية واالئتمان الذي تقدمه امل�صارف لالقت�صاد ,وتخفيف احل�صار
املفرو�ض على الأرا�ضي الفل�سطينية ,مما �سمح لكثري من العمال الفل�سطينيني �إيجاد
عمل داخل �إ�رسائيل عامي  2004و( 2005مقارنة بال�سنوات الأوىل من االنتفا�ضة) ,
وانتعا�ش اال�ستهالك اخلا�ص.
وجرت العادة �أن ُيقا�س دور امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة وم�ساهمتها يف
االقت�صاد من خالل ثالثة معايري رئي�سة هي امل�ساهمة يف الت�شغيل ،والإنتاج ،وح�صتها من
العدد الكلي للمن�ش�آت يف االقت�صاد.وتظهر �أهم املزايا لهذه املن�ش�آت ال�صغرية و املتو�سطة
�أنها ت�شكل م�صدر مناف�سة حمتم ًال وفعلي ًا للمن�ش�آت الكبرية ,وحتد من قدرتها على التحكم
يف الأ�سعار ،و ُتع ُّد هذه املن�ش�آت امل�صدر الرئي�س لتوفري الوظائف يف االقت�صاديات املتقدمة
والنامية على حد �سواء ،و�أن هذه املن�ش�آت هي بذور �أ�سا�سية للم�رشوعات الكبرية ،مث ًال
�رشكة بنيتون ،بنا�سونيك ،...ومتتاز هذه امل�رشوعات ب�أنها توفر بيئة عمل مالئمة ,حيث
يعمل �صاحب امل�رشوع والعاملون جنب ًا �إىل جنب مل�صلحتهم امل�شرتكة ،و�أن هذا النوع من
امل�رشوعات ي�ساعد يف تطوير املناطق الأقل حظ ًا يف النمو ,وتنميتها ,وتدين م�ستويات
الدخل وارتفاع معدالت البطالة.
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مصطلحات الدراسة:
◄◄امل�رشوعات ال�صغرية :يق�صد بامل�رشوع ال�صغري كل �رشكة �أو من�ش�أة فردية
متار�س ن�شاطا اقت�صادي ًا �إنتاجي ًا �أو جتاري ًا �أو خدمياً ,وال يقل ر�أ�سمالها املدفوع عن 10
�آالف دوالر وال يجاوز � 130ألف دوالر ،,وال يزيد عدد العاملني فيها عن خم�سني عامالً.
◄◄املن�ش�أة متناهية ال�صغر :كل �رشكة �أو من�ش�أة فردية متار�س ن�شاط ًا اقت�صادي ًا
�إنتاجي ًا �أو خدمي ًا �أو جتارياً ,و يقل ر�أ�سمالها املدفوع عن خم�سني �ألف جنيه.
◄◄امل�رشوعات الإنتاجية� :أ�سا�سها التحويل ،مبعني حتويل خامة �إىل منتج نهائي
�أو و�سيط ,والقيمة امل�ضافة مبعنى (زيادة قيمة املخرجات) الناجت عن املدخلني (عنا�رص
الإنتاج) والتماثل مبعنى تطابق كل موا�صفات الوحدات املنتجة.
◄◄امل�رشوعات اخلدماتية� :أ�سا�سها القيام نيابة عن العميل بخدمة كان �سيقوم بها
بنف�سه� ,أو ال ي�ستطيع القيام بها بنف�سه.
◄◄امل�رشوعات التجارية� :أ�سا�سها �رشاء و بيع وتوزيع �سلعة م�صنعة �أو �سلع عدة
خمتلفة� ،إعادة ا�ستثمار الربح (الفرق بني �سعر ال�رشاء والبيع) .
◄◄ال�صناعات التحويلية :وهي �صناعات ينطوي ن�شاطها على حتويل املواد الأولية
�إىل منتجات نهائية �أو منتجات و�سيطة.
◄◄امل�رشوعات املتناهية ال�صغر :لي�س لها مكان ثابت يف �أغلب الأحوال ,ويقوم بها
فرد واحد هو �صاحب امل�رشوع ,وال يتجاوز ر�أ�س املال عن  1500دوالر وغالب ًا ما يكون
لها �أوراق ر�سمية �أو يكون لها حد �أدنى من الأوراق الر�سمية.
◄◄ر�أ�س املال :ويعني كل املبالغ النقدية الالزمة لإقامة امل�رشوع�..أو املال الالزم
لتجميع عوامل الإنتاج ,وينق�سم �إيل :ر�أ�س مال ثابت ور�أ�سمال عامل.
◄◄الآالت و التجهيزات :وهي كل ما يلزم لإنتاج ال�سلعة �أو اخلدمة.
◄◄العمالة :وهي كل الأفراد الالزمني لت�شغيل امل�رشوع.
◄◄الإدارة :وهي امل�س�ؤولة عن �إحداث الت�شغيل الأمثل للم�رشوع ,وحتقيق �أهدافه ,وهي
جزء من العمالة.
◄◄التكنولوجيا :وهي طريقة و�أ�سلوب عنا�رص الإنتاج.
◄◄الأعمال الأولية :ت�شمل خمتلف الأعمال الزراعية.
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تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة:
بات يف حكم امل�ؤكد �أنه ال ميكن التو�صل �إىل تعريف حمدد وموحد للم�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة.هذا بالإ�ضافة �إىل �أن كلمة «�صغرية» و «متو�سطة» هي كلمات لها مفاهيم
ن�سبية تختلف من دولة �إىل �أخرى ,ومن قطاع لآخر حتى يف داخل الدولة.فقد �أ�شارت �إحدى
الدرا�سات ال�صادرة عن معهد والية جورجيا ب�أن هناك �أكرث من ( )55تعريف ًا للم�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف ( )75دولة .وت َّعرف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة اعتماداً على
جمموعة من املعايري منها عدد العمال ،حجم ر�أ�س املال� ،أو خليط من املعيارين معاً،
وهناك تعريفات �أخرى تقوم على ا�ستخدام حجم املبيعات �أو معايري �أخرى.
فالبنك الدويل على �سبيل املثال ُي َّعرف امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة با�ستخدام
معيار عدد العمال الذي يع ُّد معياراً مبدئياً ،وت َّعد املن�ش�أة �صغرية �إذا كانت توظف �أقل
من ( )50عامالً.وهناك العديد من دول العامل التي ت�ستخدم هذا املعيار لتعريف املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.ففي الواليات املتحدة الأمريكية� ،إيطاليا وفرن�سا ت َّعد املن�ش�أة �صغرية
ومتو�سطة �إذا كانت توظف حتى ( )500عامل ،يف ال�سويد لغاية ( )200عامل ،يف كندا
وا�سرتاليا حتى ( )99عامالً ،يف حني تعرف يف الدمنارك ب�أنها املن�شات التي توظف لغاية
( )50عامالً.

�إن ا�ستخدام عدد العمال كمعيار لتعريف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ميتاز
بعدد من املزايا منها:
♦

♦ي�سهل عملية املقارنة بني القطاعات والدول.

♦ ♦مقيا�س ومعيار ثابت وموحد ) ، (Stable Yardstickوبخا�صة �أنه ال يرتبط بتغريات
الأ�سعار واختالفها مبا�رشة وتغريات �أ�سعار ال�رصف.
♦ ♦من ال�سهولة جمع املعلومات حول هذا املعيار.
وهناك دول �أخرى ت�ستخدم حجم ر�أ�س املال لتعريف امل�رشوع ال�صغري واملتو�سط ،مما
ي�ؤدي �إىل �صعوبة املقارنة بني هذه الدول الختالف �أ�سعار �رصف العمالت.

خصائص املشروعات الصغرية واملتوسطة ومميزاتها:
�إن لهذه امل�شاريع دوراً ال ي�ستهان به يف بناء االقت�صاد الوطني ،وتظهر �أهميتها من
خالل ا�ستغالل الطاقات والإمكانات وتطوير اخلربات واملهارات كونها تعد �أحد �أهم روافد
العملية التنموية بالنظر �إىل ما تو�صلت �إليه هذه امل�رشوعات من تطور وات�ساع ،وهي كذلك
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جديدة من حيث ا�ستحواذها على االهتمام الأكرب من جانب املهتمني بالق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية ،وعلى الرغم من هذا التباين يف ترتيب الأولوية التي تتمتع بها
ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة� ،إال �أنها ت�ستحوذ على خ�صائ�ص معينة متيزها عن

غريها من ال�صناعات ،وهي كما ي�أتي:
1 .1مالك املن�ش�أة هو مديرها� ،إذ يتوىل العمليات الإدارية والفنية ،وهذه ال�صفة غالبة

على هذه امل�رشوعات ,كونها ذات طابع �أ�رسي يف �أغلب الأحيان.
2 .2انخفا�ض احلجم املطلق لر�أ�س املال الالزم لإن�شاء امل�رشوعات ال�صغرية.
3 .3االعتماد على املوارد املحلية الأولية ،مما ي�ساهم يف خف�ض الكلفة الإنتاجية,
وبالتايل ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستويات معامل ر�أ�س املال /العمل.
4 .4مالءمة �أمناط امللكية من حيث حجم ر�أ�س املال.
5 .5تدين قدراتها الذاتية على التطور والتو�سع نظراً لإهمال جوانب البحث والتطوير
وعدم االقتناع ب�أهميتها و�رضورتها.
جيد لالدخارات
6 .6االرتقاء مب�ستويات االدخار واال�ستثمار على اعتبار �أنها م�صدر ّ
اخلا�صة وتعبئة ر�ؤو�س الأموال.
7 .7املرونة واملقدرة على االنت�شار نظراً لقدرتها على التكيف مع خمتلف الظروف من
جانب مما ي�ؤدي �إىل حتقيق التوازن يف العملية التنموية.
�8 .8صناعات مكملة لل�صناعات الكبرية وكذلك مغذية لها.
�9 .9صعوبة العمليات الت�سويقية والتوزيعية ،نظراً الرتفاع كلفة هذه العمليات ،وعدم
قدرتها على حتمل مثل هذه التكاليف.
1010االفتقار �إىل هيكل �إداري ،كونها تدار من قبل �شخ�ص واحد م�س�ؤول �إداري ًا ومالي ًا
وفنياً.
1111تكلفة خلق فر�ص العمل فيها متدنية.
يالحظ مما تقدم �أن خ�صائ�ص امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة منها ما هو �سلبي,
ومنها ما هو ايجابي ،غري �أن اجلوانب ال�سلبية يف هذه امل�رشوعات ال ترجع �إليها مبا�رشة
بقدر ما هي مرتبطة بامل�شكالت التي تواجهها وهو ما �سيتم تف�صيله �أي�ض ًا يف هذه الورقة.
�أما ما يجب الت�أكيد عليه هنا فهو �أن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ميكنها اال�ستمرار
مدة طويلة دون حتقيق �أرباح ،ولكنها �رسعان ما تنهار حني تواجهها دفعة مالية حرجة ال
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تقبل الت�أجيل ،ولذلك ف�إن التدفقات النقدية املبا�رشة ملثل هذه امل�رشوعات �أكرث �أهمية من
حجم الربح �أو عوائد اال�ستثمار.

املعوقات اليت تواجه املشاريع الصغرية:
على الرغم من �أهمية دور املن�ش�آت ال�صغرية يف االقت�صاد الوطني ،واالهتمام الذي
توليه خمتلف القطاعات االقت�صادية بهذه املن�ش�آت� ،إال �أنها ما زالت تواجه العديد من
املعوقات التي تعرت�ض طريقها ،وتعرقل م�سريتها نحو التطور والتنمية ,وميكن ح�رص هذه

املعوقات الداخلية واخلارجية ،على النحو الآتي:
♦ ♦�أوالً -معوقات داخلية:

 بع�ض م�شكالت الأعمال ،ومنها �سوء التخطيط ,و�ضعف الكفاءة الفنية للماكينات
املختارة ،و�سوء اختيار امل�رشوع واملوقع واملنتج.
 اقت�صاديات امل�رشوع ،ومنها التكلفة العالية لعنا�رص الإنتاج ،وارتفاع م�ستوى
حجم التعادل ،وتقدير حجم قليل لل�سيولة املطلوبة للم�رشوع ،وا�ستخدام حجم كبري من ر�أ�س
املال يف الأ�صول الثابتة ،واملبالغة يف تقدير حجم الطلب املـتوقع.
ويتلخ�ص يف الت�أخر يف ا�ستخراج الرتاخي�ص ،والت�أخر يف �رصف التمويل،
 التنفيذ،
َّ
وا�ستخدام ر�أ�س املال يف غري حمله.
 الإنتاج ،ومنها �ضعف الرقابة على اجلودة ،و�سوء حتديد املزيج الإنتاجي ،و�سوء
ا�ستخدام طاقة امل�رشوع ،وارتفاع تكلفة عنا�رص الإنتاج ،و�سوء �إدارة املخزون ،ونق�ص �أو
انعدام ال�صيانة والتطوير والتحديث.
 العمالة واملوارد الب�رشية ،زيادة �ضعف العمالة عن احلجم االقت�صادي للت�شغيل،
و�ضعف �إنتاجية العمالة ،و�سوء العالقات بني العاملني ،ونق�ص يف التدريب والكفاءة الفنية،
وانخفا�ض الرواتب ،وعدم الكفاءة يف التعامل مع م�شكالت العمالة.
 الت�سويق ،االعتماد على عميل واحد �أو عدد حمدود من العمالء ،و�إنتاج منتج واحد
�أو عدد حمدود من املنتجات ،و�ضعف الكفاءة البيعية ،وقلة و�سائل الت�سويق ،و�سوء الت�سعري،
وعدم الوعي بطريقة التعامل مع �آليات ال�سوق.
 التمويل واملاليات ،ومنها عدم حتليل التكاليف ،وعدم مراقبة التدفقات النقدية،
وعدم ح�ساب الأرباح واخل�سائر دوريا ،و�سوء الإدارة املو�سمية ،والبيع الزائد بالأجل و�ضعف
و�سائل حت�صيلها.
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 الإدارة والتنظيم ،نق�ص املهارات الإدارية لدى �صاحب امل�رشوع ،واخللط بني
املوارد الذاتية وموارد امل�رشوع ،وزيادة م�سحوبات ر�أ�س املال ،وعدم حتديد �أجر ثابت
ل�صاحب امل�رشوع ،وعدم وجود �سيا�سة احلوافز للعاملني ،وعدم حتديد و�سائل الرقابة.
♦

♦ثانياً  -معوقات خارجية:



ت�شبع ال�سوق.
املرافق.
الرتاخي�ص.
البيئة
ال�رضائب والت�أمينات.






مشكلة الدراسة:
تكمن م�شكلة الدرا�سة احلالية يف التعرف �إىل واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة
اخلليل ،وامل�شكالت التي تواجه �إدارة هذه امل�رشوعات وتنميتها ،وبالتحديد �سعت الدرا�سة

احلالية �إىل الإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية:
●
●

اخلليل؟

●ما واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل؟
●ما امل�شكالت التي تواجه �إدارة امل�رشوعات ال�صغرية وتنميتها يف حمافظة

أهدف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل،
كما هدفت �إىل التعرف على امل�شكالت التي تواجه �إدارة هذه امل�رشوعات وتنميتها.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف الوقوف والتعرف �إىل الدور الذي تقوم به امل�شاريع
ال�صغرية يف تنمية الزراعة يف حمافظة اخلليل ،وكذلك دورها يف التنمية االقت�صادية
والزراعية يف مدينة اخلليل من وجهة نظر �أ�صحاب هذه امل�شاريع ،وللوقوف على املعيقات
التي حتول دون جناح هذه امل�شاريع وعلى �سبل التغلب عليها ،كما ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل
التعرف على �أ�ساليب متويل هذه امل�شاريع ,والدور الذي ت�ؤديه يف ت�شغيل الأيدي العاملة من
�أبناء املحافظة.
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حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل خالل
العام .2010

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي للح�صول على املعلومات حول
واقع امل�شاريع ال�صغرية يف حمافظة اخلليل وامل�شكالت التي تواجه �إدارتها وتنميتها.
جمتمع الدراسة:
يت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية يف حمافظة اخلليل،
وذلك يف العام .2011 -2010
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية يف حمافظة اخلليل والبالغ
ملتغريي اجلن�س والـم�ستوى
عددهم ( )89فرداً ،واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد العينة وفق ًا
ْ
التعليمي:
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيري الجنس والمستوى التعليمي

الرقم

املتغري

1

اجلن�س

2

امل�ستوى العلمي
ل�صاحب امل�رشوع

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية القيم الناق�صة

ذكور

83

94.3

�إناث

5

5.7

�أمي

1

1.1

ابتدائي

9

10.1

ثانوي

43

48.3

دبلوم

3

3.4

بكالوريو�س ف�أعلى

33

32.1

1

0
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أداة الدراسة:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة �أُعدت ا�ستبانة ,وذلك باال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة
والإطار النظري للدرا�سة ،تك ّونت من ثالثة �أق�سام وهي:
♦ ♦الق�سم الأول :وي�شتمل على املعلومات العامة وهي :اجلن�س وامل�ستوى التعليمي.
♦ ♦الق�سم الثاين :يتكون من « »19فقرة ,وتتعلق بواقع امل�رشوعات ال�صغرية يف
حمافظة اخلليل
موزعة على املجاالت الآتية( :خ�صائ�ص امل�رشوع ،والعاملون ،والتمـويل،
والإنتاج ،والت�سويق) .
♦ ♦الق�سم الثالث :تكون من « »19فقرة خ�ص�صت للتعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه
�إدارة
امل�رشوعات ال�صغرية وتنميتها ،وذلك على �سلم ا�ستجابة خما�سي (قليلة جدا،
قليلة ،متو�سطة ،كبرية ،كبرية جدا) .
صدق األداة:
حتقق الباحث من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص ملعرفة ر�أيهم يف مدى مالءمة فقرات اال�ستبانة للمو�ضوع املراد
درا�سته ،وقد ُع ِّدلت بع�ض ال�صياغات اللفظية يف �ضوء مالحظات املحكمني حيث بقيت
اال�ستبانة مكونة ب�صورتها النهائية من الأق�سام الثالثة ال�سابقة.
ثبات األداة:
ُح�سب ثبات الأداة با�ستخدام معادلة الثبات «كرونباخ �ألفا « وبلغت قيمة الثـبات
( ، )0.78وتعد هذه القيمة مقبولة ,مما يدلل على �صالحية اال�ستبانة.

إجراءات الدراسة:
بعد حتديد م�شكلة الدرا�سة واالنتهاء من �إعداد �أداة الدرا�سة والت�أكد من �صدقها ،و َّزع
الباحث ن�سخ ًا منها على عينة الدرا�سة ,بعد ذلك ُجمعت اال�ستبيانات من العينة بعد �أن �أجاب
�أفراد العينة عليها ،وقد ت�أكد الباحث من �إجراء عملية التوزيع على عينة الدرا�سة وعملية
جمع اال�ستبانة منهم �شخ�صياً ،بعد ذلك قام الباحث ب�إجراء العمليات الإح�صائية الالزمة
واخلروج بالنتائج ,وو�ضع التو�صيات املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
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التحليل اإلحصائي:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا ُ�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
♦ ♦ا�ستخراج الأعداد والن�سب املئوية وذلك للتعرف �إىل واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف
حمافظة اخلليل.
♦ ♦ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ,وذلك للتعرف �إىل درجة
امل�شكالت التي تعوق �إدارة امل�رشوعات ال�صغرية و تنميتها يف حمافظة اخلليل.بحيث
�أعطيت الإجابات (بدرجة كبرية جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة
قليلة جداً) الأوزان الآتية على الرتتيب (� ، )1 ،2 ،3 ،4 ،5أما درجة الأهمية على املتو�سطات
فكانت وفق املفتاح الآتي:
القيمة

التقدير للدرجة

�أقل من 1.8

قليلة جدا

2.60 – 1.81

قليلة

3.40 – 2.61

متو�سطة

4.20 – 3.41

كبرية

 – 4.21ف�أعلى

كبرية جدا

حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوال -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

ما واقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل من حيث( :خ�صائ�ص
امل�رشوع ،والعمال ،والتمويل ،والإنتاج ،والت�سويق) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت الأعداد والن�سب املئوية لكل م�ستوى من م�ستويات
املتغريات ذات العالقة بواقع امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل ,وفق ًا لكل جمال من
املجاالت ال�سابقة وكانت النتائج كما ي�أتي:

● ●�أوالً خ�صائ�ص امل�رشوع:
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الجدول ()2
واقع المشروعات الصغيرة في محافظة الخليل

الرقم

العدد

الن�سبة القيم
املئوية الناق�صة

�أ� -أقل �أ� -أقل من �سنتني

16

18.0

ب� 5 -2( -سنوات)

31

34.8

ج� 10 -5( -سنوات)

11

12.4

د� 10 -سنوات ف�أكرث

30

33.7

�أ -فردي (ملك ل�شخ�ص واحد)

35

39.3

ب -جماعي (اثنان �أو �أكرث)

30

33.7

ج -ا�رسي

24

27.0

�أ -اخلربة يف جمال القطاع

57

64.0

ب -العائد على اال�ستثمار اكرب

29

32.6

ج -توفر املواد اخلام يف ال�سوق املحلية

1

1.1

د� -إمكانية احل�صول على املواد اخلام من �إ�رسائيل �أو م�صدر
�أخر خارجي ب�سهولة

1

1.1

�أ -اخلدماتي

11

12.4

ب� -إنتاجي (�صناعي)

17

19.1

ج -جتاري

43

48.3

د� -إنتاجي زراعي

17

19.1

�أ -م�سجلة ر�سميا

51

57.3

ب -غري م�سجلة

32

36.0

ج -تنتظر املوافقة والت�سجيل ر�سميا

4

4.5

املتغري

1

العمر الزمني
للم�رشوع

2

ملكية امل�رشوع

3

دوافع �إن�شاء
امل�رشوع

4

توزيع امل�رشوع

5

الو�ضع القانوين
للم�رشوع

م�ستويات املتغري
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الرقم

العدد

الن�سبة القيم
املئوية الناق�صة

�أ -قريب من ال�سوق

52

58.4

ب -بعيد عن ال�سوق

16

18.0

ج -ميكن الو�صول �إليه بتكلفه عالية

5

5.6

د -ميكن الو�صول �إليه بتكلفه قليلة متدنية

16

18.0

�أ� -أقل من 1000دينار

11

12.4

ب 5000 -1000 -دينار

34

38.2

ج 50000 -5000 -دينار

20

23.3

د� -أكرث من 50000

19

2.3

املتغري

6

مكان امل�رشوع

7

حجم ر�أ�س مال
امل�رشوع

م�ستويات املتغري

0

3

يتبني من اجلدول ال�سابق (� )2أن:
 فيما يتعلق بالعمر الزمني للم�رشوعات ال�صغرية :يت�ضح �أن ما ن�سبته ( )%34.8من
جمموع امل�رشوعات ال�صغرية التي �شملتها العينة قد تراوحت م َّدتها بني (� 5 -2سنوات) ،
و�أن ( )%33.7كانت مدتها � 10سنوات ف�أكرث.مما ي�شري �إىل �أن معظم امل�رشوعات ال�صغرية
قد جاء عمرها يف مدى متو�سط �أو طويل� ،أما امل�رشوعات التي قل عمرها عن �سنة فقد بلغت
ن�سبتها ( ، )%18.0ويف الرتتيب الأخري جاءت امل�رشوعات التي تراوح عمرها (10– 5
�سنوات) بن�سبة (. )%12.4
 ملكية امل�رشوع :ت�شري النتائج ال�سابقة �إىل �أن ( )%39.3من جمموع امل�رشوعات
ال�صغرية تعود ملكيتها ل�شخ�ص واحد ،بينما بلغت امل�رشوعات ال�صغرية على �أ�سا�س ال�رشاكة
بني اثنني �أو �أكرث (� ، )%33.7أما ن�سبة امل�رشوعات التي تعود ملكيتها للأ�رسة ,فقد بلغت
( ، )%27مما ي�شري �إىل �أن �أعلى ن�سبة للم�رشوعات هي ملك لفرد واحد.
 دوافع �إن�شاء امل�رشوع :يت�ضح �أن ما ن�سبته ( )%64.0من امل�رشوعات قد �أن�شئت
ب�سبب خربة �أ�صحابها يف املجال و ( )%32.6هي بدافع �أن املردود اال�ستثماري �أكرب،
يف حني �أن دوافع توافر املواد اخلام يف ال�سوق املحلية �أو �إمكانية احل�صول على املواد
اخلام من �إ�رسائيل �أو م�صدر �أخر خارجي ب�سهولة قد جاءت بن�سب منخف�ضة ()%1.1
 ،مما ي�شري �إىل ان دافع اخلربة هو الأ�سا�س يف �إن�شاء امل�رشوعات ال�صغرية ,ثم دافع
العائد املادي للم�رشوع.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

203

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

 توزيع امل�رشوع :يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعلى قطاع توزعت عليه امل�رشوعات
ال�صغرية هو القطاع التجاري ( ، )48.3ثم القطاع الإنتاجي (ال�صناعي) والقطاع الإنتاجي
(الزراعي) بن�سبة ( ، )%19.1ويف الرتتيب الأخري جاء القطاع اخلدماتي بن�سبة ()%12.4
.مما ي�شري �إىل �أن �أعلى ن�سبة للم�رشوعات ال�صغرية قد جاءت يف القطاع التجاري ,و�أقلها
يف القطاع اخلدماتي.
 الو�ضع القانوين للم�رشوع :ي�ستدل من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة امل�رشوعات امل�سجلة
ر�سمي ًا بلغت (� ، )%57.3أما ن�سبة امل�رشوعات غري امل�سجلة فبلغت ( ، )%36.0ويف الرتتيب
الأخري جاءت امل�رشوعات التي تنتظر املوافقة والت�سجيل ر�سمي ًا بن�سبة ( ، )%4.5مما ي�شري
�إىل �أن غالبية امل�رشوعات م�سجلة ر�سمياً� ,أو تنظر املوافقة والت�سجيل.
 مكان امل�رشوع :يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعلى ن�سبة للم�رشوعات من حيث
املوقع ،هي للم�رشوعات القريبة من ال�سوق بن�سبة ( ، )%58.4ثم امل�رشوعات البعيدة �أو التي
ميكن الو�صول �إليها بتكلفة قليلة بن�سبة ( ، )%18.0ويف الرتتيب الأخري جاءت امل�رشوعات
التي ميكن الو�صول �إليها بتكلفة عالية ( ، )%5.6وهذا يبني �أن غالبية امل�رشوعات ال�صغرية
حتتل موقع ًا قريب ًا من ال�سوق� ,أو ميكن الو�صول �إليها بتكلفة قليلة.
 حجم ر�أ�س مال امل�رشوع :يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ما ن�سبته ( )%38.2قد جاء
للم�رشوعات الذي وظفت ر�أ�س ماله يرتاوح بني ( 5000 -1000دينار)  ،ثم امل�رشوعات
التي وظفت ر�أ�س مال يرتاوح من ( 50000 -5000دينار) بن�سبة ( ، )%23.3ثم امل�رشوعات
التي وظفت ر�أ�س مال يقل عن (1000دينار)  ،ويف الرتتيب الأخري جاءت امل�رشوعات التي
وظفت ر�أ�س مال يزيد عن ( 50000دينار) .مما ي�شري �إىل �أن غالبية امل�رشوعات ال�صغرية
وظفت ر�أ�س مال يقل عن ( 50000دينار) .

● ●ثانياً -العمال:
الجدول ()3
 :األعداد والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات المتغيرات في مجال العاملون

الرقم
1

العدد

الن�سبة
املئوية

�أ -عاملون بوقت كامل من داخل الأ�رسة

50

56.2

ب -عاملون بوقت جزئي من داخل الأ�رسة

13

14.6

ج -عاملون ب�أجر وبوقت كامل من خارج الأ�رسة

16

18.0

املتغري

نوع العاملني
يف امل�رشوع

م�ستويات املتغري
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الرقم

العدد

الن�سبة
املئوية

د -عاملون ب�أجر وبوقت جزئي من خارج الأ�رسة

3

3.4

هـ -متدربون بوقت جزئي

0

0

و -متدربون بوقت كامل

4

4.5

�أ2 -1 -

46

51.7

ب4 -3 -

28

31.5

ج8 -5 -

10

11.2

د� -أكرث من 8

5

5.6

�أ -العمال املهرة

51

57.3

ب -العمال غري املهرة

6

6.7

12

13.5

د -حا�صلني على دورات تدريبية

10

11.5

هـ -حا�صلني على �شهادات علمية

8

9.2

�أ -ن�سبة من الأرباح

27

30.3

ب -يومية مقطوعة

9

10.1

ج -اجر �شهري

48

53.9

د -ن�سبة � +أجرة �شهرية

3

3.4

م�ستويات املتغري

املتغري

1

نوع العاملني
يف امل�رشوع

2

عدد العمال

3

م�ؤهالت العاملني ج -لديهم حد �أدنى من التدريب

4

الأجر الذي
يتقا�ضاه العمال

القيم
الناق�صة
3

0

2

2

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )3أن:
 غالبية العاملني يف امل�رشوعات ال�صغرية هم من العاملني بوقت كامل من داخل
الأ�رسة وبن�سبة ( ، )%56.2ومن العاملني ب�أجر وبوقت كامل من خارج الأ�رسة بن�سبة
( ، )%18.0ثم العاملني بوقت جزئي من داخل الأ�رسة بن�سبة (� ، )%14.6أما املتدربون
بوقت كامل فقد بلغت ن�سبتهم (� ، )4.5أما العاملون ب�أجر وبوقت جزئي من خارج الأ�رسة
بن�سبة ( ، )%3.4يف حني ال يوجد عمال متدربون بوقت جزئي.مما ي�شري �إىل �أن غالبية
العمال هم العاملون بوقت كامل �سواء من داخل الأ�رسة �أو من خارجها.
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 كما يتبني �أن ما ن�سبته ( )%51.7هي من امل�رشوعات التي يبلغ عدد عمالها (-1
 ، )2ثم للم�رشوعات التي يبلغ عدد عمالها ( )4 -3بن�سبة ( ، )%31.5ثم للم�رشوعات التي
يبلغ عدد عمالها ( )8 -5بن�سبة ( ، )11.2ويف الرتتيب الأخري امل�رشوعات التي يزيد عدد
عمالها عن  8بن�سبة (. )%5.6مما ي�شري �إىل �أن عدد العاملني يف امل�رشوعات ال�صغرية ال
يزيد يف معظمه عن  8عمال.
 م�ؤهالت العاملني :يت�ضح �أن �أعلى ن�سبة من العاملني يف امل�رشوعات ال�صغري هم
من العمال املهرة بن�سبة ( ، )57.3ثم من لديهم حد �أدنى من التدريب بن�سبة ( ، )13.5ثم
احلا�صلون على دورات تدريبية بن�سبة ( ، )11.5ويف املرتبة الأخرية جاء العمال احلا�صلون
على �شهادات علمية ( ، )%9.2والعمال غري املهرة (. )%6.7مما يدلل على �أن غالبية العمال
هم من العمال املهرة� ,أو املدربني على العمل.
 الأجر الذي يتقا�ضاه العمال :يتبني �أن �أعلى ن�سبة من العمال هم الذين
يتقا�ضون �أجراً �شهري ًا بن�سبة ( ، )%53.9ثم الذين يتقا�ضون ن�سبة من الأرباح ()%30.3
 ،ثم ب�أجور يومية مقطوعة ( ، )%10.1و�أخري هم ممن يتقا�ضون �أجرة �شهرية ,ون�سبة
من الأرباح (. )%3.4

● ●ثالثاً -التمويل:
الجدول ()4
األعداد والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات المتغيرات في مجال التمويل

الرقم

املتغري

1

اعتماد امل�رشوع
على التمويل

2

دور م�ؤ�س�سات الإقرا�ض
يف دعم امل�رشوع

م�ستويات املتغري
�أ -التمويل الذاتي

54

60.7

ب -دعم العائلة

25

28.1

ج -البنوك

4

4.5

د -م�ؤ�س�سات الإقرا�ض احلكومية

1

1.1

هـ -م�ؤ�س�سات الإقرا�ض اخلا�صة

4

4.5

�أ -ال يوجد دعم

69

77.5

ب -دعم تدريبي

3

3.4

ج -دعم مايل فقط

9

10.1

د -دعم ت�سويقي

2

2.2

هـ -دعم �إ�رشايف

6

6.7
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الرقم

املتغري

3

احل�صول على التمويل
اخلارجي

4

م�سك الدفاتر
يف امل�رشوع

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية القيم الناق�صة

�أ� -ضمان امل�رشوع نف�سه

45

50.6

ب -برهن ار�ض �أو عقار

0

0

ج� -ضمانات مالية

3

3.4

د -ت�سهيالت ائتمانية

75

5.6

هـ -طريقة املرابحة (الإ�سالمية)

7

7.9

ر -غري ذلك

28

31.5

�أ -من خالل حما�سب خمت�ص

29

32.6

ب -من قبل �صاحب امل�رشوع نف�سه

54

60.7

ج -من خالل �رشكة خمت�صة

2

2.2

1

4

ي�شري اجلدول ال�سابق (� )4إىل �أن:
 اعتماد امل�رشوع على التمويل :يتبني �أن غالبية امل�رشوعات ال�صغرية هي بتمويل
ذاتي ( ، )%60.7ثم امل�شاريع القائمة على متويل عائلي بن�سبة ( ، )%28.1ويف املراتب
الأخرية جاءت امل�شاريع املمولة من البنوك (� ، )%4.5أو م�ؤ�س�سات الإقرا�ض اخلا�صة
( ، )%4.5ثم م�ؤ�س�سات الإقرا�ض احلكومية (. )%1.1مما يدلل على �أن غالبية امل�رشوعات
ال�صغرية هي بتمويل ذاتي �أو �أ�رسي.
 دور م�ؤ�س�سات الإقرا�ض يف دعم امل�رشوع :يت�ضح �أن غالبية امل�رشوعات ال تتلقى
دعم ًا من م�ؤ�س�سات الإقرا�ض بن�سبة ( ، )%77.5يف حني �أن ما ن�سبته ( )%10.1تتلّقى دعم ًا
مالي ًا فقط ،وقلة من امل�شاريع تتلقى دعم ًا �سواء يف جمال الإ�رشاف (� ، )%6.75أم التدريب
(� ، )%3.4أم يف جمال الت�سويق (. )%2.2
 احل�صول على التمويل اخلارجي :يتبني �أن ما ن�سبته ( )%50.6من امل�رشوعات
ال�صغرية قد ح�صل على التمويل اخلارجي ب�ضمان امل�رشوع نف�سه ( ، )%50.6ثم ب�ضمان
بطرق �أخرى متعددة ( ، )%31.5وقلة منها قد ح�صل عن طريق املرابحة (� ، )%7.9أو عن
طريق الت�سهيالت االئتمانية (� ، )%5.6أو عن طريق �ضمانات مالية ( ، )%3.4يف حني ال
توجد م�شاريع قد ح�صلت على متويل خارجي ب�ضمان رهن �أر�ض �أو عقار.
 م�سك الدفاتر يف امل�رشوع :يت�ضح �أن طريقة م�سك الدفاتر للم�شاريع ال�صغرية قد
متت من قبل �صاحب امل�رشوع نف�سه (� ، )60.7أو من قبل حما�سب خمت�ص (� ، )%32.6أما
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امل�رشوعات التي تتعامل مع �رشكات خمت�صة يف م�سك الدفاتر فقد بلغت (. )%2.2مما يدل
على �أن معظم �أ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية مييلون �إىل �إدارة ح�ساباتهم ذاتياً� ،أو من خالل
اللجوء �إىل حما�سب خمت�ص.
الرقم
1

م�ستويات املتغري

املتغري

�أ -ال�سوق املحلية

65

73.0

ب -اال�سترياد من الدول الأجنبية

6

6.7

2

2.2

15

16.9

72

80.9

11

12.4

4

1.1

�أ� -أقل من  2000دينار

14

16.3

ب 4000 -2000 -دينار

30

34.9

ج 5000 -4000 -دينار

22

25.6

د 50000 – 5000 -دينار

13

15.1

هـ 50000 -دينار ف�أكرث

7

8.1

كيفية احل�صول
اخلام
على املواد
ج -اال�سترياد من الدول العربية املجاورة
د -ال�سوق الإ�رسائيلية

2

3

الإنتاج �أو اخلدمة �أ -متكاملة وجاهزة للم�ستهلك
ب -بحاجة لإ�ضافة مواد لت�صبح جاهزة
التي يقدمها
امل�رشوع
ج� -إنتاج مواد خام ال�ستخدامها يف م�رشوع �أخر

العائد ال�سنوي

العدد الن�سبة املئوية القيم الناق�صة

1

1

3

● ●رابعاً– الإنتاج:
الجدول ()5
األعداد والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات المتغيرات في مجال اإلنتا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )5إىل �أن:
 كيفية احل�صول على املواد اخلام :يت�ضح �أن ن�سبة االعتماد على ال�سوق املحلية يف
احل�صول على املواد اخلام بلغت (� ، )%73.0أما ن�سبة االعتماد على ال�سوق الإ�رسائيلية فهي
( ، )%16.9يف حني بلغت ن�سبة اال�سترياد من الدول الأجنبية ( ، )%6.7بينما بلغت ن�سبة
اال�سترياد من الأ�سواق العربية (. )%2.2مما ي�شري �إىل �أن معظم املواد اخلام يتم احل�صول
عليها من الأ�سواق املحلية ,ثم من الأ�سواق الإ�رسائيلية.
 الإنتاج �أو اخلدمة التي يقدمها امل�رشوع :يتبني �أن معظم منتجات امل�رشوعات
ال�صغرية هي متكاملة وجاهزة للبيع ( ، )%80.9بينما بلغت ن�سبة املنتجات التي حتتاج
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لإ�ضافة مواد لت�صبح جاهزة هي (� ، )%12.4أما ن�سبة امل�شاريع التي تنتج مواد خام
ال�ستخدامها يف م�رشوعات �أخرى فهي (. )%1.1وهذا يو�ضح �أن غالبية منتجات امل�رشوعات
ال�صغرية هي متكاملة وجاهزة للم�ستهلك.
 العائد ال�سنوي :يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ما ن�سبته ( )%34.9من جممل
امل�رشوعات ال�صغرية تراوحت �إيراداتها ال�سنوية بني ( 4000 -2000دينار)  ،ثم
امل�رشوعات التي تراوح عائدها ال�سنوي بني ( 5000 -4000دينار) وبن�سبة (، )%25.6
�أما امل�رشوعات التي يرتاوح عائدها ال�سنوي بني ( 50000– 5000دينار) فهي ()%15.1
 ،ويف الرتتيب الأخري جاءت امل�رشوعات التي تزيد عائداتها ال�سنوية عن  50000دينار
ف�أكرث.

● ●خام�ساً -الت�سويق:
الجدول ()6
األعداد والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات المتغيرات في مجال التسويق

الرقم
1

2

م�ستويات املتغري

املتغري

العدد الن�سبة املئوية القيم الناق�صة

�أ -الأ�سواق املحيطة

52

58.4

ب -على م�ستوى املحافظة

32

36.0

1

1.1

د -ت�صدر �إنتاجها �إىل اخلارج

1

1.1

�أ -مبا�رشة �إىل امل�ستهلك

72

81.8

11

12.5

5

5.7

مكان ت�سويق اخلدمات
�أو املنتجات
ج -ت�صدر �إنتاجها �إىل �إ�رسائيل

الإنتاج �أو اخلدمة التي ب -عرب و�سيط (تاجر جتزئه)
يقدمها امل�رشوع
ج -من خالل الإعالن بو�سائل الإعالن
املختلفة

3

1

يتبني من اجلدول ال�سابق (� )6إىل �أن:
 مكان ت�سويق اخلدمات �أو املنتجات :يت�ضح �أن ن�سبة امل�رشوعات التي ت�سوق
منتجاتها داخل الأ�سواق املحيطة هي ( ، )%58.4ثم على م�ستوى املحافظة (� ، )%36.0أما
ن�سبة امل�رشوعات التي ت�سوق منجاتها داخل �إ�رسائيل �أو �إىل اخلارج فهي (. )%1.1
 الإنتاج �أو اخلدمة التي يقدمها امل�رشوع :يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معظم
امل�رشوعات ال�صغرية تقدم منجاتها مبا�رشة �إىل امل�ستهلك قد بلغت ( ، )%81.8يف حني
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بلغت ن�سبة امل�رشوعات التي تقدم منتجاتها عرب و�سيط (� ، )%12.5أما التي تقدم منتجاتها
من خالل الإعالن بو�سائل الإعالن املختلفة فبلغت (. )%5.7

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

ما هي امل�شكالت التي تواجه �إدارة وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية يف
حمافظة اخلليل؟
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المشكالت
التي تواجه إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة
ي�شكل نوع ملكية امل�رشوع م�شكلة يف تنمية و�إدارة امل�رشوع
لديك
ي�شكل نوع القطاع املوافق مل�رشوعك م�شكلة يف �إدارة وتنمية
امل�رشوع
اللجوء �إىل العمل يف القطاع املنا�سب مل�رشوعك ي�شكل
م�شكلة يف تنمية و�إدارة امل�رشوع
�إن العوائد الناجتة عن امل�رشوع ت�شكل م�شكلة يف تنمية
و�إدارة امل�رشوع
الو�ضع القانوين للم�رشوع م�شكلة يف تنمية و�إدارة امل�رشوع
لديك
ي�شكل �سبب �إن�شاء امل�رشوع م�شكلة يف �إدارة وتنمية امل�رشوع
لديك
يعد نوع التمويل م�شكلة يف �إدارة وتنمية امل�رشوع لديك
يعد الدور الذي تقدمه جهة التمويل م�شكلة يف �إدارة وتنمية
امل�رشوع
يعد مكان ت�سويق اخلدمات �أو املنتجات التي تنتجها م�شكلة
يف �إدارة وتنمية امل�رشوع
ي�شكل امل�صدر الذي حت�صل من خالله على املواد اخلام
الالزمة مل�رشوعك م�شكلة يف تنمية و�إدارة امل�رشوع لديك
ت�شكل قناة التوزيع التي ت�ستخدمها م�شكلة يف تنمية و�إدارة
امل�رشوع لديك
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

2.0337

1.18177

19

قليلة

2.3596

1.03624

18

قليلة

2.5056

1.05662

16

قليلة

2.5281

1.1490

15

قليلة

2.5843

1.20424

13

قليلة

2.3820

1.09239

17

قليلة

2.7753

1.31212

4

متو�سطة

2.7416

1.26606

5

متو�سطة

2.5730

1.03229

14

قليلة

2.5955

1.11518

12

قليلة

2.6629

97635.

8

متو�سطة

الدرجة

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

رقم
الفقرة
12
13
14
15
16
17
18
19

الفقرة
يعترب وقت العمل يف م�رشوعك م�شكلة يف تنمية و�إدارة
امل�رشوع لديك
ي�شكل عدد العمال يف م�رشوعك م�شكلة يف تنمية و�إدارة
امل�رشوع لديك
ي�ساهم كفاءة العامل يف م�رشوعك يف م�شكلة �إدارة وتنمية
امل�رشوع لديك
ي�ساهم نوع الأجر الذي يح�صل عليه العامل يف م�رشوعك
م�شكلة يف تنمية و�إدارة امل�رشوع لديك
ي�ساهم مكان امل�رشوع يف م�شكلة تنمية و�إدارة امل�رشوع
لديك
ي�شكل حجم ر�أ�س املال امل�ستثمر م�شكلة يف �إدارة وتنمية
امل�رشوع لديك
يعد تدين العائد ال�سنوي للم�رشوع م�شكلة يف تنمية و�إدارة
امل�رشوع لديك
تعد ال�رضيبة املفرو�ضة على عوائد امل�رشوع م�شكلة يف �إدارة
وتنمية امل�رشوع لديك
درجة امل�شكالت التي تواجه �إدارة وتنمية امل�رشوعات
يف حمافظة اخلليل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

2.6517

1.12917

10

متو�سطة

2.6517

1.13919

9

متو�سطة

2.7303

1.09507

6

متو�سطة

2.6180

1.18231

11

متو�سطة

2.6854

1.14411

7

متو�سطة

3.0449

1.15709

3

متو�سطة

3.3146

1.11392

1

متو�سطة

3.2921

1.12009

2

متو�سطة

2.6700

0.51365

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )7أن درجة امل�شكالت التي تواجه �إدارة امل�رشوعات
وتنميتها يف حمافظة اخلليل قد جاءت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد
العينة على اال�ستبانة ككل ( ، )2.6700كما يتبني �أن املتو�سطات احل�سابية للم�شكالت قد
تراوحت بني � 2.0337إىل  ،3.3146وبدرجة تراوحت بني قليلة و متو�سطة ،كما يت�ضح �أن
الفقرة رقم ( )18ون�صت على« :يعد تدين العائد ال�سنوي للم�رشوع م�شكلة يف تنمية امل�رشوع
و�إدارته لديك» قد جاءت يف الرتتيب الأول ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )3.3146يف حني
جاءت الفقرة رقم ( )19ون�صت على« :تعد ال�رضيبة املفرو�ضة على عوائد امل�رشوع م�شكلة
يف �إدارة امل�رشوع وتنميته لديك» يف الرتتيب الثاين مبتو�سط ح�سابي مقداره (، )3.2921
ثم الفقرة ( , )17ون�صت على« :ي�شكل حجم ر�أ�س املال امل�ستثمر م�شكلة يف �إدارة امل�رشوع
وتنميته لديك» مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )3.0449ويف املركز الرابع جاءت الفقرة ()7
 ,ون�صت على« :يعد نوع التمويل م�شكلة يف �إدارة وتنمية امل�رشوع لديك» مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )2.7753تليها الفقرة ( , )8ون�صت على« :يعد الدور الذي تقدمه جهة التمويل
م�شكلة يف �إدارة امل�رشوع وتنميته» مبتو�سط ح�سابي مقداره (. )2.7416
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�أما الفقرات التي ح�صلت على �أقل املتو�سطات ،فيت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الفقرة
( )1قد جاءت يف الرتتيب الأخري ,ون�صت على« :ي�شكل نوع ملكية امل�رشوع م�شكلة يف �إدارة
امل�رشوع وتنميته لديك» مبتو�سط ( ، )2.0337ثم الفقرة ( , )2ون�صت على« :ي�شكل نوع
القطاع املوافق مل�رشوعك م�شكلة يف �إدارة امل�رشوع وتنميته» مبتو�سط ح�سابي ()2.3596
 ،تليها الفقرة ( , )6ون�صت على« :ي�شكل �سبب �إن�شاء امل�رشوع م�شكلة يف �إدارة امل�رشوع
وتنميته لديك» مبتو�سط ( ، )2.3820ثم الفقرة ( , )3ون�صت على« :اللجوء �إىل العمل يف
القطاع املنا�سب مل�رشوعك ي�شكل م�شكلة يف تنمية امل�رشوع و�إدارته» مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.5056ثم الفقرة ( ، )4ون�صت على�« :إن العوائد الناجتة عن امل�رشوع ت�شكل م�شكلة يف
تنمية امل�رشوع و�إدارة» مبتو�سط (. )2.5281
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التوصيات:
يف �ضوء ما تقدم ميكن �أن ن�ستنتج مدى �أهمية امل�رشوعات ال�صغرية ،ومدى م�ساهمتها
يف التنمية االقت�صادية ،ومن الوا�ضح �أنها تعاين من م�شكالت و�صعوبات يف �أ�سلوب �إدارتها
وتنظيمها ،وكذلك يف املمار�سات الإدارية التي تطبقها يف جماالت القوى العاملة ،والتن�سيق
والتمويل والبـحوث ،كما تت�ضح درجة ت�أثر امل�رشوعات ال�صغرية بالأداء العام لالقت�صاد.
وميكن يف هذا املجال تقدمي بع�ض املقرتحات التي نرى �أنها ت�ساعد يف حل امل�شكالت التي
تعرت�ض �سبل امل�رشوعات ال�صغرية.وقد حتتاج هذه املقرتحات �أي�ض ًا �إىل تر�شيد وتعديل� ،أو
و�ضعها يف حمددات خا�صة عند تنفيذها:
�1 .1رضورة االهتمام بالعمالة وتنمية وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية يف
بناء على االحتياجات الفعلية.
امل�رشوعات ال�صغرية ،ور�سم �سيا�سات تنموية ً
�2 .2رضورة �إجراء م�سح �إح�صائي �شامل ودقيق وعلمي لقطاع امل�شاريع ال�صغرية،
و�إيجاد ملف معلومات كامل عن هذا القطاع ،وتكوين ملف معلومات.
�3 .3إجراء درا�سات و�أبحاث عن احتياجات ال�سوق احلر.
4 .4ال�سعي ال�ست�صدار الت�رشيعات التي تن�صف امل�رشوع ال�صغري ,وزيادة الدعم
احلكومي من خالل تقدمي الإعانات والقرو�ض والت�سهيالت واال�ست�شارات الالزمة.
حيث ميكن للحكومة �أن تدعم �إقامة روابط وعالقات تعاونية بني امل�رشوعات بغر�ض زيادة
قدرتها التناف�سية.
5 .5االبتعاد قدر الإمكان عن م�صادر التمويل من �سوق التمويل غري الر�سمي ،وذلك ملا
حتتويه هذه امل�صادر من �إجحاف بحق امل�رشوعات ال�صغرية.
6 .6التوعية والرتويج لأهمية امل�رشوعات الزراعية ال�صغرية ،ودورها يف التنمية
االقت�صاديـة ،وتطوير القدرات العلمية والفنية للمواطنني ورفع كفاءتهم.
�7 .7إيجاد �صيغة م�رصفية جديدة للتعامل مع امل�رشوعات ال�صغرية.
�8 .8رضورة حجز بع�ض الفقرات الإنتاجية ل�صالح ال�صناعات ال�صغرية ،وعدم ال�سماح
لل�صناعات الكبرية ب�إنتاج تلك الفقرات.مع انتهاج �سيا�سة تف�ضيل �رشاء املنتجات من
ال�صناعات ال�صغرية للم�ؤ�س�سات احلكومية.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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املصادرو املراجع:
1 .1جامعة القد�س املفتوحة� ،إدارة العمليات الإنتاجية� ،أحد مقررات الإدارة والريادة.
2 .2جامعة القد�س املفتوحة� ،إدارة امل�رشوعات ال�صغرية� ،أحد مقررات الإدارة والريادة.
3 .3جامعة القد�س املفتوحة ،القانون الإداري� ،أحد مقررات الإدارة والريادة.
4 .4ماهر املحروق وزميله�( ،أيار ، )2006امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة �أهميتها
ومعوقاتها ،مركز املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،عمان ،الأردن.
�5 .5أمين علي عمر� ، )2007( ،إدارة امل�رشوعات ال�صغرية ،كلية الإدارة والتكنولوجيا،
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،م�رص.
6 .6خليل ال�شماع ، )2002( ،متويل امل�رشوعات ال�صغرية :حما�رضات ،الأكادميية العربية
للعلوم املالية وامل�رصفية ،عمان ،الأردن.
7 .7خالد اخلطيب ، )2005( ،قطاع امل�رشوعات ال�صغرية يف فل�سطني ،امل�ؤمتر الدويل الثاين
ع�رش ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رصفية ،عمان ،الأردن.
8 .8عقيل جا�سم عبد اهلل ، )1996( ،تقييم امل�رشوعات (�إطار نظري وتطبيقي)  ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،لبنان.
9 .9عبد الفتاح �أحمد ن�رص اهلل ،وغازي ال�صوراين ، )2005( ،امل�رشوعات ال�صغرية يف
فل�سطني :واقع ور�ؤية نقدية ،جملة �صامد االقت�صادية ،العدد ( ، )21رام اهلل ،فل�سطني.
( 1010وزارة العمل الفل�سطينية� ،1996 ،إ�شكاليات الت�شغيل يف فل�سطني ،رام اهلل) .
1111مركز املعلومات الفل�سطيني ،ملف االقت�صا د ( ywww.pnic.gov/ arabic/ econom
)projects/ project4-

( 1212تقرير جهاز الإح�صاء الفل�سطيني ، )2006( ،معدالت البطالة)
1313ج�رس التنمية�( ،سبتمرب ، )2001تنمية امل�رشوعات ال�صغرية ،املعهد العربي للتخطيط
الكويت.
1414وزارة العمل ،املوقع االلكرتوين. )www.mol.gov.ps( ،
�1515أياغاري ،بيك ،وكننت (. )2005امل�شاريع الكبرية وال�صغرية حول العامل ،جمموعة
البنك الدويل.
«1616مذكرة البنك الدويل االقت�صادية ،»2006 -جمموعة البنك الدويل.
(اجلهاز املركزي الإح�صائي ،2007 ،املن�ش�آت االقت�صادية النتائج النهائية.
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ملخص:
يهدف هذا البحث �إىل التعرف �إىل الآثار التي خلفها جدار الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي
املقام يف حمافظة قلقيلية على �أفاق التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املناطق املت�أثرة ,وقد
اعتمد الباحث على منهجية البحث التحليلي من خالل املقابالت ال�شخ�صية مع املزارعني
املت�رضرين ،وكذلك مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.ومن خالل هذه الدرا�سة تبني �أنه ت�أثر من
وعزلت  %39من الأرا�ضي املزروعة منها
بناء اجلدار  21جتمع ًا حيث �صودرت حوايل ُ % 5
 % 15ل�صالح اال�ستيطان ،وعليه ف�إن اجلدار قد ت�سبب يف م�صادرة وعزل حوايل 33076
دومن ،والتي ت�شكل ما ن�سبته %19من امل�ساحة الكلية للمحافظة.بالإ�ضافة �إىل تدمري
وعزل 19بئر ماء جويف بطاقة �إنتاجية تقدر مبا ن�سبته  %34من الكمية امل�ستخرجة يف
املحافظة ,ولذلك ف�إن ما يقارب من  %69من الأرا�ضي املروية قد ت�أثرت نتيجة بناء اجلدار.
كما ت�سبب اجلدار بعزل ما يقارب من %32من �أعداد الأبقار املرباة يف املحافظة� ،إ�ضافة
�إىل عزل %17من الأغنام واملاعز و%21من �إجمايل �أعداد الدجاج البيا�ض.بالإ�ضافة
للت�أثري املبا�رش على البنية التحتية الزراعية ،كذلك ف�إن الواقع املفرو�ض على الأر�ض �أثر
على دور الزراعة يف حتقيق التنمية من خالل الت�أثري على اقت�صادية امل�شاريع الزراعية
و�إ�ضعاف م�ساهمة الزراعة كم�صدر للرزق ،حيث ت�سبب يف تدين يف معدل ادخار �أ�رس
املزارعني ,وانخفا�ض ربحية امل�شاريع الزراعية ب�سبب زيادة تكاليف الإنتاج ,وارتفاع
معدل الديون واالعتماد على امل�ساعدات اخلارجية.كما �أدى �إىل قلة م�ساهمة املزارعني يف
دعم الأ�رس والأن�شطة الأخرى يف التجمعات ,وتدين دخل املزارعني� ،إ�ضافة النخفا�ض عدد
الأ�رس العاملة يف الزراعة ,وعليه ف�إن بناء اجلدار �أثر على حالة الأمن الغذائي للأ�رس التي
تعي�ش داخل التجمعات املت�أثرة من خالل قلة توفري الغذاء املنتج حملياً ،وزيادة االعتماد
على امل�ساعدات الغذائية اخلارجية ,بالإ�ضافة �إىل معوقات التوزيع والو�صول للغذاء ،ب�سبب
احلواجز والبوابات املقامة على اجلدار ،وزيادة البطالة ،وكذلك عدم ثبات توافر الغذاء
ب�سبب الو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي �إ�ضافة �إىل تذبذب �أ�سعار املواد الغذائية ب�شكل عام
والزراعية ب�شكل خا�ص.
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مقدمة:
 -2القطاع الزراعي يف احملافظة:
 :1 -2نظرة عامة:
تقع حمافظة قلقيلية يف اجلزء ال�شمايل الغربي من ال�ضفة الغربية ،بالقرب من نقطة
التقاء �سل�سلة جبال نابل�س مع �ساحل البحر املتو�سط ,وتبلغ امل�ساحة الكلية للمحافظة
 170348دومناً ،وتبعد عن ال�ساحل حوايل  14كم هوائياً ،كما وترتفع عن �سطح البحر
من  520 -40م.يبلغ عدد �سكان املحافظة حوايل  91217ن�سمة ،يعي�ش حوايل 41600
ن�سمة داخل مدينة قلقيلية ،والباقي موزعون على  34جتمع ًا منها  4جتمعات للح�رض 3
جتمعات للبدو ،والباقي جتمعات قروية.وتقدر الكثافة ال�سكانية ب � 536شخ�ص /كم.2
(بلدية قلقيلية 2009 ,م)
 -2 -2وصف القطاع الزراعي:
تع ّد حمافظة قلقيلية رغم �صغر م�ساحتها واحدة من �أهم املحافظات يف ال�ضفة
أرا�ض خ�صبة ،وتوافر م�صادر املياه ,وتنوع
الغربية من الناحية الزراعية ملا تتميز به من � ٍ
املناخ مما �ساعد يف انت�شار زراعة �أ�صناف مميزة على م�ستوى الوطن ،بالإ�ضافة للخربات
التي يتميز بها املزارعون يف هذه املحافظة من خالل تطوير قدراتهم الذاتية و�أ�ساليبهم يف
الزراعة بناء على التقدم العلمي �إ�ضافة �إىل نقل التكنولوجيا احلديثة واملعدات املتطورة.
فمحافظة قلقيلية ت�شتهر بالزراعات املروية ،وتتميز ب�إنتاج نوعيات جيدة من احلم�ضيات
والفواكه مثل اجلوافا وبع�ض الزراعات �شبه اال�ستوائية كاالفوجادو واملاجنا.ناهيك عن
ا�شتهارها برتبية الأ�شتال ملختلف �أ�صناف النباتات على م�ستوى الوطن ،حيث يوجد ما
يقارب من  45م�شت ًال ومركز بيع تزيد م�ساحتها عن  433دومن ًا حيث تتميز حمافظة
قلقيلية باحتوائها على ما يزيد عن  % 60من �إجمايل م�ساحة امل�شاتل بال�ضفة الغربية،
كما تتميز هذه امل�شاتل ب�إنتاج �أكرث من % 70من �أ�شتال احلم�ضيات يف ال�ضفة.حيث يبلغ
معدل الإنتاج ال�سنوي لأ�شتال الفاكهة حوايل � 300000شتلة و� 450000شتلة زينة وكذلك
� 4500000شتلة خ�ضار.وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف املحافظة 132980
دومن ًا (مكتب زراعة قلقيلية. )2001,يع ّد الدخل من العمل يف القطاع الزراعي عايل حيث
�إن الإنتاجية للأر�ض املزروعة واملروية من الآبار املياه اجلوفية بلغت حوايل  7067طناً/
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كم ،2بينما �إنتاجية الأرا�ضي املروية مبياه الأمطار ،بلغت حوايل  350طناً /كم.2وبالتايل
ف�إن العائد الإجمايل من قطاع الزراعة يف املحافظة يف �سنة  2000هو 81.421.000
 $والذي ي�شكل ما ن�سبته  % 22من العائد الإجمايل يف املحافظة(.وثيقة معلومات ،بلدية
قلقيلية 2005.م)
الجدول ()1
توزيع مساحات األراضي الزراعية /دونم في المحافظة

1 .1الب�ستنة ال�شجرية
امل�ساحة

املح�صول
الزيتون

 57487دومن

احلم�ضيات

 3450دومن

اللوزيات

 177دومن مثمر  379+دومن غري مثمر

التفاحيات

 18دومن

اجلوزيات

 292دومن مثمر 136+دومن غري مثمر

فواكه اخرى:
 44دومن

عنب معر�شات

 66دومن غري مثمر

عنب تربية

118دومن مثمر 107 +غري مثمر

تني
جوافا

 237دومن مثمر 120+دومن غري مثمر

ماجنا

 92دومن

ا�سكدنيا

 92دومن

افوجادو

 48دومن مثمر50+دومن غري مثمر
 22دومن مثمر

ق�شطة
2 .2اخل�ضار
املح�صول

امل�ساحة

الدفيئات

 2402دومن

خ�ضار مك�شوفة

 3322دومن
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3 .3املحا�صيل احلقلية
امل�ساحة

املح�صول
حنطة

 1506دومن

�شعري

 754دومن

اب�صال ودرنات وجذور

 262دومن

بقوليات جافة

 102دومن

حما�صيل زيتية

 20دومن

حما�صيل بذور اخرى بيقا+كر�سنة

 587دومن

نباتات طبية

 385دومن
4 .4امل�شاتل
العدد

امل�ساحة /دومن

النوع
خ�ضار

3

6

ا�شجار فاكهة

9

31

نباتات زينة

10

47

خمتلطة

24

255

المصدر :قسم التخطيط – مديرية زراعة قلقيلية 2010

ثانيا -الإنتاج احليواين:
�أما بالن�سبة للإنتاج احليواين فيمكن توزيعه على النحو الآتي:
الجدول ()2

العدد

النوع
االبقار

1804

االغنام

24659

املاعز

7062

الدجاج الالحم

 124مزرعة �سعة  1200000طري� /سنة

الدجاج البيا�ض

 52مزرعة �سعة 300000طري

النحل

 6231خلية حديثة

لمصدر :قسم التخطيط – مديرية زراعة قلقيلية 2008
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وت�ساهم حمافظة قلقيلية بحوايل  %4من م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ب�أ�شجار الفاكهة
واخل�رضوات والفواكه ,و %7من امل�ساحة الزراعية املروية الكلية يف ال�ضفة الغربية�.أما من
ناحية الإنتاج احليواين فت�ساهم يف % 5.4من حلوم الأبقار و %3.2من الأغنام و %2ماعز،
بالإ�ضافة �إىل  %12.6من الع�سل ،و%13.4من الدجاج البيا�ض ،و�أخريا  % 1.8من الدجاج
الالحم (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني 2007 /2006,م) .
 =3 -2وصف الوضع املائي يف احملافظة:
تقع حمافظة قلقيلية على احلو�ض املائي الغربي الذي ي�شكل مان�سبته  %52من
من م�صادر املياه الكلية يف ال�ضفة الغربية.ويف حمافظة قلقيلية يوجد  68بئراً ت�ستغل
للأغرا�ض الزراعية (مديرية زراعة قلقيلية)2010 ,
الجدول ()3
توزيع اآلبار الجوفية حسب موقعها في المحافظة

املوقع

عدد االبار الكلي

الطاقة الإنتاجية ال�سنوية/

م3

امل�ساحة املروية

فالمية

4

422700

710

جيو�س

5

486300

1045

عزون

1

110000

300

قلقيلية

35

2822800

4802

النبي اليا�س

2

264000

530

را�س عطية

1

97000

220

حبله

10

1006500

1460

عزبة جلعود

1

100000

250

عزبة �سلمان

2

188000

420

بيت امني

1

130000

300

عزون عتمة

5

437000

1100

عزبة اال�شقر

1

110000

290

عزبة املدور

1

183000

135

68

6357300

11562

املجموع
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 -4 -2الوجود االستيطاني يف احملافظة:
تعاين حمافظة قلقيلية من التو�سع اال�ستيطاين يف �أرا�ضيها ,حيث يوجد يف املحافظة
حوايل  20ب�ؤرة ا�ستيطانية ي�سكنها حوايل  52700م�ستوطن ،وهي مقامة على ما م�ساحته
 12200دومناً؛ �أي ما يعادل  %7.2من امل�ساحة الكلية للمحافظة(.بلدية قلقيلية 2005 ,م)
 -5 -2اجلدار يف حمافظة قلقيلية:
بلغ طول اجلدار يف حمافظة قلقيلية حوايل  52كم ،وبعر�ض يرتاوح ما بني 80 -50
م وهذا يعتمد على القرارات الع�سكرية واحلجج الأمنية بالإ�ضافة �إىل طوبغرافية الأر�ض.
ولقد ت�أثر من بناء اجلدار الفا�صل يف حمافظة قلقيلية  21جتمعاً ،وكان و�ضع اجلدار يف
قلقيلية ب�صورته احلالية مبثابة طوق كامل من اجلدران الإ�سمنتية ،والأ�سالك ال�شائكة ,حيث
�أغلقت مداخل املدينة كافة و�أبقي على املدخل الرئي�س ال�رشقي كمدخل وحيد وحتت �سيطرة
اجلنود الإ�رسائيليني وتع�سفهم�(.أبو ال�شيخ)2004 ،
 -9 -2تعريف باملصطلحات:
◄◄النظام البيئي الزراعي :النظام الطبيعي واحليوي الذي ُيدار من قبل الإن�سان من
�أجل �إنتاج الغذاء كهدف �أ�سا�سي �إىل جانب النواجت االجتماعية والبيئية.
◄◄التنمية الزراعة امل�ستدامة :الإدارة ال�سليمة التي ت�ؤدي �إىل املحافظة على
امل�صادر الطبيعية ،وتوجيه التغريات التكنولوجية بطريقة ت�ضمن �إ�شباع حاجات النا�س
يف احلا�رض ،وللأجيال يف امل�ستقبل ،مع الأخذ بعني االعتبار النواحي االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية.
◄◄الأمن الغذائي :ح�صول النا�س كافة ،ويف جميع الأوقات من الناحية االقت�صادية
والفيزيائية على غذاء �آمن و�صحي ب�صورة كافية ،ول�سد االحتياجات الغذائية الالزمة حلياة
�صحية وفاعلة.
الدومن الواحد يعدل  1000م2

�إن الهدف املرجو حتقيقه من هذا البحث هو:
● ●الق�سم الأول :التعرف �إىل الآثار التي خلفها جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي على

حتقيق التنمية الزراعة امل�ستدامة يف حمافظة قلقيلية من خالل درا�سة:
 �أوال� :أثر اجلدار على اال�ستدامة البيئية يف املناطق املت�أثرة.
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ثانيا� :أثر اجلدار على اال�ستدامة االجتماعية يف التجمعات املت�أثرة.
ثالثا� :أثر اجلدار على اال�ستدامة االقت�صادية لأ�رس املزارعني الذين ت�أثروا باجلدار.

● ●الق�سم الثاين :انعكا�سات �أثار اجلدار على حتقيق الأمن الغذائي للأ�رس يف التجمعات
املت�أثرة باجلدار كواحد من �أهم �أهداف التنمية امل�ستدامة.

◄◄الق�سم الأول:

الآثار املبا�رشة التي خلفها بناء جدار الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي
على الزراعة امل�ستدامة يف الأنظمة البيئية الزراعية املت�أثرة:
● ●�أوال� :أثر اجلدار على اال�ستدامة البيئية للأنظمة البيئية الزراعية:
 التنمية الزراعية امل�ستدامة و�أهميتها:
تعرف الزراعة امل�ستدامة ب�أنها الإدارة ال�سليمة التي ت�ؤدي �إىل املحافظة على
َّ
امل�صادر الطبيعية ،وتوجيه التغريات التكنولوجية بطريقة ت�ضمن �إ�شباع حاجات النا�س
يف احلا�رض ،وللأجيال يف امل�ستقبل.وتتحقق التنمية الزراعة امل�ستدامة من خالل تنمية
بيئية واقت�صادية واجتماعية م�ستدامة ،وب�شكل متزامن مع ًا ككل ،وكوحدة واحدة ،ولي�س
كل وحدة على انفراد ،ملا لها من تداخل وت�شابك وت�أثر ك ّل عن�رص بالآخر ،فالقرارات البيئية
ت�ؤثر على الناحية االقت�صادية ،فمثال التدهوراحلا�صل للرتبة من تعرية وغريه يزيد من
الري والت�سميد ،وكذلك احلال بالن�سبة لأي قرار اقت�صادي بال�رشاء من خارج
احلاجة �إىل ّ
الدولة بد ًال من املورد املحلي ،وهذا ي�ؤثر على املجتمع املحلي ،وهذا بدوره �أثر اجتماعي.
()Preston, S.2003

وعليه ف�إن التنمية الزراعية امل�ستدامة ينظر لها ك�إدارة للأنظمة البيئية وللتداخالت
املعقدة بني الرتبة ,واملياه ،والنبات ،واحليوانات ,واملناخ ،والإن�سان.والهدف هو تكامل
جميع هذه العوامل يف نظام �إنتاجي مالئم للبيئة والإن�سان والظروف االقت�صادية يف موقع
النظام البيئي الزراعي ( ، )Preston, S.2001وتهدف التنمية امل�ستدامة لتحقيق

الأهداف الآتية:
Ú
Ú
Ú

Úربح اقت�صادي
Úمكا�سب وفوائد اجتماعية لأ�رسة املزارع واملجتمع
Úاملحافظة على البيئة

ويف ما ي�أتي الآثار التي خلفها اجلدار الفا�صل على امل�صادر الطبيعية ،والتنوع
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احليوي الزراعي يف التجمعات املت�أثرة.
1 .1الآثار التي خلفها اجلدار على م�صادر الأرا�ضي الزراعية:
وتع ّد هذه التجمعات من �أهم املناطق الزراعية يف املحافظة ،وذلك لتوافر م�صادر
املياه حيث توجد فيها جميع الآبار اجلوفية الزراعية املوجودة يف املحافظة ،والبالغة
 68بئراً جوفي ًا زراعياً ،بالإ�ضافة �إىل الرتبة اخل�صبة ،وبذلك ترتكز فيها �أهم املحا�صيل
الزراعية ،وعلى وجه اخل�صو�ص الزراعات املروية من حم�ضيات وفواكه وخ�ضار.وب�شكل
عام متثل هذه التجمعات من الناحية الزراعية  %60من امل�ساحات املزروعة يف املحافظة
(الإح�صاءات الزراعية ,مديرية زراعة قلقيلية. )2001,وعليه فكان للجدار �أثر كبري على
الأنظمة البيئية الزراعية يف هذه التجمعات ،وكان هذا الت�أثري على النحو الآتي:
.

أالأرا�ضي التي �صودرت و�إقيم اجلدار عليها:

ت�سبب اجلدار يف م�صادرة حوايل  3726دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية التي متثل
الأرا�ضي التي ُبني اجلدار عليها.ويبلغ عدد املزارعني الذين ت�رضروا نتيجة ذلك حوايل
 1100مزارع.
الجدول ()4
أثر الجدار على المساحات المزروعة في المناطق المتأثرة:

التجمع

عدد
امل�ساحة الزراعية
عدد
عر�ض اجلدار /طول اجلدار /امل�ساحة الزراعية
امل�صادرة /دومن املزارعني املعزولة /دومن املزارعني
كيلومرت
مرت

فالمية

70

1.56

109

50

1200

200

جيو�س

80

5.68

490

180

8100

500

عزون

80

5

400

80

2950

196

النبي اليا�س

70

2.4

168

27

234

60

قلقيلية

80

13.76

1100

359

2494

600

حبلة

60

2.88

173

50

800

100

را�س عطية

60

3.1

70

15

305

30

واد ار�شا

60

0.35

20

3

350

35

را�س طرية

70

2.05

140

15

1200

70

�ضبعة

60

2

120

17

2500

56
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عدد
امل�ساحة الزراعية
عدد
عر�ض اجلدار /طول اجلدار /امل�ساحة الزراعية
امل�صادرة /دومن املزارعني املعزولة /دومن املزارعني
كيلومرت
مرت

التجمع
عزبة �سلمان

60

1.25

75

19

410

100

عزبة جلعود

60

2

120

15

205

15

كفر ثلث

80

4

320

80

1973

250

عزبة املدور

70

1.27

92

54

15

20

ع�سلة

70

1.58

111

28

947

46

بيت امني

70

0.94

66

13

328

50

عزون عتمة

60

1.36

80

35

4200

420

عزبة الطبيب

60

0.2

12

10

139

الرما�ضني
�سنرييا

60
60

املجموع

1

60

50

1000

60

52.38

3726

1100

29350

2868

.بالتجمعات التي عزلت عن �أرا�ضيها خلف اجلدار:
وهذا الق�سم يت�ضمن الأرا�ضي التي ُعزلت خلف اجلدار يف حني �أن مالكي هذه الأرا�ضي
ي�سكنون يف اجلانب الأخر للجدار ،وقد بلغ عدد املواطنني الذين ت�أثروا يف هذه املناطق
حوايل  72848مواطناً ,فقد بلغ طول اجلدار يف هذا الق�سم حوايل  46.62كم ت�سبب
مب�صادرة حوايل 3369دومن ًا من هذه التجمعات.كما مت عزل حوايل  21200دومن من
الأرا�ضي الزراعية ,منها  5700دومن عزلت ل�صالح امل�ستوطنات الإ�رسائيلية املقامة على
�أرا�ضي هذه التجمعات (جدول (� )6صورة. )4وقد بلغ عدد املزارعني املت�رضرين من ذلك
حوايل  2287مزارعاً.
الجدول ()5
التجمعات التي عزلت عن أراضيها خلف الجدار في محافظة قلقيلية:

امل�ساحة الكلية /دومن

امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة للزراعة للزراعة

ا�سم التجمع عدد ال�سكان
فالمية

600

3000

2800

جيو�س

3078

13000

10550

عزون

7000

20000

15400
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امل�ساحة الكلية /دومن

امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة للزراعة للزراعة

ا�سم التجمع عدد ال�سكان
النبي اليا�س

1130

2850

2000

قلقيلية

41600

11100

6000

حبلة

5720

6628

4500

را�س عطية

1400

2500

2000

عزبة �سلمان

690

2290

1400

عزبة جلعود

400

900

660

كفر ثلث

4062

23000

15300

عزبة املدور

400

1450

1000

ع�سلة

600

3000

2000

عزبة الطبيب

197

250

150

بيت امني

800

2000

1700

�سنرييا

2791

5500

4000

70460

97468

69460

املجموع

الجدول ()6
مساحة األراضي الزراعية المصادرة لصالح المستوطنات في المناطق المتأثرة بالجدار:

ا�سم امل�ستوطنة
معاليه �شومرون

الفيه من�شيه

ت�سوفيم

طبيعة الزراعة

التجمعات املت�أثرة م�ساحة الأرا�ضي املعزولة /دومن
عزون

700

زيتون

كفر ثلث

500

زيتون

قلقيلية

200

حم�ضيات وحما�صيل حقلية

را�س طرية

500

زيتون وحما�صيل حقلية

حبلة

400

حم�ضيات وحما�صيل حقلية

ع�سلة

600

زيتون وحما�صيل حقلية

واد ار�شا

100

حما�صيل حقلية

قلقيلية

500

حم�ضيات +زيتون  +خ�ضار

جيو�س

500

حم�ضيات +زيتون  +خ�ضار
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ا�سم امل�ستوطنة
كوخاف يائري
ت�سور ايغال

القناة

طبيعة الزراعة

التجمعات املت�أثرة م�ساحة الأرا�ضي املعزولة /دومن
فالمية

500

حم�ضيات +زيتون +حما�صيل حقلية

قلقيلية

400

حم�ضيات وحما�صيل حقلية

جيو�س

150

حم�ضيات +زيتون  +خ�ضار

عزون عتمة

400

حم�ضيات +زيتون +حما�صيل حقلية

بيت امني

350

زيتون وحما�صيل حقلية

�سنرييا

900

زيتون

.تالتجمعات التي عزلت ب�شكل كامل خلف اجلدار:
لقد ت�سبب اجلدار يف هذه التجمعات مب�صادرة حوايل  360دومنا من الأرا�ضي
الزراعية ،التي تعود ملكيتها حلوايل  70مزارع ًا يف حني ُعزل حوايل  8150دومن ًا �أخرى
ت�ضم امل�ساحات ال�صاحلة للزراعة واملزروعة يف هذه التجمعات كافة والبالغة 7270
دومناً ،وتعود ملكيتها حلوايل  581مزارعاً.ويحتاج ال�سكان يف هذه التجمعات �إىل ت�صاريح
للدخول واخلروج منها و�إليها ،حيث ت�أثر يف هذه املناطق ما يقارب  2659مواطن�.أما
بخ�صو�ص الأرا�ضي الزراعية التي عزلت و�ضمت ل�صالح امل�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي
هذه التجمعات فتبلغ م�ساحتها حوايل  1000دومن ( )3جدول (. )7 ,4 ،6
الجدول ()7
التجمعات التي عزلت بشكل كامل خلف الجدار:

عدد ال�سكان

امل�ساحة الكلية /دومن

امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة للزراعة

ا�سم التجمع
واد ار�شا

180

400

270

را�س طرية

400

1200

1000

�ضبعة

300

2500

1800

عزون عتمة

1500

5000

4200

70

30

10

2450

9130

7280

رما�ضني
املجموع

.ثامل�ساحات الزراعية التي غيرّ م�سار اجلدار فيها:

�رشعت �سلطات االحتالل منذ �شهر ت�رشين الثني من عام  2008بتغيري م�سار اجلدار
يف منطقة قرى عزون وجيو�س والنبي �إليا�س وعزبة الطبيب يف املحافظة.حيث �أدى هذا
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االجراء ،رغم �أنه ت�سبب يف �إعادة جزء من الأرا�ضي امل�صادرة واملعزولة �إىل �أ�صحابها� ،إىل
جتريف م�ساحات �أخرى لبناء اجلدار اجلديد وتقدر امل�ساحات التي �أُعيدت حتى الآن بحوايل
 1200دومن.حيث بقي حوايل  30دومن ًا �أرا�ضي معزولة لقرية النبي �إليا�س يف حني �أعيدت
معظم �أرا�ضي قرية عزبة الطبيب ,ومعظم اجلزء ال�شمايل لبلدة عزون ،وكذلك بخ�صو�ص
قرية جيو�س فلم تتوافر بيانات عن حجم الأرا�ضي املعادة�.أما بخ�صو�ص املناطق اجلنوبية
قرى را�س طرية ومغارة ال�ضبعة وواد �أر�شا ومناطق البدو عرب ،الرما�ضني اجلنوبي ،فقد بد�أ
العمل يف تغيري م�سار اجلدار فيها يف  2009 /2 /12واملتوقع خروج قرى ال�ضبعة وواد
�أر�شا وبقاء حوايل  1000دومن من �أرا�ضي را�س طرية خلف اجلدار يف حني بقيت جتمعات
البدو على حالها معزولة خلف اجلدار ،وفيما يتعلق بقرية عزون عتمة فقد �صدر القرار
بالتعديل بتاريخ  ،2008 /11 /30خا�صة يف املقطع اجلنوبي للقرية حيث ُعملت بوابة
و�سياج بتاريخ اذار من عام  2009وتر َّتب على �أن �أ�صبح حوايل  1500دومن و 22منز ًال
معزولة ب�شكل تام يف هذه املنطقة من البلدة.وبالتايل فقد ت�سبب بناء اجلدار اجلديد يف هذه
املناطق �إىل جتريف م�ساحات وا�سعة من �أ�شجار الزيتون واللوزيات.
وفيما يتعلق بتوزيع امل�ساحات واملحا�صيل الزراعية يف التجمعات التي ت�أثرت
باجلدار فقد قورنت امل�ساحات املزروعة خالل فرتة ما قبل اجلدار ( ، )2001وبني فرتة ما
بعد بناء اجلدار ( )2004و ( )12( )2009واجلدوالن ( )9 ،8يو�ضحان ذلك.
الجدول ()8
إجمالي المساحات الزراعية في التجمعات المتأثرة قبل وبعد بناء الجدار:

التجمع

امل�ساحة
املزروعة/
دومن2001

امل�ساحة
املزروعة/
دومن 2004

امل�ساحة
املزروعة/
دومن 2009

امل�ساحة
امل�ساحات
املزروعة
غري املزروعة/
امل�صادرة /دومن
دومن

امل�ساحات
املرتوكة/
دومن

فالمية

1770

1399

2084

371

109

262

جيو�س

4435

3111

4224

1324

490

834

عزون

9822

9377

9986

445

400

32

النبي اليا�س

1886

1643

1885

243

168

75

قلقيلية

5000

3685

7502

1315

1100

215

حبلة

1023

924

1869

99

173

-

را�س عطية

540

459

835

81

70

11

واد ار�شا

29

29

25

-

20

-
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التجمع

امل�ساحة
املزروعة/
دومن2001

امل�ساحة
املزروعة/
دومن 2004

امل�ساحة
املزروعة/
دومن 2009

امل�ساحات
املرتوكة/
دومن

امل�ساحة
امل�ساحات
املزروعة
غري املزروعة/
امل�صادرة /دومن
دومن

را�س طرية

800

698

750

102

140

-

خربة ال�ضبعة

84

66

1159

18

120

-

عزبة �سلمان

600

434

900

166

75

91

عزبة جلعود

386

313

364

73

120

-

10424

10100

10617

324

320

4

عزبة املدور

286

250

300

36

92

-

ع�سلة

1800

1588

1673

212

111

101

بيت �أمني

590

527

1330

63

66

-

عزون عتمة

1400

1269

1500

131

80

51

عزبة الطبيب

90

63

96

27

12

15

2500

1957

2050

543

60

483

43465

37892

49149

5573

3726

2174

كفر ثلث

�سنرييا
املجموع

الجدول ()9
توزيع المساحات الزراعية (دونم) في المناطق المتأثرة قبل بناء الجدار وبعده:

احلم�ضيات

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2530

2570

2902

206

166

263

100

93

156

210

276

921

191

93

9000

النبي اليا�س

705

781

142

136

196

14

13

20

138

215

311

34

1230

9285

9637

68

25

14

52

48

36

66

118

154

363

286
31

فالمية جيو�س عزون

320

307

406

553

476

533

76

57

101

197

393

600

167

166

130
416
159
42
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اخل�رضوات

2001

التجمع

الزيتون

اللوزيات والفواكه

املحا�صيل احلقلية
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املحا�صيل احلقلية
اخل�رضوات
اللوزيات والفواكه
احلم�ضيات

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

94

94

105

261

207

242

117

103

125

302

400

435

124

120

قلقيلية حبلة

320

320

362

1802

1407

1586

430

357

568

1668

1406

2453

97

89

31

116

-

-

-

-

-

-

5

14

2

20

15

635

629

756

2

-

-

9

8

8

13

15

28

40

46

1000

-

-

1

-

-

2.5

-

-

10

24

14

19

42

125

130

202

118

107

157

14

17

14

61

153

173

40

32

54

54

62

116

118

98

28

31

14

27

173

192

44

37

9780

9730

9895

-

80

73

68

90

39

45

130

132

147

1530

1530

20

-

-

7

4

4

36

19

13

336

1756

20

-

-

-

12

7

2

46

102

132

22

89

314

20

35

را�س عطية واد ار�شا را�س طرية خربة ال�ضبعة عزبة �سلمان عزبة جلعود كفر ثلث عزبة املدور ع�سلة

300

300

399

49

28

30

15

10

5

37

95

98

51

31

8

4

8

70

54

20
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574

5

27

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

2001

التجمع

الزيتون
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احلم�ضيات

اخل�رضوات

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

2001

2009

2004

28392

30595

3652.8

2908

3344

1018

بيت �أمني عزون عتمة عزبة الطبيب �سنرييا

1850

2358

16

8

8

43

43

1195

3138

905

52

22

25
4284

املجموع

280
440
63

63

90

7.8

-

-

5.

-

-

-

30
6523

1895

414

422

144

109

108

-

29

10

166

717

800

107
38
1818

29726

279

327

127

121

109

18

12

12

44

100

122

36

15
31
1403
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أثر الجدار على المساحات المروية في المحافظة

امل�ساحات املروية امل�صادرة

امل�ساحة املروية املعزولة

فالمية

100

580

جيو�س

400

1420

النبي اليا�س

111

20

قلقيلية

964

2182

حبلة

100

360

را�س عطية

42

15

عزبة �سلمان

15

70

عزبة جلعود

30

50

عزبة املدور

20

20

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

60

الجدول ()10

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

52
1796

األراضي المعزولة خلف الجدار تحسب ضمن اإلحصائيات

التجمع

2001

التجمع

الزيتون

اللوزيات والفواكه

املحا�صيل احلقلية

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

امل�ساحات املروية امل�صادرة

امل�ساحة املروية املعزولة

التجمع
بيت امني

66

70

عزون عتمة

80

1038

1926

5000

املجموع

الجدول ()11
المساحات الزراعية المروية قبل وبعد بناء الجدار في المناطق المتأثرة:

التجمع

امل�ساحات الزراعية املروية بعد اجلدار /دومن امل�ساحات الزراعية املروية قبل اجلدار /دومن

فالمية

966

1182

جيو�س

1310

1900

عزون

191

204

النبي اليا�س

364

527

قلقيلية

2617

3286

حبلة

779

863

را�س عطية

133

181

واد ار�شا

15

2

را�س طرية

23

36

عزبة �سلمان

290

344

عزبة جلعود

250

314

عزبة املدور

149

187

بيت �أمني

264

243

عزون عتمة

930

938

8281

10207

املجموع

لقد ت�سبب اجلدار �أي�ض ًا يف تلوث الرتبة وتدهورها من خالل قيام �سلطات االحتالل
بالتخل�ص من النفايات اخلا�صة بامل�ستوطنني واملياه العادمة للم�صانع الكيماوية فيها.
(عبدو. )2003 ،هذا بالإ�ضافة �إىل الآثار التي نتجت عن تعرية الرتبة ب�سبب الفي�ضانات
�سبب اجلدار يف حدوث الفي�ضانات يف مدينة قلقيلية بالقرب من
خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث َّ
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اجلدار الأ�سمنتي مما ت�سبب عنه �أ�رضار كبرية على الأرا�ضي املزروعة قرب اجلدار حيث
�سبب ذلك تلف  260دومن ًا من اخل�ضار و 22دومن ًا من الأ�شجار ،بالإ�ضافة �إىل 500م 2من
احلظائر ،وكذلك  500م من ال�سال�سل احلجرية ،تعود ملكيتها �إىل  122مزارعاً.
الجدول ()12
المساحات الزراعية المعزولة خلف الجدار:

امل�ساحة

عدد الأ�شجار

عدد املزارعني

املح�صول
خ�ضار حممية

800

-

200

خ�ضار مك�شوفة

2000

-

534

حما�صيل حقلية

1700

-

350

زيتون

19500

120000

906

حم�ضيات

1500

40000

390

لوزيات

500

6500

190

م�ساحات زراعية غري منتظمة

3350

9000

188

29350

180000

2758

املجموع

�أما فيما يتعلق بقطاع الرثوة احليوانية ،فقد ت�سبب اجلدار بتدمري  7حظائر مب�ساحة
 1290م 2وعزل عدد من املزارع خلف اجلدار ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )14هذا
بالإ�ضافة �إىل الآثار التي خلفها اجلدار من ناحية حجم الإنتاج احليواين يف التجمعات
املت�أثرة قبل وبعد بناء اجلدار.اجلدول ( )13يو�ضح ذلك.
الجدول ()13
إعداد الثروة الحيوانية في التجمعات المتأثرة قبل وبعد بناء الجدار:

الأغنام واملاعز

2001

فالمية

4

جيو�س

17

2004
7
39

1871

3707

2009

-

442

154
3770

18

2001

2004

2009

2001
12

14

-

2004

2009
15
40

2001
80.1
91.35

2004
88
145

2009
33
100

2001
2.5
-

2004
-

2009

232

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

1

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

1

التجمع

الأبقار

خاليا النحل

دواجن الحم بالألف

دواجن بيا�ض /بالألف

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

خاليا النحل

دواجن الحم بالألف

دواجن بيا�ض /بالألف
الأغنام واملاعز

2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

عزون

43

56

60

2226

3528

1476

77

159

42

49.5

93.2

120

8

7.5

1

192

401

351

6078

8981

4390

2078

3023

3232

57.75

128.8

96

.222

النبي اليا�س قلقيلية

10

11

494

550

220

-

-

3

-

9

-

-

187.3

210

حبلة

6

13

10

735

2600

1530

-

-

42

36

12

1.5

-

8

10

12

17

338

125

16

-

-

-

-

-

11

-

2

755

471

250

-

-

30

39.3

14.8

3

-

-

-

254

388

40

-

-

-

-

-

را�س عطية واد ار�شا را�س طرية �ضبعة

-

-

305

1531

250

-

-

-

8

15

-

-

-

-

-

�سلمان

-

-

185

446

745

-

-

60

-

6

-

-

101

278

128

11

-

املدور

70

149

11

عزبة جلعود كفر ثلث

-

-

77

1298

34

50

47

4109

8310

2900

101

145

16

70

70

279

32

-

4

13.5

74

35

42.5

-

31.5 132.45

18

9

-

-

16

1.5
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

2009

التجمع

الأبقار
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كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

الأغنام واملاعز
2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

2009

2001

2004

الطبيب

3

2

303

423

45

-

-

7.5

-

21

5.5

-

ع�سلة

2

3

14

592

1001

980

-

-

-

-

27

-

-

7

9

2

1226

1358

1300

37

37

95

3.5

28

277

539

1

2367

4300

188

-

-

-

-

2

1754

4

1278

املجموع

665

-

12

22611

41710

20617

2442

536

542

1666

380

10

10

4228

558.950

690.200

3579

115

3

50.4

30

514

بيت امني عزون عتمة رما�ضني ج رما�ضني �ش �سنرييا

9

18

53

307

67

66

105

218

4.5

-

.1

14.4

-

1.5

298.900

ماعز

650

16

8

�أغنام

5276

80

3

�أبقار

545

15

-

1.5

224.800

أعداد الثروة الحيوانية التي عزلت خلف الجدار:

11

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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2009

التجمع

الأبقار
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العدد

عدد املزارعني

الفرع

خاليا النحل

دواجن الحم بالألف

دواجن بيا�ض /بالألف

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

العدد

عدد املزارعني

الفرع
دجاج الحم

42800

5

دجاج بيا�ض

66000

3

80

4

خاليا نحل

�2 .2أثر اجلدار على التنوع احليوي الزراعي و�أفاق امل�شهد يف املناطق املت�أثرة:
وعلى الرغم من �صغر م�ساحة فل�سطني ف�إنها معروفة بتنوع الكائنات احلية النباتية
واحليوانية ،فهناك حوايل  2500نوع من النباتات 32 ،نوع ًا من العوائل احليوانية65 ،
عائلة من الطيور ت�ضم  470نوع بالإ�ضافة �إىل بع�ض الطيور املهاجرة وقد ت�أثر هذا التنوع
احليوي �إىل التدهور ب�سبب املعامالت اال�رسائيلية ال�سيئة للبيئة والطبيعة ،فتدمري الغابات
�سبب يف اختفاء نباتات برية ب�سبب تغري يف الظروف املناخية يف بيئنها ،وكذلك احلال
بالن�سبة �إىل احليوانات الربية التي هجرت �أماكن �سكنها ب�سبب تدمريها من قبل الآليات
اال�رسائيلية خالل عملية بناء اجلدار (عبدو. )2003 ،
�أدى بناء اجلدار يف حمافظة قلقيلية �إىل الت�أثري ب�صورة مبا�رشة على التنوع احليوي
الزراعي يف املناطق املت�أثرة من خالل تدمري م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الزراعية ،حيث
�أدى اجلدار �إىل قلع ما يقارب  42000نوع من اال�شجار الزراعية ،منها حوايل 31000
�شجرة زيتون و� 18000شجرة حم�ضيات مبختلف الأنواع ،وكذلك � 450شجرة لوزيات
وفواكه ،بالإ�ضافة �إىل ما يقارب � 16شجرة �أخرى كاخلروب وال�صنوبر وغريها.كما �أدى
بناء اجلدار �إىل تدمري ما يقرب من  20دومن ًا من امل�شاتل مبا فيها من �أ�شتال كثري من
الأ�صناف والأنواع النباتية الزراعية مثل نباتات الزينة ،اخل�ضار� ,أ�شتال الفاكهة وغريها.
هذا بالإ�ضافة �إىل التاثري الذي خلفه بناء اجلدار على الأرا�ضي التي تزرع باملحا�صيل
احلقلية ،حيث �صودر ما يقرب من  200دومن بالإ�ضافة �إىل تدمري حوايل  1026دومن ًا من
اخل�ضار املك�شوفة و 50دومن ًا من اخل�ضار املحمية.وفيما يتعلق بالإجرات التي تقوم بها
�سلطات االحتالل فيما يتعلق بتغيري �أجزاء من م�سار اجلدار يف املحافظة ،فكان لهذا �أثر
�سلبي كبري على امل�شهد البيئي يف هذه املناطق ،على م�ستوى التنوع احليوي ب�صورة عامة،
حيث ت�سبب يف جتريف م�ساحات زراعية وا�سعة لبناء امل�سار اجلديد للجدار الذي �أزيل ،حيث
�إن هذه املناطق املعادة كانت عبارة عن �أرا�ضي جرداء وطرق ومكبات نفايات و�أتربة
و�صخور هنا وهناك ،احتاج �إىل �إعادة تاهيل وا�ست�صالح.
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3 .3الت�أثري على البنية التحتية الزراعية:
لقد كان للجدار �أثر كبري يف تدمري البنية التحتية الزراعية كما هو مو�ضح يف اجلدول
الآتي:
الجدول ()15
البنية التحتية الزراعية التي ُدمِّرت خالل عملية بناء الجدار:

العدد

امل�ساحة

عدد املزارعني

نوع املن�شاة
بيوت بال�ستيكية /دومن

53

50

44

�شبكات ري /دومن

-

725

444

خطوط مياه رئي�سية /مرت

13600

-

494

�أبار ارتوازية وملحقاتها

2

-

2

�أ�سوار وا�سيجة /مرت

70000

-

445

جدران ا�ستنادية /مرت

115000

-

2238

حظائر وبرك�سات /م2

5

790

4

م�شاتل /دومن

6

20

6

خمازن زراعية /م2

2

36

2

�أما املن�ش�آت التي ُعزلت ب�سبب اجلدار فكانت على النحو الآتي كما هي مو�ضحة يف
اجلدول ()16
الجدول ()16
البنية التحتية الزراعية التي تم عزلها خلف الجدار اآلتي:

العدد

امل�ساحة

عدد املزارعني

نوع املن�شاة

800

750

650

-

5000

1200

خطوط مياه رئي�سية /مرت

100000

-

1224

�أبار ارتوازية وملحقاتها

17

-

1224

�أ�سوار وا�سيجة /مرت

220000

-

1124

جدران ا�ستنادية /مرت

700000

-

1630

بيوت بال�ستيكية /دومن
�شبكات ري /دومن
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نوع املن�شاة

العدد

امل�ساحة

عدد املزارعني

حظائر وبرك�سات /م2

117

16000

112

6

144

6

300

6000

300

م�شاتل /دومن
خمازن زراعية /م2

وقد كان للجدار �أثر على البنية التحتية الزراعية من ناحية �إغالق الطرق الزراعية
وقطعها مما �أدى باملزارعني �إىل البحث عن طرق بديلة للو�صول �إىل مزارعهم ،والذي �أدى
بهم �إىل قطع م�سافات طويلة ومرهقة ،ومكلفة من �أجل ذلك واجلدول  17يو�ضح ذلك.
الجدول ()17
طول المسافات بين التجمعات السكنية والحقول الزراعية (شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية2003 ،م)

امل�سافة قبل بناء اجلدار

امل�سافة بعد بناء اجلدار

ا�سم التجمع
خربة ال�ضبعة

m. 100

m. 1000

النبي اليا�س

200

3000

عزون عتمه

500

1000

بيت امني

100

Same

فالمية

500

Same

ع�سلة

200

5000

عزبة الطبيب

800

8000

عزبة �سلمان

150

3000

جيو�س

1000

6000

كفر ثلث

500

1000

قلقيلية

100

بحاجة �إىل ت�رصيح

را�س طرية

200

2000

�4 .4أثر اجلدار على قطاع املياه يف املحافظة:
لقد �أدى اجلدار يف حمافظة قلقيلية �إىل م�صادرة وعزل  19بئر ماء جويف بطاقة
ري ما يقارب من  3835دومن
�إنتاجية تقدر ب  2175200مرت مكعب من املياه ،ت�ستغل يف ّ
(. )7واجلدول ( )18يو�ضح ذلك.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

237

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

الجدول ()18
عدد اآلبار الجوفية المعزولة خلف الجدار ومواقعها:

املوقع

عدد االباراملعزولة خلف اجلدار الطاقة الإنتاجية ال�سنوية /م 3امل�ساحة املروية

فالمية

1

102000

300

جيو�س

5

700500

1045

قلقيلية

4

464000

655

النبي اليا�س

1

77600

200

حبله

3

268100

535

عزون عتمة

5

563000

1100

19

2175200

3835

املجموع

5 .5تقومي الأثر البيئي للجدار:
من �أجل درا�سة هذا الأثر ا�ستخدمت طريقة battle environmental evaluation
Environmental Impact Assessment

system (EES) -

 )Pimentel,D, et all 1995(.كما ي�أتي:
ت�ستخدم هذه الطريقة لتقومي الآثار امل�ستقبلية املتوقعة للجدار على املكونات
والعنا�رص البيئية املختلفة من خالل املعادلة الآتية:
E1= ∑ (Vi) 1 * Wi- ∑ (Vi) 2 *Wi

قيمة نوعية الأثر على عنا�رص البيئة :EI
 :(V) i1Ú Úقيمة نوعية الأثر على عن�رص البيئة �س بوجود اجلدار.
 :(V) i2Ú Úقيمة نوعية الأثر على عن�رص البيئة �س يف حالة عدم وجود اجلدار.
 :WiÚ Úقيمة متثل وزن ًا لأهمية العن�رص البيئي.
 :MÚ Úعدد العنا�رص البيئية قيد البحث.
 حتديد �أهم العنا�رص البيئية �أو املكونات البيئية.
 �إعطاء كل عن�رص �أو مكون تدريج القيمة الدنيا له �صفر.
 �إعطاء نوعية البيئة تدريج ح�سب �شدة الأثر وفقا لأراء عدد من اخلرباء البيئيني
والزراعيني.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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وهذا كما ي�أتي:
الجدول ()19
تقويم األثر البيئي للجدار:

العن�رص البيئي

الوزن �أو الأهمية  %بدون وجود اجلدار

بعد بناء اجلدار

الرتبة

40

1

*5

م�صادر املياه

40

2

5

الهواء

2

1

1

الإن�سان

18

1

4

عال :1 ،عدم وجود أثر سلبي
* :5تأثير سلبي ٍ

2* 0.40 + 1* 0.40( – )4 *0.18+ 1*0.02+ 5* 0.40+ 5* 0.40( = E1
3.34 = )1*0.18+ 1*0.02+
ومن نتيجة املعادلة يت�ضح �أن جدار ال�ضم والتو�سع ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على مكونات
الأنظمة البيئية الزراعية من خالل ت�أثريه على �أهم عنا�رص الإنتاج ،وهو الأر�ض ،وكذلك
املياه.حيث قيمة  Eاكرب من 2.5

● ●ثانياً� -أثر اجلدار الفا�صل على اال�ستدامة االجتماعية لأ�رس املزارعني يف
املناطق املت�أثرة باجلدار:
 �أثر اجلدار على الأنظمة الزراعية ودورها يف دعم الأن�شطة والأ�رس الأخرى يف
التجمع:
لقد كان للجدار �أثر على الأنظمة الزراعية يف التجمعات التي مر منها من خالل عزل
م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الزراعية عن �أ�صحابها ،وتدمري وم�صادرة جزء �أخر ،بالإ�ضافة
�إىل عزل جتمعات ب�شكل كامل عن غريها من التجمعات ،وخا�صة مدينة قلقيلية التي ت�ضم
ما يقرب  %46من �إجمايل �سكان املحافظة ،كل هذه الأ�سباب كان لها �أثر �سلبي على دعم
الكثري من اال�رس داخل التجمعات املعزولة وكذلك التجمعات الريفية الأخرى خارج املنطقة
املعزولة ،فعلى �سبيل املثال هذه الأ�رس ال تتمكن من احل�صول على كثري من منتجات
اخل�رضوات واحلم�ضيات وغريها من املحا�صيل املروية ،وحال احل�صول عليها ،فهذا يتم
من خالل �رشائها ب�أ�سعار عالية ب�سبب ارتفاع تكاليف النقل وال�شحن وغريها من تكاليف
الإنتاج (معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني . )2005,
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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ومثل �أخر ،ف�إن هناك كثرياً من مزارع الأبقار املنتجة للحليب التي عزلت خلف اجلدار
يف حني تتواجد امل�صانع املخت�صة بهذه املنتجات خارج املناطق املعزولة ،لذا اجتهت
هذه امل�صانع �إىل البحث عن هذه املنتجات من مزارع �أخرى يف مناطق �أخرى.وبالتايل
ف�إن زيادة عر�ض هذه املنتجات يف املناطق املعزولة �أدى �إىل انخفا�ض �أ�سعارها ،وعليه
فقد ت�سبب ذلك يف �إغالق هذه املزارع.


�أثر اجلدار على عدد الأ�رس الزراعية يف املناطق املت�أثرة:

لقد �سبب اجلدار تناق�ص عدد الأ�رس التي تعمل يف القطاع الزراعي ،وذلك ب�سبب التاثري
املبا�رش على م�صدر رزقهم ودخلهم من خالل اال�ستيالء على الأرا�ضي الزراعية بتجريفها
وتخريبها �أو عزلها خلف اجلدار مما �أدى �إىل �صعوبة اال�ستمرار يف فالحة الأر�ض والعناية
بها بالإ�ضافة �إىل ارتفاع التكاليف الإنتاجية ،وتدمري البنية التحتية الزراعية علم ًا ب�أن
معدل االعتماد على الزراعة كم�صدر للدخل يف حمافظة قلقيلية يبلغ .%60
�إ�ضافة �إىل ال�سيا�سات التع�سفية بحق املزارعني واملعاناة التي يتعر�ضون لها حال
ال�سماح لهم بالدخول �إىل �أرا�ضيهم املعزولة خلف اجلدار ب�سبب املحددات الأمنية التي
تفر�ضها �سلطات االحتالل عليهم�.إذ �إن حوايل � 4000شخ�ص من مدينة قلقيلية ذهبوا للعمل
خارج املدينة للبحث عن م�صدر للرزق بعد ما دمرت �أرا�ضيهم الزراعية وعزلت ،علما ب�أن
% 45من اقت�صاد املدينة يعتمد على الإنتاج الزراعي (بلدية قلقيلية . )2005,ويقدر عدد
املزارعني الذين يعانون من اثار اجلدار حتى هذه اللحظة  2886مزارعاً.

 �أثر اجلدار على دور ال�شباب وخريجي اجلامعات يف العمل يف الزراعة يف
املناطق املت�أثرة:
كبري على دور ال�شباب ب�صورة خا�صة يف العمل يف القطاع الزراعي
لقد كان للجدار �أثر ٌ
من خالل ال�رشوط الأمنية املعقدة التي تفر�ضها �سلطات االحتالل ،حيث �إن عملية احل�صول
على الت�صاريح اخلا�صة باملناطق املعزولة خلف اجلدار تقت�رص يف اغلب الأحيان على عدد
حمدود من �أفراد الأ�رسة ،خا�صة كبار ال�سن والن�ساء يف حني يتطلب العمل يف الزراعة �أيدي
عاملة قوية ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه حتى ،ولو ح�صل بع�ض املزارعني ال�شباب ،وخا�صة
املتفرغني للعمل الزراعي على هذه الت�صاريح لفرتة حمددة ،ف�إنهم غالب ًا ما يحرمون من
أمنية.ح�سب ما �أفاده هيالن -مكتب االرتباط املدين
احل�صول عليها ثاني ًة ب�سبب احلجج ال
ُ
الفل�سطيني يف حمافظة قلقليلة بتاريخ � 2007 /11 /5أن هناك ما يقارب من 12000
ت�رصيح مرور �أو جدار قد قدمت للمكتب ،ولكن  %60من هذه الت�صاريح ترف�ض للحجج
الأمنية ،وهذا يتفق مع التقرير الذي �أ�صدره مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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املتحدة 2006 ,م.والهدف الذي ت�سعى �سلطات االحتالل لتحقيقه من هذه الإجراءات هو
الت�ضييق على املزارعني بهدف �إجبارهم على ترك �أرا�ضيهم واال�ستمرار بالعمل يف القطاع
الزراعي.كل هذه الإجراءات جعلت كثرياً من ال�شباب ،وخا�صة خريجي اجلامعات يبحثون
عن فر�ص للعمل يف قطاعات خمتلفة �أكرث جدوى يف ظل الو�ضع االقت�صادي ال�صعب ،وترك
مهنة الآباء يف القطاع الزراعي(.اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني 2004 ،م)


�أثر اجلدار على نوعية حياة �أ�رس املزارعني يف املناطق املت�أثرة باجلدار:

لقد ت�سبب اجلدار الفا�صل بالت�أثري على نوعية احلياة التي يعي�شها املزارعون يف
املناطق املت�أثرة ،وذلك من خالل ف�صل التجمعات عن بع�ضها بع�ض ًا بالإ�ضافة �إىل ف�صل
الأ�رس داخل التجمع الواحد ،وبالتايل تقليل الدعم املتبادل فيما بينهم هذا بالإ�ضافة �إىل
الت�أثري على درجة امل�شاركة اجلماعية لأفراد الأ�رسة بالتخطيط املز رعي وذلك من خالل
عدم ال�سماح لعدد منهم بالعبور والو�صول �إىل مزارعهم من خالل اجلدار ب�سبب احلجج
الأمنية.

● ●ثالثاً� -أثر اجلدار على اال�ستدامة االقت�صادية لأ�رس املزارعني يف املناطق
املت�أثرة:
 اخل�سائر االقت�صادية على القطاع الزراعي ب�سبب اجلدار:
تتحقق اال�ستدامة االقت�صادية للأنظمة البيئية الزراعية من خالل اختيار م�شاريع
زراعية مربحة ،تخطيط مايل �سليم يوفر الأ�سواق الن�شطة ،و�إدارة للمخاطر ويف النهاية �إدارة
جيدة للم�شاريع)Preston, S.2001(.
وبخ�صو�ص الآثار التي خلفها اجلدار على القطاع الزراعي من الناحية االقت�صادية،
ف�إن جتريف وم�صادرة  3726دومن من امل�ساحات الزراعية �أدى �إىل خ�سارة يف حجم
الإنتاج الزراعي بحوايل  5628طناً ،وتقدر هذه اخل�سارة بحوايل ( $ 3227266دوالر
�أمريكي) اجلدول (� ، )8أما بالن�سبة للخ�سائر التي نتجت عن تدمري البنية التحتية الزراعية
فتقدر بحوايل  $ 660150جدول ( ، )9يف حني بلغت اخل�سائر التي حلقت بقطاع الرثوة
احليوانية حوايل �.$ 117744أما فيما يتعلق بقطاع امل�شاتل ،فقد قدرت اخل�سائر االقت�صادية
التي حلقت به ب�سبب بناء اجلدار حوايل ( $ 500000وقد مت احت�ساب هذه اخل�سائر وفقا
للمعوقات املتعلقة باجلدار بالإ�ضافة ملنع الت�سويق داخليا ،وبالتايل ا�ضطرار �أ�صحاب
امل�شاتل للت�سويق يف �إ�رسائيل حتت ظروف املخاطرة ،وخا�صة �إتالف الأ�شتال يف حال
�ضبطت من قبل �سلطات االحتالل)
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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الجدول ()20
الخسائر االقتصادية المباشرة التي لحقت بالمساحات الزراعية بسبب الجدار:

املح�صول

امل�ساحة حجم اخل�سائر /طن

عدد املزارعني

قيمة اخل�سائر/

خ�ضار حممية

150

1350

31

987804

خ�ضار مك�شوفة

926

2315

189

1129268

حما�صيل حقلية

200

40

62

14634

زيتون

1584

174

450

242390

حم�ضيات

450

1125

224

548780

لوزيات وفواكه

416

624

12

304390

3726

5628

968

$3227266

املجموع

$

ح�سبت اخل�سائر غري املبا�رشة على �أ�سا�س عدم القدرة على الزراعة ب�سبب جتريف
الأرا�ضي وم�صادرتها

 درا�سة بع�ض امل�ؤ�رشات عن الت�أثريات التي خلفها جدار الف�صل العن�رصي على
اال�ستدامة االقت�صادية يف الأنظمة البيئية الزراعية يف املناطق املت�أثرة:
 :1 -2دليل الإنتاج النوعيQuality Production Index (QPI) -:
ُد ٍر�س هذا الدليل او امل�ؤ�رش على مزارع الزيتون يف املناطق املت�أثرة باجلدار كما
ي�أتي:
 ح�ساب كمية �إنتاج زيت الزيتون يف هذه املناطق قبل بناء اجلدار كما ي�أتي:
 تبلغ امل�ساحة الكلية ملزارع الزيتون يف املناطق التي ت�أثرت باجلدار حوايل
 19500دومن
 الدومن الواحد ينتج ما معدله  116كغم زيت يف ال�سنة اجليدة ,وعليه تبلغ كمية
الزيت املنتجة 2262000 :كغم
 �أما بالن�سبة للم�ساحة التي ت�أثرت ب�شكل مبا�رش من خالل جتريفها واقتالع
الأ�شجار منها فتبلغ 1500 :دومن.وبذلك تبلغ كمية الزيت التي فقدت == 116*1500
 174000كغم
لذا :ف�إن كمية الزيت التي �أنتجت بعد بناء اجلدار = = 174000 – 2262000
 2088000كغم
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0.92 = 2262000 /2088000 = LI
 PIجميع املنتج بيع يف ال�سوق املحلي = 1
 QIاملنتج بيع ب�أعلى الأ�سعار يف ال�سوق = 1

QPI = LI * PI * QI = 0.92 *1 *1 = 0.92

 :2 -2دليل �صايف الربح:

Net Surplus Index

هذا الدليل در�س على مزرعة زيتون يف املناطق التي عزلت خلف اجلدار:
امل�ساحة الكلية للمزرعة =  30دومن ًا
كمية الإنتاج من الزيت لعام  2004وهو مو�سم جيد =  2320كغم
كمية الإنتاج من الزيت لعام  2005وهو مو�سم رديء =  600كغم
�صايف الربح لهذه املزرعة =
 كمية الإنتاج لكال املو�سمني = 2920 = 600+2320
 �سعر الكغم الواحد =  2دوالر �أمريكي� ،إذن$ 5840 = 2 * 2920 :
النفقات-:
* تكلفة حراثة الأر�ض مرتني للعامني =
� /$ 3.75ساعة ,عدد ال�ساعات الالزمة = 240
$ 900= 3.75* 240
� $ 815أجور الع�رص
تكاليف احل�صاد* :
عدد �ساعات العمل = � 1200ساعة للمو�سمني تكلفة ال�ساعة = $ 2.7
$ 3242 = 2.7* 1200
�صايف الربح = الدخل الكلي – (الإنفاق  +تكاليف القطف) =
$ 883 = )3242+1715( -5840
لكن قبل بناء اجلدار ،ف�إن تكلفة �ساعات العمل (القطف) =  $ 1.8لذا = 1.8*1200
2160
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

243

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

وكذلك تكلفة �ساعة احلراثة = � $ 3إذن$ 720 = 240 * 3 :
وعليه ف�إن الربح ال�صايف = $ 2124 = )1535 + 2160( -5840
لذا ف�إن حجم الإيراد من هذه املزرعة انخف�ض بن�سبة  % 59ب�سبب اجلدار.

◄◄الق�سم الثالث:

النتائج واملناق�شة:
● ●�أوال :ت�أثري اجلدار على الزراعة امل�ستدامة:
�1 .1أثر اجلدار على اال�ستدامة البيئية:
 -1 -1الآثار التي خلفها اجلدار على م�صادر الأرا�ضي والقطاع الزراعي:
من خالل الإطالع على النتائج التي خلفها جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي املقام
على �أرا�ضي حمافظة قلقيلية نالحظ �أن ما ن�سبته  %9من امل�ساحة الكلية املزروعة يف
وجرفت ل�صالح بناء اجلدار املخطط (� )2صورة
التجمعات التي ت�أثرت باجلدار قد ُ�صودرت ِّ
(�. )5أما فيما يتعلق بامل�ساحات الزراعية التي عزلت خلف اجلدار ،فقد بلغت  29350دومن
�أي ما ن�سبته  %65من �إجمايل امل�ساحة الزراعية يف املناطق املت�أثرة خمطط (. )2وعليه
ف�إن اجلدار قد ت�سبب يف م�صادرة وعزل حوايل  33076دومن ًا والتي ت�شكل ما ن�سبته %19
من امل�ساحة الكلية للمحافظة خمطط ( ، )5وت�شكل �أي�ض ًا  %44من امل�ساحة املزروعة يف
وعزلت ل�صالح
املحافظة خمطط (. )3كما �أن �إجمايل امل�ساحات الزراعية التي ُ�صودرت ُ
اال�ستيطان حوايل  6700دومن ما ن�سبته  % 15من امل�ساحة الزراعية الكلية يف التجمعات
املت�أثرة خمطط ( )4وهذه ال�سيا�سة تك�شف الهدف من بناء اجلدار ،فعلى �سبيل املثال ،ف�إن
م�ستوطنة زوفني قرب مدينة قلقيلية تبلغ م�ساحة الأرا�ضي امل�صادرة واملعزولة ل�صالح
تو�سعتها يف امل�ستقبل ،حوايل � 7إ�ضعاف حجمها (�أنظمة املعلومات الفل�سطيني لتطوير
الأرا�ضي 2003 ,م) .
وبالنظر �إىل اجلدول ( )9نالحظ ب�أن هناك انخفا�ض ًا يف �إجمايل امل�ساحات املزروعة
يف التجمعات املت�أثرة يف العام 2004م� ،أي بعد بناء اجلدار مقارنة بالعام 2001م
�أي قبل بناء اجلدار مبا ن�سبته  ،%13والتي تبلغ حوايل  5573دومناً ،كما نالحظ ب�أن
هذا االنخفا�ض يعود �إىل م�صادرة وجتريف حوايل  3726دومناً ،والتي ت�شكل ما ن�سبته
 %8.5من امل�ساحات الزراعية ،بالإ�ضافة �إىل ترك حوايل  %5منها ما يعادل 2174
دومن.وبخ�صو�ص توزيع االنخفا�ض احلا�صل يف امل�ساحات املزروعة على املحا�صيل
الزراعية نالحظ من اجلدول (� )9أن هناك انخفا�ض ًا يف م�ساحات الزيتون بن�سبة % 7.2
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�أما احلم�ضيات ،فكانت الن�سبة  ،% 13و�أما اللوزيات والفواكه فكانت  % 24يف حني كانت
الن�سبة �أعلى يف اخل�ضار ،وكانت  ،% 34.4و�أخريا كان االنخفا�ض يف املحا�صيل احلقلية
.% 22وبخ�صو�ص احلم�ضيات ف�إن الن�سبة �سرتتفع �إذا ما �أخذ بعني االعتبار امل�ساحات التي
تركت ،والتي تقع خلف اجلدار ،حيث ت�صل الن�سبة �إىل  ،%23كذلك احلال بالن�سبة للخ�ضار
حيث ت�صل الن�سبة �إىل .%47
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مخطط ()5
أثر الجدار على مساحة األراضي المزروعة بالدونم في المناطق المتأثرة بالجدار حسب الصنف
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وفيما يتعلق بالأرا�ضي الزراعية املروية ،فت�شري النتائج الإح�صائية �إىل �أن حجم
امل�ساحات املزروعة قد انخف�ض بحوايل  %19بعد بناء اجلدار ( 8281دومن ًا يف عام
2004م مقارنة ب  10207دومن يف عام 2001م) جدول ( )11خمطط ( ، )7و�أن هذا
االنخفا�ض كان نتيجة م�صادرة  1926دومن ًا ل�صالح بناء اجلدار�.أما بالن�سبة للم�ساحات
املزروعة املروية املعزولة خلف اجلدار فتبلغ حوايل  5000دومن جدول ( )12و�أن ما يقارب
من  1500( %15دومن) من هذه امل�ساحة قد تركت و�أهملت ب�سبب عدم مقدرة املزارعني من
الو�صول �إىل �أرا�ضيهم.وعليه ف�إن ما يقارب من  3426دومن ًا من الأرا�ضي املروية قد فقدت
ب�سبب اجلدار.يف حني انخف�ضت هذه الن�سبة خالل عام � 2009إىل ما يقارب  ،%4وال�سبب
يعود �إىل تنفيذ م�شاريع دعم املزارعني بالأ�شتال

�أما فيما يتعلق بقطاع الرثوة احليوانية ،فت�شري النتائج الإح�صائية للعام الزراعي
(� )2004إىل �أن هناك ازدياداً يف تربية الرثوة احليوانية يف املناطق املت�أثرة باجلدار يف
الفرتة ما بعد بناء اجلدار مقارنة بفرتة ما قبل بناء اجلدار حيث نالحظ ب�أن هناك ارتفاع ًا
يف تربية الأبقار بن�سبة � ،% 93أما الأغنام واملاعز فكانت الن�سبة تعادل  ،% 85و�أما قطاع
النحل فكانت الن�سبة � ،%46.5أما بالن�سبة �إىل قطاع الدواجن فنالحظ انخفا�ض يف تربية
الدجاج البيا�ض بن�سبة � ،%23أما بالن�سبة للدجاج الالحم فازداد بن�سبة  ،%25ويعود ال�سبب
لالرتفاع احلا�صل يف �أعداد الرثوة احليوانية املرباة �إىل امل�ساعدات اخلارجية التي متثلت
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بامل�شاريع ال�صغرية ملكافحة الفقر ،والتي كانت على �شكل �أعداد من الأغنام لعدد من الأ�رس
التي تعي�ش يف التجمعات املت�أثرة باجلدار�.أما بالن�سبة للأبقار والنحل ،فكان نتيجة تغري
الأمناط الزراعية لدى بع�ض املزارعني املت�رضرين من اجلدار الفا�صل ،وخا�صة الأ�رس التي
البيا�ض ،فكان ال�سبب
فقدت �أرا�ضيها ب�شكل كلي �أو جزئي ب�سبب اجلدار�.أما بالن�سبة للدجاج َّ
يف انخفا�ض الكمية املرباة يعود �إىل �أن  %75من الكمية املرباة ترتكز يف مدينة قلقيلية،
ونتيجة لظروف الإغالق ملعظم الطرق امل�ؤدية �إليها ،وكذلك الطرق الزراعية والإبقاء على
مدخل واحد للمدينة ،ونتيجة �إىل ال�سيا�سة الإ�رسائيلية ب�إغالق الأ�سواق �أمام املنتجات
وارتفاع تكاليف الإنتاج �أدى �إىل عزوف الكثري من املزارعني عن الرتبية.و�إذا نظرنا �إىل
�إح�صائيات  2006م ف�إن هناك انخفا�ض ًا ب�سيط ًا ب�إعداد الأبقار بن�سبة  % 13عن عام
� ،2004أما الأغنام واملاعز فكان االنخفا�ض كبرياً بلغ  % 47عن عام 2004 ،واقل بن�سبة
 %2عن عام  2001م ،وال�سبب قد يعود �إىل ف�شل الرتبية ،وا�ضطرار �أ�صحاب هذا الأغنام �إىل
بيعها �إ�ضافة �إىل عدم توافر املراعي وارتفاع الأعالف.وبخ�صو�ص تربية النحل ،فنالحظ
�أنها ازدادت بن�سبة  %23وهذا يعود �إىل م�شاريع الدعم التي قدمت من اجلهات احلكومية
وغري احلكومية مل�ساعدة الأ�رس املت�رضرة باجلدار ,خمطط ( ، )9 ،8كذلك ف�إن بناء اجلدار
�أدى �إىل عزل  %46من �أعداد الأبقار و %18من الأغنام واملاعز و %29من الدجاج البيا�ض
و%2من النحل و %19من الدجاج الالحم ،اما اذا نظرنا �إىل النتائج الإح�صائية اخلا�صة
بالعام الزراعي  ،2009فنالحظ �أن هناك تغريات طفيفة يف �أعداد الرثوة احليوانية
المخطط ()7
اعداد الثروة الحيوانية قبل وبعد بناء الجدار
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 -2 -1الت�أثري على التنوع احليوي الزراعي و�أفاق امل�شهد:
�أ ّثر اجلدار �أي�ض ًا على التنوع احليوي يف الأرا�ضي التي عزلت خلفه ،وذلك لعدم قدرة
املزارعني على اال�ستمرار يف العناية بهذه الأرا�ضي ،وذلك ل�صعوبة الو�صول �إليها وزراعتها
مبحا�صيل خمتلفة ،واتباع نظام الدورة الزراعية ،الذي يع ّد من �أف�ضل الو�سائل للمحافظة
على التنوع احليوي الزراعي ،ومن جهة �أخرى عمليات التدمري املبا�رش لها من قبل �سلطات
االحتالل ،وذلك من خالل عمليات التجريف� ،أو من خالل ا�ستخدام املبيدات الع�شبية �أو
باحلرق املبا�رش لها ،ونتيجة النخفا�ض التنوع احليوي ،ف�إن تكاليف مكافحة احل�رشات
وعملية الت�سميد �سوف تزداد ،حيث �إن زيادة التنوع احليوي ت�ساعد على تثبيط ووقف دورة
حياة الأع�شاب واحل�رشات �إ�ضافة �إىل توفري �سماد ب�صورة متكاملة للمحا�صيل الزراعية.
هذا بالإ�ضافة �إىل الت�أثري على دورة املعادن الطبيعية التي حتدث داخل املزرعة من خالل
النظام احليوي ،حيث �إنها تبد�أ من الرتبة �إىل النبات ثم �إىل احليوان ثم العودة ثانية �إىل
الرتبة ،ومن خالل النظر �إىل الآثار التي خلفها اجلدار على الرتبة والغطاء النباتي ،وكذلك
على الرثوة احليوانية ب�شكل عام ،نالحظ �أن هذه الآثار كان لها ت�أثري مبا�رش على دورة
العنا�رص املعدنية يف املزرعة ،وبالتايل �أثر ذلك على حتقيق اال�ستدامة لهذه املزرعة.

 -3 -1الت�أثري على قطاع املياه:
�إن الوقائع التي فر�ضتها �إ�رسائيل على الأر�ض فيما يتعلق باال�ستيالء على م�صادر
املياه يف حمافظة قلقيلية من خالل عزل  19بئراً جوفي ًا خلف اجلدار ,جدول ( ، )19تبني
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�أن �أحد �أهم الأهداف احلقيقية من وراء بناء اجلدار هو ال�سيطرة الكاملة على احلو�ض املائي
الغربي الذي يقع �أ�سفل �أكرث الأرا�ضي خ�صوبة على م�ستوى ال�ضفة الغربية ،وعليه ،ف�إن
ا�ستعمال املياه يف هذه املنطقة مرتبط -وب�شكل كبري -بالزراعة ،لذلك ت�سبب عن بناء
اجلدار م�صادرة حوايل  %68من م�ساحة الأرا�ضي املروية يف املحافظة ،خمطط (�. )7إذ
تبلغ ن�سبة املياه امل�ستخرجة من الآبار التي ُعزلت ب�سبب بناء اجلدار حوايل  % 34من
كمية املياه امل�ستخرجة من جميع الآبار يف املحافظة ،خمطط (. )10والتي ت�ستغل يف
ري ما يقرب من  3835دومن ًا يف املحافظة ،وت�شكل تقريب ًا %33من امل�ساحة املروية يف
املحافظة بالنظر �إىل حجم امل�ساحات املروية ،والبالغة حوايل  10207دومناً ،كذلك ف�إن
ما يقارب من  3426دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية املروية تركت ،وبالتايل وعلى افرتا�ض
�أن معدل حاجة الدومن الواحد من الزراعات املروية هو  800كوب من املاء (رئي�س ق�سم
اخل�ضار ،زراعة قلقيلية)  ،ف�إن هذا يعني بان  2740800كوب قد فقدت دون ا�ستخراج،
وهذا ي�ؤكد الهدف احلقيقي من تدمري امل�ساحات الزراعية املروية ،وعزلها حتى ال يتمكن
املزارع من خدمتها والعناية بها وبالتايل ترتك وجتف.

ومن النتائج ال�سابقة للآثار التي �سببها بناء اجلدار من خالل م�صادرة الأرا�ضي
الزراعية بتجريفها ،واقتالع �أالف الأ�شجار املزروعة فيها ،وتدمري البنية التحتية الزراعية
بالإ�ضافة للأرا�ضي املعزولة خلف اجلدار ،نالحظ �أن هذه الآثار ت�سببت يف الت�أثري على
دورة املياه الطبيعية ،وذلك ب�سبب زيادة ن�سبة الأرا�ضي البور وغري املزروعة ،وانخفا�ض
الغطاء النباتي حيث �أدى ذلك �إىل جريان كميات كبرية من مياه الأمطار ب�صورة �رسيعة
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تت�سبب يف زيادة تعرية الرتبة وتكرار حدوث الفي�ضانات �إ�ضافة �إىل انخفا�ض ن�سبة املياه
النافذة داخل الرتبة.

2 .2اال�ستدامة االجتماعية:
بعد الإطالع على الآثار التي خلفها اجلدار على ا�ستدامة النواحي االجتماعية
للأ�رس العاملة بالزراعة نالحظ بان اجلدار ت�سبب يف:
 انخفا�ض م�ساهمة الأنظمة البيئية الزراعية يف دعم الأ�رس والأن�شطة والقطاعات
الأخرى يف املجتمع.
 انخفا�ض عدد الأ�رس العاملة يف القطاع الزراعي حيث �إن هناك حوايل 263
مزارع ًا فقدوا �أرا�ضيهم ب�شكل كامل بالإ�ضافة �إىل  904فقدوا جزءاً من �أرا�ضيهم يف حني
�أن  1719مزارع ًا مل يت�أثروا باجلدار مبا�رشة بالتدمري ،وامل�صادرة ،و�إمنا عزلت �أرا�ضيهم
خلف اجلدار.
 ت�سببت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية املتعلقة بعدم ال�سماح حلوايل  %60من املزارعني
بالدخول �إىل �أرا�ضيهم املعزولة خلف اجلدار ب�سبب احلجج الأمنية و�إن هذه ال�سيا�سة
ت�ستهدف غالب ًا فئة ال�شباب ،مما �أدى �إىل ترك ه�ؤالء ال�شباب مهنة الآباء بالعمل يف القطاع
الزراعي.
 �أي�ض ًا �أثرت هذه ال�سيا�سات على الفئة املتعلمة وخريجي اجلامعات والذين ذهبوا
للعمل يف قطاعات �أخرى �أكرث جدوى من العمل يف القطاع الزراعي.

3 .3اال�ستدامة االقت�صادية:
وقد متثلت الآثار غري املبا�رشة التي �سببها وجود اجلدار على الناحية االقت�صادية
للأنظمة البيئية الزراعية املت�أثرة:
 فقدان كثري من املزارعني ملواردهم الطبيعية وهي الأر�ض الزراعية �سواء
بامل�صادرة والتدمري �أم بالعزل خلف اجلدار مما �سبب يف انخفا�ض معدل دخل الأ�رسة
ب�سبب اخل�سارة يف الإنتاج لعدم القدرة على الزراعة �أو ارتفاع التكاليف ،و�صعوبة الت�سويق
للمنتجات.
 حمددات ال�سوق �أدت �إىل انخفا�ض حجم الإنتاج الزراعي وال�صادرات من املحافظة،
وهذا ب�سبب حمددات احلركة والتنقل بالإ�ضافة �إىل �إغالق مداخل املدينة خا�صة �أمام
املواطنني القادمني من مناطق اخلط الأخ�رض.
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 ارتفاع التكاليف الكلية للإنتاج الزراعي مثل ارتفاع تكاليف املياه والعمالة
والأر�ض.
 انخفا�ض القدرة ال�رشائية للمواطنني ب�سبب ارتفاع معدل البطالة خمطط ()11
�ص ،10 -6وكذلك انخفا�ض �أ�سعار املنتجات يف الأ�سواق املحلية(.اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني 2004 ،م)
 انخفا�ض النمو يف حجم امل�ساحات الزراعية �أدى �إىل انخفا�ض الإنتاجية على
امل�ستوى املحلي واال�ستهالك املحلي.
 حمددات االتنقال من املزرعة �إىل ال�سوق املحلي ب�سبب عدم �سماح ال�سلطات
الإ�رسائيلية ،ب�إعطاء ت�صاريح لل�سيارات ،وال�شاحنات للدخول للمناطق املعزولة.
 �سيا�سة الإغالق التي تتبعها �سلطات االحتالل يف منع املزارعني من ت�صدير
منتجاتهم �إىل الأ�سواق اال�رسائلية �أو حتى �إىل الأ�سواق املحلية
 �أن التحميل والتفريغ امل�ستمر على نقاط تفتي�ش عدة� ،إىل جانب �سيا�سة احلجز
لفرتات طويلة �أدى �إىل تلف الب�ضائع يف طريقها �إىل الأ�سواق.فهناك بع�ض املنتجات
كاحلليب وم�شتقاته ،يفقد قيمته ويف�سد ب�شكل �رسيع.كما �أن كثرياً من املزارعني يعانون من
العوامل النف�سية الناجتة عن حالة القلق العميق حول املزارع التي تع ّد م�صدر ملحا�صيل
منا�سبة يف �أوقات و�أ�سواق حمددة ،ويف �أوقات الإغالق واحل�صار ،كثري من املحا�صيل
والفواكه تتلف ب�سبب عدم قدرة املزارعني من الو�صول �إىل مزارعهم يف الوقت املنا�سب،
كذلك ف�إن هناك �أالف الطيور الداجنة هلكت ب�سبب العط�ش واجلوع يف مزارع البيا�ض ب�سبب
ت�أخر املزارعني من الو�صول �إىل مزارعهم.

لذا ف�إن اال�ستدامة االقت�صادية لأ�رس املزارعني يف املناطق املت�أثرة باجلدار
ت�أثرت على النحو الآتي:
 انخفا�ض معدل ادخار الأ�رس ،ونق�صان حمفظة املوارد للأ�رس ب�سبب فقدان �أرا�ضيهم
ب�سبب اجلدار �سواء بامل�صادرة �أو العزل خلف اجلدار.
 انخفا�ض ربحية امل�شاريع الزراعية ب�سبب زيادة تكاليف الإنتاج وانخفا�ض �أ�سعار
املنتجات الزراعية ب�سبب عدم توافر �أ�سواق مفتوحة.
 ارتفاع يف الديون املرتاكمة على الأ�رسة من �أجل تغطية نفقات �أفراد الأ�رسة
واحتياجاتها.
 زيادة اعتماد الأ�رس على امل�ساعدات واملنح املقدمة من احلكومة �أو اجلهات الأخرى
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من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.حيث تقدر قيمة امل�ساعدات املادية
والعينية التي خ�ص�صت للمزارعني الذين فقدوا �أرا�ضيهم بامل�صادرة والتدمري.

◄◄الق�سم الرابع:

● ●انعكا�س ت�أثريات اجلدار على حالة الأمن الغذائي يف التجمعات
املت�أثرة:
يتحقق الأمن الغذائي لأي جمتمع �إذا ح�صل �أفراد هذا املجتمع كافة يف جميع الأوقات
من الناحية االقت�صادية والفيزيائية على الغذاء الآمن وال�صحي والكايف ل�سد االحتياجات
الغذائية الالزمة حلياة �صحية وفاعلة (. )Thomson,a et all.1999ومن خالل
الت�أثريات التي �سببها اجلدار الفا�صل على القطاع الزراعي ،وعلى �إمكانية حتقيق التنمية
الزراعية امل�ستدامة يف التجمعات املت�أثرة باجلدار ،ف�إن جممل هذه الآثار التي خلفها اجلدار
على التنوع احليوي الزراعي �أدت �إىل خف�ض �إنتاج الغذاء الكلي ،ونتيجة لذلك ف�إن هذا �أثر
على حالة الأمن الغذائي للأ�رس التي تعي�ش يف التجمعات املت�أثرة ب�صورة خا�صة ،وذلك

من خالل الت�أثري على �أربعة اجتاهات:
1 .1توافر الغذاء
 انخفا�ض الإنتاج املحلي للغذاء:

لقد ت�سبب اجلدار يف انخفا�ض �إنتاج الغذاء ب�سبب التاثري املبا�رش على القطاع الزراعي
من خالل م�صادرة م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الزراعية يف التجمعات التي ت�أثرت
باجلدار� ،إذ بلغ حجم االنخفا�ض يف الإنتاج الزراعي يف هذه التجمعات حوايل  5628طن ًا
من خمتلف املحا�صيل الزراعية ،وهذا ناجت عن تدمري هذه الأرا�ضي ل�صالح بناء اجلدار،
هذا من جهة وي�ضاف �إىل ذلك االنخفا�ض احلا�صل نتيجة لعدم القدرة على الإنتاج ب�سبب
عدم القدرة على الو�صول �إىل الأرا�ضي املعزولة خلف اجلدار لزراعتها �أو تلف املحا�صيل
املنتجة ،ب�سبب عدم ال�سماح لهم بقطفها ،وكذلك احلال ينطبق على الإنتاج احليواين.

2 .2الو�صول وا�ستهالك الغذاء
 الفقر:
�إن فقدان املزارعني لأرا�ضيهم ب�سبب اجلدار �أثر بالتايل على حمفظة املوارد ،وخا�صة
املوارد الطبيعية واملالية لدى �أ�رسهم ،حيث ت�شري النتائج التي �أجراها اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني يف متوز  2004م حول �أثر اجلدار على الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية يف املحافظات املت�أثرة باجلدار �إىل �أن  % 9.1من الأ�رس التي تعي�ش خلف
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اجلدار قد فقدت كامل �أرا�ضيها الزراعية ب�سبب مرور اجلدار منها ،يف حني كانت الن�سبة
 % 24من الأ�رس التي مل تعزل خلف اجلدار ،يف حني كانت ن�سبة الأ�رس التي فقدت جزءاً
من �أرا�ضيها وتعي�ش خلف اجلدار  % 19.9يف حني كانت الن�سبة  % 20.3من الأ�رس التي
مل تعزل خلف اجلدار ،وبناء على النتائج يف اجلدول ( ، )5ف�إن حوايل � 263أ�رسة فقدت
�أرا�ضيها ب�شكل كلي و�إن  904مزارعني �أو �أ�سرَ زراعية فقدت �أرا�ضيها ب�شكل جزئي يف حني
�أن � 1719أ�رسة زراعية فقدت �أرا�ضيها خلف اجلدار.مما جعل هذه الأ�رس عر�ضة لالنك�شاف،

وتعاين من حالة من انعدام الأمن الغذائي ،وب�شكل م�ستمر مع بقاء هذا الأثر خمطط ()12


القوة ال�رشائية:

نتيجة للأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة ،وخا�صة للأ�رس التي ت�أثرت باجلدار والتي يعي�ش
�أبنا�ؤها حياة اقت�صادية �صعبة ب�سبب ارتفاع ن�سبة البطالة ،وخا�صة يف القرى التي ُعزلت
خلف اجلدار ،فقد انخف�ضت القوة ال�رشائية لدى املواطنني كما هو مو�ضح يف خمطط (.)11


النقل والت�سويق:

�إن تدمري البنية التحتية ،وخا�صة الطرق الزراعية �أ ّثر ب�شكل كبري على عملية الو�صول
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�إىل الأرا�ضي الزراعية ونقل املنتجات الزراعية من �أماكن �إنتاجها �إىل الأ�سواق الفل�سطينية
خمطط (. )13
حيث �إن �إغالق جميع الطرق امل�ؤدية �إىل مدينة قلقيلية نتيجة اجلدار والإبقاء على
بوابة واحدة تخ�ضع ل�سيطرة ع�سكرية �إ�رسائيلية �أثر على عملية ت�سويق الإنتاج الزراعي،
وهذا الواقع يتفق مع ما تو�صل له معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س)
من �أن  % 46.7من ال�سكان يواجهون �صعوبات يف الو�صول للغذاء ،و�أن  % 65من هذا
ُيعزى �إىل احلواجز الع�سكرية.هذا بالإ�ضافة �إىل ما �أ�شارت �إليه نتائج امل�سح الذي �أجراه
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة ب�أن  %90من التجمعات املت�أثرة
باجلدار عانت من تقطيع اجلدار للطرق الأ�سا�سية التي كانت ت�ستخدمها و�أن %85من الطرق
قد ف�صلت ب�سبب اجلدار ،علما ب�أن ك ًال من مدينة قلقيلية وقرية عزون عتمة ،تبلغ ن�سبة
�إنتاج اخل�ضار فيها من الإنتاج الكلي يف املحافظة.


توزيع الغذاء:

�أدى وجود اجلدار �إىل �صعوبة توزيع الغذاء واملنتجات الغذائية الزراعية ب�شكل منا�سب
يف التجمعات املت�أثرة ب�سبب �سيا�سات الإغالق واحلواجز الع�سكرية والبوابات ،حيث �إن
هناك منتجات غذائية زراعية تنتج بكميات كبرية كاخل�ضار واحلم�ضيات يف جتمعات
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معينة ,فمدينة قلقيلية تنتج ما يقارب  %48من احلم�ضيات املنتجة يف املحافظة ،وكذلك
احلال بالن�سبة لإنتاج الفواكه واللوزيات حيث بلغت الن�سبة  ،%40و�أما اخل�ضار فحوايل
 %50منها يرتكز يف قلقيلية وعزون عتمة علم ًا ب�أن ن�سبة ال�سكان يف املدينة تعادل %46
من جمموع عدد ال�سكان يف املحافظة ،ولكن ب�سبب عزل مثل هذه التجمعات وب�شكل كلي
خلف اجلدار وحتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية ،فقد �سبب ذلك �صعوبة ،ت�صدير هذه املنتجات �إىل
القرى املجاورة ،مما كان له ت�أثري على العر�ض والطلب يف الأ�سواق وكان �سبب ًا يف انخفا�ض
�أ�سعار املنتجات يف مناطق �إنتاجها ب�سبب زيادة العر�ض فيها.

3 .3الثباتية واال�ستمرارية:
 تذبذب الأ�سعار:
نتيجة ل�سيا�سات �سلطات االحتالل ب�إغالق بوابات اجلدار واحلواجز �أمام املنتجات
الزراعية ،مما ي�سبب يف تلفها �أو �إغالق املدينة عرب البوابة الرئي�سية الوحيدة التي تع ّد ال�سوق
الرئي�س للمحافظة ،مما ي�ؤثر على �سوق العر�ض والطلب لهذه املنتجات ،هذا بالإ�ضافة �إىل
ال�سيا�سة التي تتبعها �سلطات االحتالل بعدم ال�سماح لفل�سطينيي الداخل بالت�سوق داخل
تكتف هذه ال�سلطات بذلك بل تتبع �سيا�سة �إغراق الأ�سواق الفل�سطينية
مدينة قلقيلية ،ومل
ِ
باملنتجات الإ�رسائيلية يف الفرتة التي يتم فيها ح�صاد املنتجات الفل�سطينية نف�سها ،مما
يت�سبب يف خ�سائر اقت�صادية للمزارعني من جراء تذبذب الأ�سعار وانخفا�ضها.


العوامل االقت�صادية:

ارتفاع ن�سبة البطالة يف التجمعات املت�أثرة باجلدار بالإ�ضافة �إىل الأ�رضار املبا�رشة
وغري املبا�رشة التي حلقت مب�صادر رزقهم من خالل التاثري على املوارد الطبيعية ور�أ�س
املال الطبيعي ،واملتمثل بالأرا�ضي الزراعية بتدمريها وم�صادرتها� ،أو بعزلها خلف اجلدار،
وما يرتتب على ذلك من معوقات الو�صول �إىل هذه الأرا�ضي لزراعتها� ،أو من ناحية �صعوبة
ت�سويق املنتجات.


اال�ستقرار ال�سيا�سي:

�إن حدوث �أي ا�ستقرار �سيا�سي يكون له ت�أثري مبا�رش على الأو�ضاع االقت�صادية
والأمنية �إذ �إن بناء اجلدار الفا�صل بحد ذاته جنم عنه حالة من عدم توافر اال�ستقرار
ال�سيا�سي بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،فاالحتالل امل�ستمر لفل�سطني �سيكون �سبب ًا حلالة
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف فل�سطني.
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4 .4اال�ستفادة من الغذاء:
 غذاء �آمن ونوعي:
�إن انح�سار م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ب�سبب م�صادرة وعزل م�ساحات وا�سعة منها،
�أدى -و�سي�ؤدي م�ستقبالً� -إىل تغيري الأمناط الزراعية يف املناطق املت�أثرة نحو الزراعة
العمودية املكثفة كالدفيئات مثال ،وبالتايل زادت ن�سبة ا�ستخدام مدخالت الإنتاج اخلارجية
من �أ�سمدة ومبيدات كيماوية وهرمونات وغريها ،والتي ت�ؤثر على نوعية املنتجات الغذائية
الزراعية من الناحية ال�صحية ،فيما لو قورنت باملنتجات الزراعية الع�ضوية ،والتي ال تعتمد
على الأ�سمدة الكيماوية وغريها ،وبالتايل ف�إن اال�ستخدام املفرط لهذه املواد الكيماوية
يت�سبب عنه زيادة يف احتمال تلوث املنتجات الغذائية من ناحية ،وتلوث الرتبة واملياه
اجلوفية من ناحية �أخرى.

◄◄الق�سم اخلام�س:

● ●نتائج البحث:
بناء على درا�سة االثار ال�سابقة للجدار الفا�صل فعليه يع ّد هذا املعوق الأ�سا�سي لتحقيق
التنمية الزراعية امل�ستدامة من خالل �صعوبة حتقيق �أهداف تكامل العوامل واملكونات
البيئية يف النظام الإنتاجي املالئم للبيئة والنا�س والظروف االقت�صادية واالجتماعية
للعاملني يف القطاع الزراعي.
ومن النتائج ال�سابقة للآثار التي خلفها جدار الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي على
الأنظمة البيئية الزراعية يف املناطق املت�أثرة ،نالحظ �أن هذا العامل غري احليوي �سـبب
يف خف�ض �إنتاج الغذاء �أدى �إىل فقر كثري من الأ�رس الريفية ب�شكل فعلي.ويف فل�سطني-
ك�أحد الدول املنخف�ضة الـدخل -تع ّد الزراعة القطاع الأكرث �أهمية ،و�إن الفقر ظاهرة �سائدة
يف املنـاطق الريفية ولذلك ف�إن الزراعـة تع ّد م�صدر الدخل الرئي�سي للأ�رس التي تعي�ش يف
هذه املناطق الريفية.فاجلدار الإ�رسائيلي �أثر �سلب ًا على عملية الإنتاج يف الزراعة وقلّ�ص
من حجمها وكان �أداة من �أدوات احلتالل لإ�ضعاف التوجه لدي �أبناء املحافظة للعمل يف
القطاع الزراعي واال�ستمرار فيه)Thomson, a., et all، 1999(.
لذا ,ف�إن ت�أثري اجلدار على النمو يف القطاع الزراعي يف املناطق املت�أثرة على خا�صة
كان وا�ضح ًا من خالل فقدان املزارعني لأرا�ضيهم ،وتدمري البنية التحتية الزراعية ،والتنوع
احليوي الزراعي ،بالإ�ضافة �إىل االنعكا�سات االجتماعية واالقت�صادية على �أ�رس املزارعني
والت�أثري على دور القطاع الزراعي يف النمو االقت�صادي الكامل لهم.
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◄◄الق�سم ال�ساد�س:

● ●التو�صيات:
بناء على الآثار ال�سلبية التي خلفها جدار ال�ضم والتو�سع والف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي
على �إمكانية حتقيق الزراعة امل�ستدامة يف حمافظة قلقيلية ب�شكل عام ،ويف املناطق املت�أثرة
ب�شكل خا�ص ،ومدى انعكا�س ذلك على حتقيق الأمن الغذائي فيها �أو�صي مبا ي�أتي:
♦

♦�أوالً -على امل�ستوى الدويل:

بذل كل اجلهود وعلى جميع الأ�صعدة لل�ضغط على جمل�س الأمن لتنفيذ القرار الذي
�أ�صدرته املحكمة الدولية يف الهاي القا�ضي بعدم �رشعية اجلدار وقانونيته.
♦

♦ثانياً -على امل�ستوى املحلي:

 من ال�رضوري ت�شجيع املزارعني على اال�ستمرار يف زراعة �أرا�ضيهم وريها ب�شكل
دائم ما �أمكن.
 م�ساعدة املزارعني الذين عزلوا خلف اجلدار بت�سويق منتجاتهم وت�سهيل نقلها.
 ت�شجيع املهند�سني واملتخ�ص�صني واخلرباء الزراعيني للعمل ب�شكل م�ستمر
والتوا�صل مع املزارعني خلف اجلدار
 تخ�صي�ص م�شاريع لدعم املزارعني الذين عزلت �أرا�ضيهم خلف اجلدار واملتعلقة
بالبنية التحتية.
 ت�أهيل الآبار و�شبكات الري.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أثار جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي عل الظروف االجتماعية واالقت�صادية للأ�رس يف
التجمعات التي ت�أثرت مبرور اجلدار.م�ؤمتر �صحفي عن نتائج امل�سح ,اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني -رام اهلل –فل�سطني ,اذار 2004 /م.
�2 .2أثار جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي على الظروف االجتماعية واالقت�صادية للأ�رس يف
التجمعات التي ت�أثرت مبرور اجلدار.م�ؤمتر �صحفي عن نتائج امل�سح ,اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني -رام اهلل –فل�سطني ،متوز 2004 /م
�3 .3إدارة امل�صادر الطبيعية وت�صميم �شبكات الري.مادة تدريبية ،املنظمة العربية للتنمية
الزراعية – مكتب فل�سطني ,كانون الأول 2002 /م.
4 .4تركيز خا�ص ،مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية –الأمم املتحدة ،الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة,ت�رشين الثاين 2006 /م.
5 .5ا�سرتاتيجية الزراعة امل�ستدامة يف فل�سطني ،وزارة الزراعة الفل�سطينية ،رام اهلل –فل�سطني
,ت�رشين الثاين.2001 /
6 .6اقت�صاديات الزراعة يف حمافظاتي طولكرم وقلقيلية� :أ�ساليب حت�سني ربحية املزارعني
املت�أثرين بجدار الف�صل ,معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية (ما�س)  2005,م.
7 .7الإح�صاءات الزراعية , 2005 /2004اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني -رام اهلل
–فل�سطني ,ت�رشين �أول 2006 /م.
8 .8الإح�صاءات الزراعية, 2004 /ق�سم التخطيط -مديرية زراعة قلقيلية� ,أيلول/
 2004م.
9 .9الإح�صاءات الزراعية, 2001 /ق�سم التخطيط -مديرية زراعة قلقيلية� ,أيلول/
 2001م.
1010البوابات احلديدية� ،أبو ال�شيخ,حممد ،حمافظة قلقيلية� ,أب 2005 /م.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

259

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

1111التميمي ,عدنان.2003.طريق اجلدار تعتمد على ال�سيطرة على املوارد املائية
الفل�سطينية.جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني.
1212اجلدار الفا�صل العن�رصي ،عبدو ,قا�سم ,االدارة العامة للرتبة والري ,وزارة الزراعة
الفل�سطينية ,ني�سان2003 /م.
1313اخلطوة النهائية لإ�رسائيل :خارطة اجلدار هي خارطة الطريق�.أنظمة املعلومات
الفل�سطينية لتطوير الأرا�ضي.2003.
1414ال�شنطي ،خالد.2004.قلقيلية واجلدار.احتاد املزارعني الفل�سطينيني -قلقيلية
1515املحافظة امل�سجونة� ،أبو ال�شيخ ,حممد.حمافظة قلقيلية� ,أب 2004 /م.
�1616أوقفوا جدار الف�صل العن�رصي يف فل�سطني� ،شبكة املنظمات البيئية الفل�سطينية
,حزيران 2003 /م.
1717جمعة,جمال.2003ما هو ال�شكل اجلديد للف�صل؟ �شبكة املنظمات البيئية الغري حكومية
الفل�سطينية
1818حوايل  12000طلب للح�صول على ت�صاريح لعبور اجلدار الفا�صل قدمت ل�سلطات
االحتالل وحوايل  %60منها رف�ض لأ�سباب �أمنية)  ،هيالن ,مو�سى ،مكتب االرتباط
املدين الفل�سطيني يف حمافظة قلقيلية 2007 /11 /3 ،م.
1919خالد,عبد اللطيف.2003.جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي يف حمافظة قلقيلية.جمموعة
الهيدرولوجيني الفل�سطينيني.
2020خ�سائر القطاعات االقت�صادية يف حمافظة قلقيلية نتيجة ا�ستمرار احل�صار واالغالقات
من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ,الغرفة التجارية ال�صناعية الزراعية ،حمافظة قلقيلية,
�آذار 2004 /م.
2121وثيقة معلومات ،بلدية قلقيلية -وزارة احلكم املحلي  2005م.
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Presto,S.2001.Holistic management a whole farm decision making frame
work.Foundemetal of sustainable agriculture.
Presto,S.2003.Applying the principl of sustainable farming.Foundemetal
of sustainable agriculture.
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:ثالثاً – املراجع اإللكرتونية
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WWW.OCHAOPT.ORG
WWW.NAD- PLO.ORG
WWW.PNIC.GOV
WWW.BTSELEM.ORG
WWW.RELIEFWEB.ORG
WWW.CIDI.ORG
WWW.POICA.ORG

 فلسطني/جامعة القدس املفتوحة

261

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

اليوم الثاني  /اجللسة الثالثة
البيئة واملصادر الطبيعية
رئيس اجللسة :د.حممد أبو عيدة

♦ ♦أثر املنخفضات اجلوية على الزراعة يف دولة فلسطني
أ .حجازي حممد الدعاجنة
♦ ♦آثار الري باملياه املاحلة وفرتات الري على إنتاج حمصول
البندورة وخواص الرتبة
د .حممود رحيل ،د .حجاج حجه ،د .علياء قناديلو

أثر املنخفضات اجلوية على الزراعة
يف فلسطني

أ .حجازي حممد أمحد الدعاجنة
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ملخص:
تناولت هذه الدرا�سة �أثر املنخف�ضات اجلوية على الزراعة يف فل�سطني من حيث ت�أثري
الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على منو املحا�صيل الزراعية و�إنتاجيتها،
وكذلك درا�سة �أثر هذه الظواهر على املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة وحما�صيل
اخل�رض ،وتهدف الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل التعرف �إىل �أثر املنخف�ضات اجلوية على الزراعة
يف فل�سطني ،و�إظهار العالقة بينهما ،وبذلك يحاول الباحث و�ضع ت�صور للو�سائل التي ميكن
من خاللها تطوير الزراعة فلي فل�سطني والطرق التي ميكن من خاللها ا�ستغالل مياه هذه
املنخف�ضات ل�صالح الزراعة وو�سائل حمايتها من الآثار ال�سلبية لهذه املنخف�ضات لتكون
رافداً �أ�سا�سيا لل�سوق الفل�سطينية باملنتجات الزراعية.
ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إلبها الدرا�سة �أن درجة حرارة فل�سطني تنا�سب زراعة
حم�صول القمح يف جميع مناطقها با�ستثناء املرتفعات التي تزيد عن 400م فوق م�ستوى
�سطح البحر ،وذلك الزدياد رطوبتها واالنخفا�ض ال�شديد يف حرارتها يف ف�صل ال�شتاء وهو
مو�سم منو حم�صول القمح ،كما ت�ؤدي موجات الربد املرافقة للمنخف�ضات اجلوية التي حتدث
خالل فرتة تكّون الأزهار وال�سنابل �إىل ت�أثري �سلبي� ،إذ ت�ؤدي �إىل الق�ضاء على حبوب اللقاح،
ولذلك تكون ال�سنبلة عقيمة ال يوجد فيها بذور ،وكذلك ت�ؤدي موجات الربد القار�سة التي
تقل عن ْ 6م �أثناء الطور اللبني �إىل جتمد اللنب املوجود يف كي�س البذرة ،وت�ؤدي �إىل متزق
الكي�س الآخر الذي يحول دون تكوين حبوب كاملة و�سليمة ،كما ت�ؤدي املوجات احلارة
املرافقة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية امل�صحوبة برياح �شديدة اجلفاف �إىل تبخر املاء
املوجود يف حليب حبة القمح �أثناء مرحلة الن�ضج.
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موضوع الدراسة:
يتناول مو�ضوع الدرا�سة �أثر املنخف�ضات اجلوية على الزراعة يف فل�سطني من
حيث ت�أثري الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على منو املحا�صيل الزراعية
و�إنتاجيتها ،وكذلك �س ُيدر�س �أثر هذه الظواهر على املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة
وحما�صيل اخل�رض.

أسباب إختيار املوضوع:
الأثر الذي ت�ؤديه املنخف�ضات اجلوية على الن�شاط الزراعي يف فل�سطني.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة ب�شكل رئي�سي �إىل التعرف �إىل �أثر املنخف�ضات اجلوية على الزراعة
يف فل�سطني ،و�إظهار العالقة بينهما ،وذلك لنق�ص الأبحاث يف هذا املجال ،وبذلك يحاول
الباحث و�ضع ت�صور للو�سائل التي ميكن من خاللها تطوير الزراعة فلي فل�سطني والطرق التي
ميكن من خاللها ا�ستغالل مياه هذه املنخف�ضات ل�صالح الزراعة وو�سائل حمايتها من الآثار
ال�سلبية لهذه املنخف�ضات ،لتكون رافداً �أ�سا�سيا لل�سوق الفل�سطينية باملنتجات الزراعية.

فرضيات الدراسة:
1 .1املنخف�ضات اجلوية و�أثرها على الزراعة يف فل�سطني.
2 .2تعاين فل�سطني من نق�ص يف الأرا�ضي الزراعية ،وزيادة مطَّ ردة يف �أعداد ال�سكان.
�3 .3إظهار العالقة بني املنخف�ضات اجلوية والإنتاج الزراعي يف فل�سطني.

حدود الدراسة:
دولة فل�سطني (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة للفرتة من )2009 /1996

منهجية الدراسة:
♦ ♦�سي�ستخدم الباحث املنهج الإقليمي يف الدرا�سة على اعتبار �أنها درا�سة جزء من �إقليم
جغرايف متكامل ،واملنهج املو�ضوعي الذي يتمثل مبو�ضوع املناخ واملنخف�ضات اجلوية.
♦ ♦اتباع املنهج التاريخي لدرا�سة التغري يف املنخف�ضات اجلوية وتطور الن�شاط
الزراعي يف فل�سطني.
♦ ♦اتباع الأ�سلوب الكارتوجرايف والكمي والو�صفي.
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أثر املنخفضات اجلوية على الزراعة يف فلسطني:
يع ّد امل ُناخ العامل الأ�سا�س الذي تتوقف عليه الزراعة ومنو النباتات وتوزيعها على
�سطح الأر�ض واختالف �أنواعها وخ�صائ�صها؛ لأن لكل نوع منها ظروف ًا م ُناخية خا�صة ال
بد من توافرها لكي ينمو منوه الطبيعي ،فيحدد امل ُناخ ب�صفة عامة نوع النباتات التي تنمو
يف كل �إقليم ،و�أهم عنا�رص امل ُناخ التي ت�ؤثر يف النباتات هي احلرارة واملطر ،فاحلرارة هي
العامل الذي يحدد النطاقات العامة للأنواع النباتية ،واملطر هو العامل الذي يحدد التوزيع
التف�صيلي للنباتات داخل تلك النطاقات العامة.
ت�ؤدي الظروف البيئية دوراً مبا�رشاً على الأمناط الزراعية يف فل�سطني ،لذا فقد �أدى
االختالف الن�سبي يف درجات احلرارة والرطوبة ونوع الرتبة ال�سائدة وطبيعة ال�سطح �إىل
تنوع املحا�صيل املثمرة وتوزيعها من منطقة �إىل �أخرى ،فنجد �إنت�شار زراعة �أ�شجار الزيتون
يف مناطق �أكرث ارتفاع ًا ومطراً ،بينما تنت�رش زراعة كروم العنب يف مناطق �أكرث تطرف ًا يف
جنوب ال�ضفة الغربية ،يف حني ترتكز زراعة حما�صيل اخل�رضوات يف مناطق �أكرث ا�ستواءاً
ودفئاً ،يف ظل توافر مياه كافية للري كما هو احلال يف الأغوار واملناطق ال�ساحلية و�شبه
ال�ساحلية واملناطق املنخف�ضة.
وترتبط االعمال الزراعية ارتباطا وثيق ًا بالعنا�رص املناخية ،فكمية الأمطار وتوزيعها
ال�شهري ،والرطوبة اجلوية ودرجة احلرارة والرياح والإ�شعاع ال�شم�سي وال�صقيع والندى لها
ت�أثري على منو النباتات والأ�شجار املثمرة.
ولأهمية العالقات املتبادلة بني املناخ والعمليات الزراعية ،ظهر علم املتيورولوجيا
الزراعي ة  ،Agricultural Meteorologyوعلم املناخ الزراعي gClimatology A
دور بار ٌز يف مراحل منو
 riculturalالذي يتناول درا�سة �أثر العوامل املناخية التي لها ٌ
املحا�صيل الزراعية ،وتلك التي حتدد فرتات �إعداد الأر�ض للزراعة ،ومواعيد الإزهار ،ون�ضج
الثمار ،وجمع املحا�صيل وطرق تخزينه (ح�سن �سيد �أحمد �أبو العينني1988 ،م� ،ص.)380
وبالرغم من التقدم الكبري الذي حققه الإن�سان يف الإنتاج الزراعي مثل الهند�سة
الوراثية الزراعية وا�ستنباط �سالالت بذور جيدة ،م�صدات للرياح ،بناء البيوت الزجاجية،
ال�صوبات وطرق مقاومة ال�صقيع وغريها ،ف�إن الظروف املناخية ت�ؤدي دوراً حا�سم ًا يف
جناح املح�صول الزراعي �أو ف�شله ،ف�أكرث املجاعات التي حتدث على مر التاريخ كان �سببها
الظروف امل ُناخية مثل قلة الأمطار وارتفاع درجات احلرارة �أو ال�صقيع �أو العوا�صف؛ وذلك
لأن الإن�سان مبا تو�صل �إليه من تقدم علمي وتكنولوجي ال ي�ستطيع �أن يغري من خ�صائ�ص
العنا�رص امل ُناخية ب�صفة عامة ،ومن الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية ب�صفة
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خا�صة على نطاق وا�سع لتنا�سب متطلبات زراعية حمدودة ،ويقت�رص جهده على تعديل
بع�ض ال�سمات امل ُناخية املحلية ال�سائدة على نطاق �ضيق من الأر�ض لت�صبح مالئمة لنمو
حم�صول معني.
وال يقت�رص ت�أثري امل ُناخ على الزراعة يف ت�أثريه املبا�رش يف الإنتاج فح�سب ،بل ي�ؤثر
يف العوامل الأخرى التي ت�ؤثر بدورها يف الإنتاج الزراعي ،في�ؤثر امل ُناخ يف جمهود الإن�سان
الذي ينعك�س على الإنتاج الزراعي ،ففي املناطق املعتدلة تكون درجة احلرارة منخف�ضة،
و�إذا ارتفعت ال ت�صل �إىل م�ستوى القيظ الذي ال يحتمل ،وهذا بدوره ي�شجع على بذل اجلهد
الذي ي�ؤدي �إىل زيادة الإنتاج (حممد حممود ولد حمادي2003 ،م� ،ص. )20
ومن التهديدات التي تواجهها التنمية الب�رشية يف املجال الزراعي ،كما يحددها
تقرير مكافحة تغري امل ُناخ ،انهيار النظم الزراعية نتيجة زيادة التعر�ض لأحداث اجلفاف
وارتفاعات درجة احلرارة ،وتقلب �أمناط هطول الأمطار ،ومبا يرتك ما ي�صل �إىل  600مليون
�شخ�ص عر�ضة خلطر �سوء التغذية ،كما تواجه املناطق �شبه القاحلة يف مناطق جنوب
ال�صحراء الكربى التي تت�سم ب�أعلى تركيز للفقر يف العامل خطر هالك الإنتاجية الزراعية
فيها بن�سبة  %26بحلول عام �( 2060أحمد ال�رشبيني2008 ،م� ،ص. )160
ومن املعروف �أن فل�سطني �أر�ض متتاز بزراعة ال�شعري والكروم والتني والرمان
والزيتون ،وال �شك �أنها م�شهورة بربتقالها يف املناطق العربية والعاملية ،وتنت�رش زراعة
احلم�ضيات يف املنقطة ال�ساحلية يف قطاع غزة ،وي�صل معدل امل�ساحة الكلية التي تزرع
يف دولة فل�سطني �إىل 1.84مليون دومن ،ت�شكل امل�ساحة املروية  0.2( %12.5مليون
دومن)  ،فعلى م�ستوى ال�ضفة الغربية ،و�صل معدل امل�ساحة املزروعة الكلية خالل � 17سنة
املا�ضية �إىل  1.66مليون دومن ،وت�شكل الزراعة البعلية  %94من م�ساحة الأرا�ضي� ،أما
باقي امل�ساحة فهي زراعة مروية� ،أما قطاع غزة فقد تراوح معدل امل�ساحة املزروعة خالل
� 12سنة ال�سابقة حوايل  0.18مليون دومن� ،شكلت الزراعة املروية  %62من هذة امل�ساحة
(جاد �إ�سحق ونادر هرميات2001 ،م) .
فمنذ االحتالل الإ�رسائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م وحتى 2008م
�صادرت �إ�رسائيل  %40من جملة م�ساحة قطاع غزة ،وحوايل  %66.5من جملة م�ساحة
ال�ضفة الغربية ،وغالبيتها �أرا�ضي زراعية (حممد عبد الغني �سعودي2006 ،م� ،ص)358
 ،وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي املزروعة بالأ�شجار املثمرة حوايل 1.147مليون دومن معظمها
بعلية ،وتبلغ م�ساحة الزيتون حوايل  %83منها ،بينما تبلغ م�ساحة الأرا�ضي التي تزرع
باخل�ضار � 178ألف دومن ،وم�ساحة املحا�صيل احلقلية واحلبوب حوايل � 507ألف دومن،
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و�أ�شارت نتائج التقرير ال�سنوي الذي �أ�صدره اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني حول
الإح�صاءات الزراعية �إىل �أن امل�ساحة املزروعة ب�أ�شجار الفاكهة� ،شكلت الن�سبة الكربى من
جمموع م�ساحات الأرا�ضي املزروعة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،والتي بلغت  ،%62.6يف
حني بلغت امل�ساحات املزروعة باملحا�صيل احلقلية  ،%27.6واخل�رضوات .%9.8ويو�ضح
اجلدول ( )1الآتي امل�ساحات املزروعة يف فل�سطني يف الفرتة من .2007 -1995

وهناك جمموعة من املعوقات التي تقف �أمام تطور القطاع الزراعي الفل�سطيني
(�أجمد القا�ضي2005 ،م� ،ص: )6
♦

الزراعة.

♦تع ُّد البنية التحتية امل�ؤ�س�سية غري كافية لتلبية االحتياجات امللحة لتطوير

♦ ♦�إهمال البنية التحتية الزراعية املتمثلة بالطرق الزراعية ونظم الري احلديث �أو
االت�صاالت والت�سويق ،والأبحاث الزراعية ،وغياب الت�سهيالت النقدية لقطاع الزراعة.
♦ ♦�صعوبة ا�ستخدام املراعي الطبيعية ب�سبب امل�صادرة الإ�رسائيلية ملعظمها� ،أو ب�سبب
عدم توافر طرق منا�سبة للو�صول �إليها.
♦ ♦النق�ص يف تنظيم الت�رشيع والقوانني املتعلقة بتطوير القطاع الزراعي.
♦ ♦غياب خطط وبرامج التوظيف والتدريب ،مما ي�ؤدي �إىل �إفراز م�صادر ب�رشية قليلة
وكبرية ال�سن.
♦ ♦عدم و�ضوح يف ر�ؤية دور املنظمات غري احلكومية واملنظمات التطوعية يف عملية
التطوير الزراعي ،والعالقة بينهما وبني امل�ؤ�س�سات احلكومية.
♦ ♦ندرة املياه و�صعوبة احل�صول على الكمية املنا�سبة هو املعوق الأ�سا�سي لتطوير
الزراعة ،وبخا�صة يف غزة التي تواجه كارثة من ناحية توافر املياه وجودتها ،مع العلم
ب�أن ال�ضفة الغربية لي�ست �أقل �أهمية.
♦ ♦حمدودية الأرا�ضي الفل�سطينية والزراعية ب�شكل خا�ص ،حيث �إن �أقل من  %10من
أرا�ض مروية.
الأرا�ضي املزروعة هي � ٍ
♦ ♦�صعوبة الو�صول �إىل الأ�سواق ،واحلد من حرية حركة ال�سلع بني املناطق الفل�سطينية
والعامل اخلارجي ب�سبب احلواجز الع�سكرية الإ�رسائيلية ،حيث يع ّد هذا العامل من �أحد
املعوقات الأ�سا�سية ال�ستمرار النمو يف القطاع الزراعي.
♦ ♦�إن�شاء اجلدار وما جنم عنه من عزل للأرا�ضي الزراعية و�صعوبات وتدمري للزراعة
والبنية التحتية.
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♦ ♦عدم وجود نظام للت�أمني الزراعي ،وتعوي�ض املزارعني �ضد الكوارث الطبيعية.
♦ ♦قلع الأ�شجار من قبل امل�ستوطنني الإ�رسائيليني ،والتي تع ُّد م�صدر رزق �أ�سا�سي ًا
للعديد من املزارعني الفل�سطينني ،بالإ�ضافة �إىل كونها ثروة طبيعية وم�صادر للتنوع
احليوي.
♦ ♦م�صادرة املياه والأرا�ضي الزراعية و�إجراءات اال�ستيطان واالعتداءات امل�ستمرة
وترهيب املزارعني من قبل امل�ستوطنني.
و�سيكون حديثنا قا�رصاً على ت�أثري املنخف�ضات اجلوية على منو املحا�صيل الزراعية
و�إنتاجيتها ،ولكن من �أكرب امل�شكالت يف درا�سة العالقة بني املناخ والزراعة يف الوقت
احلا�رض هو الت�أثري املندمج للعنا�رص املناخية على منو النباتات ،فت�أثري املنخف�ضات
اجلوية على املحا�صيل الزراعية يت�ضمن تداخ ًال كبرياً يف الت�أثريات الناجتة عن �أهم الظروف
اجلوية امل�صاحبة للمنخف�ضات اجلوية ،فت�أثري املنخف�ضات اخلما�سينية على �سبيل املثال
اليت�ضمن فقط ت�أثري درحة احلرارة العظمى ،بل يت�ضمن �أي�ض ًا ت�أثري كل من �رسعة الرياح
والرطوبة والأمطار والعوا�صف الرملية ،والظواهر الأخرى امل�صاحبة لهذا املنخف�ض ،وكذلك
احلال بالن�سبة لت�أثري
الجدول ()1
المساحات المزروعة واإلنتاجية ألشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية موزعة موزعة على
المحافظات خالل الفترة 2007 -1995م.

امل�ساحات املزروعة
املحافظة

الفاكهة

الإنتاج بالطن

اخل�رضوات املحا�صيل احلقلية

الفاكهة

اخل�رضوات املحا�ضيل احلقلية

اخلليل

144588

13980

154548

47786

9079

14660

بيت حلم

36466

6495

14056

9689

4883

1508

القد�س

11402

828

3470

3444

434

580

�أريحا

9215

23877

3557

26377

50586

2849

رام اهلل

159745

5476

38760

13975

2996

5723

�سلفيت

76392

908

6992

5265

642

1195

قلقيلية

58553

6687

9639

30729

39832

2615

نابل�س

210588

8992

65163

36950

12464

11190

طولكرم

2194410

11152

13028

23734

59241

5727
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امل�ساحات املزروعة
املحافظة

الفاكهة

الإنتاج بالطن

اخل�رضوات املحا�صيل احلقلية

الفاكهة

اخل�رضوات املحا�ضيل احلقلية

طوبا�س

11974

16923

46623

5334

44897

18230

جنني

215140

34743

117532

42890

46903

35713

�شمال غزة

19735

12905

5555

48568

45655

12157

غزة

23570

2998

6071

32739

35850

10129

دير البلح

18710

7836

6137

30113

38999

3003

خانيون�س

13718

14799

33360

14457

54957

32849

رفح

9693

8865

5790

6749

34170

9233

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2008 ،م ،ص.59
شكل ()22
المساحة النسبية لألراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضروات وأشجار الفاكهة
للعام 2006 /2005م (دونم) .

المصدر :الجدول (. )32

املنخف�ضات ال�شتوية ،ولهذا �سوف نهتم بت�أثري الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات
اجلوية على منو املحا�صيل الزراعية و�إنتاجيتها ،وكذلك �سوف يتم درا�سة �أثر هذه الظواهر
على املحا�صيل احلقلية واال�شجار املثمره وحما�صيل اخل�رض.
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أ.درجة احلرارة:
ولقطاع الزراعة �أهمية بالغة يف م�س�ألة تغري امل ُناخ� ،سواء ك�أحد م�صادر امل�شكلة �أو
املت�رضر بنتائجها ،حتى لو �أخذنا يف اعتبارنا �أقل التوقعات لزيادة درجة احلرارة ،ف�إن
هناك �آثاراً خطرية �سترتتب على الزراعة ،ويفيد تقرير جديد �صادر عن الأكادميية الوطنية
للعلوم يف الواليات املتحدة �أن التغريات الب�رشية يف نظام امل ُناخ قد تزيد من احتماالت
�أحداث م ُناخية �ضخمة ومفاجئة� ،سواء على امل�ستوى الإقليمي �أم العاملي ،ي�صعب تقديرها،
و�إن كان من امل�ؤكد �أنه من امل�ستحيل تفاديه ا ( aFood and Agriculture Organiz
 ، )tion Of The United Nations, 2002, pp 190- 191وهذا يتطلب تخفي�ض
ا�ستخدامنا للطاقة املنتجة للكربون بن�سبة  ،%70 -60و�إيقاف ًا تام ًا لإزالة الغابات ،حيث
�إن االنبعاثات الناجمة عن �إزالة الغابات تقدر ب�أكرث من  %18من االنبعاثات الكونية (�أحمد
ال�رشبيني2007 ،م� ،ص. )159
كما �أن التغري يف درجات احلرارة والأمطار �سوف ي�ؤثر �أي�ض ًا على املحا�صيل الزراعية
ولكن ب�شكل ي�صعب التنب�ؤ به ،وعلى الرغم من �أن الظروف امل ُناخية الدافئة واملمطرة ،قد
تكون ذات فائدة ب�شكل عام ،ف�إنها لي�ست بال�رضورة كذلك ،فاملحا�صيل الزراعية غالب ًا
ما تف�سد ب�سبب انغمار الرتبة باملياه ب�شكل يجعل احل�صاد عملية �صعبة ،كما �أن الظروف
احلارة الرطبة توافر ما حتتاجه من بروتني الأزوت ،وهذا يعني �أن هذه الآفات �ستكون �أكرث
�رضراً يف البيئة الغنية بالكربون (م�سارع ح�سن الراوي� ،ص ، )36لذا يجب �أن تنظم العالقة
ما بني الأر�ض والإن�سان ،لأنها عالقة �أ�سا�سية ال�ستمرار احلياة ،ولكي نحقق هذا التوازن،
ال بد من �أن ي�شرتك الكل يف هذا اجلهد ،لأننا منتلك كثرياً من املعطيات العلمية لتخزينها
وحتليلها.
وي�ؤثر طول النهار ومدة �سطوع ال�شم�س على �رسعة املح�صول ون�ضجه ونوعية
الإنتاج ،وذلك حلدوث عمليتني مهمتني يف حياة النبات هما :الإزهار والتمثيل ال�ضوئي
الكلوروفيلي ،ويتكون غذاء النبات خالل هذه العملية عن طريق الهواء الذي يدخل فتحات
الورقة وم�سامها ،واملياه القادمة من الأر�ض عن طريق اجلذور ،فتقوم خاليا النباتات
بامت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون من الهواء ،ويتفاعل هذا الغاز مع املياه بفعل الطاقة
ال�شم�سية فيتكون ال�سكر وهو املادة الأولية جلميع الأغذية (حممد حممود �إبراهيم الديب،
1995م� ،ص. )246
وترتبط عملية التمثيل ال�ضوئي بطول النهار التي حتدد فرتة النمو للنبات ،يف حني
ترتبط بع�ض �صفات منو النبات مبدة �سطوع ال�شم�س ،فيالحظ �أن النباتات واملحا�صيل التي
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تزرع يف املناطق ال�ساحلية الغربية بقطاع غزة تت�أثر بفرتة الإ�ضاءة ،فتنخف�ض مدتها
�أثناء مرور املنخف�ضات اجلوية ال�شتوية ،وذلك لأن فرتة ت�شكل ال�سحب املنخف�ضة املتو�سطة
الركامية واملزنية ت�ؤدي �إىل حجب �أ�شعة ال�شم�س عن النباتات ،فت�ؤدي بدورها �إىل �إعاقة
عملية التمثيل ال�ضوئي ،وتكوين املواد الكربوهيدراتية وبخا�صة على �أ�شجار الفاكهة
واخل�رضوات ،يف حني �أن منطقة الغور متتاز بطول فرتة الإ�ضاءة ومدة �سطوع ال�شم�س،
الأمر الذي �ساعد على منو املحا�صيل الزراعية.
وت�ؤثر درجة احلرارة يف جميع العمليات الكيماوية يف النبات ،مثل ذوبان املواد
املعدنية ،وعمليات امت�صا�ص النبات للمياه واملواد الغذائية ،وكذلك ت�ؤثر احلرارة على قدرة
النبات على النمو والتكاثر ،فهناك نطاقات وا�ضحة ت�سود فيها حما�صيل معينة مثل نطاق
القمح ونطاق ال�شعري ونطاق احلم�ضيات ،ويذكر لنا قانون فان هوف � Vant Hoffأنه كلما
ارتفعت احلرارة مبقدار 10درجات مئوية تت�ضاعف �رسعة النمو ،ولكن فوق املعدل احلراري
للنوع النباتي ،تبد�أ �رسعة النمو يف النق�صان حتى ت�صل �إىل درجة احلرارة الق�صوى للنمو
التي يتوقف فوقها النبات عن النو متام ًا (يو�سف عبد املجيد فايد1964 ،م� ،ص. )14
وتتوقف �إنتاجية الأر�ض الزراعية من املحا�صيل املختلفة على مدى �سيادة درجة
احلرارة املثلى لزراعة كل منها خالل مو�سم النمو الزراعي ،فيت�سبب االنحراف يف درجة
احلرارة املوجبة �أو ال�سالبة عن املعدالت املثلى للنمو يف انخفا�ض �إنتاجية املح�صول.
وتت�سبب موجات احلر يف ارتفاع درجة احلرارة عن احلد الذي يتحمله النبات ،ومعنى
هذا زيادة عملية الهدم بالن�سبة لعملية البناء ،مما يت�سبب يف نق�ص النمو والإنتاج ،وي�ؤدي
ارتفاع درجة احلرارة العظمى �إىل زيادة فقدان املاء من النبات عن طريق النتح ،وقد يحدث
�أن يزداد الفاقد عن الكمية التي ي�ستطيع النبات امت�صا�صها بوا�سطة اجلذور (ال�سيد كمال عبد
املعبود علي2003 ،م� ،ص ، )235الأمر الذي ي�صاحبه حالة من الذبول للنبات ،وبالتايل
ينق�ص املح�صول ،كما ت�ؤثر درجة احلرارة املرتفعة يف �صورة موجات �إىل ت�ساقط الأزهار.
ويت�ضح �أن موجات الربد امل�صاحبة للمنخف�ضات اجلوية ال�شتوية تزداد يف املناطق
اجلبلية املرتفعة واملنطقة ال�ساحلية ،وتقل كلما اجتهنا �رشق ًا وجنوب ًا باجتاه الغور ،وتكرث
هذه املوجات يف �شهور دي�سمرب ويناير وفرباير ،ويرتتب على كرثة املوجات الباردة توقف
منو املحا�صيل الزراعية ،فيقل الإنتاج �أو تنعدم ح�سب طول �أو ق�رص املوجة الباردة ،كما
تزداد املوجات احلارة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية يف ف�صل الربيع يف دولة
فل�سطني ،ويرتتب على كرثة املوجات احلارة يف ف�صل الربيع ت�أثري املحا�صيل بارتفاع
درجة احلرارة املفاجئ في�ؤثر عليها �سواء يف مرحلة النمو �أو الإزهار ،ومتوت بع�ض النباتات
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جراء انخفا�ض درجة احلرارة دون �أن ت�صل �إىل ال�صفر املئوي ،لأن انخفا�ض درجة احلرارة
يقلل من تدفق املياه �إىل اجلذور ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ذبولها ثم جفافها.
ب -األمطار:
تع ُّد الأمطار من �أهم عنا�رص امل ُناخ امل�ؤثرة يف الإنتاج الزراعي يف فل�سطني ،وال �سيما
الزراعة البعلية ،حيث �إن �أكرث من  %64من الأرا�ضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار
اخلا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،منها  %94من الأرا�ضي الزراعية يف ال�ضفة الغربية وحوايل %38
من الأرا�ضي الزراعية يف قطاع غزة (نا�رص حممود عيد2000 ،م� ،ص ، )47بالإ�ضافة
�إىل كون الأمطار تع ّد امل�صدر الرئي�س للمياه اجلوفية التي ترتك �أثراً كبرياً على الزراعة
املروية ،وتختلف كمية الأمطار ال�ساقطة اختالف ًا كبرياً من ال�شمال �إىل اجلنوب بالإ�ضافة
�إىل تركزها يف الأ�شهر الثالث الأوىل لف�صل ال�شتاء.
كما �أن غزارة الأمطار ت�رض النبات بغ�سل الرتبة وجرفها وك�سح الأ�سمدة الع�ضوية
والكيماوية املنثورة يف الأر�ض ،فتعمل على عرقلة العمليات الزراعية ،فتدمر الأمطار
الغزيرة براعم النبات و�أزهاره ،ولو �سقطت �أمطار وقت ن�ضوج القمح وجفافه ف�إنها ت�رضه،
وتع ّد املنخف�ضات اجلوية م�س�ؤولة عن ت�ساقط الأمطار يف فل�سطني ،كما �أن زيادة عددها
وتعمقها ي�ساعد على غزارة الأمطار ،في�ؤدي ذلك �إىل انت�شار وزراعة املحا�صيل الزراعية
املختلفة ،كما ي�ؤدي انخفا�ض عددها يف بع�ض ال�سنوات �إىل نق�ص كمية الأمطار ،فت�ؤدي
بدورها �إىل نق�ص امل�ساحات املزروعة باملحا�صيل الزراعية املختلفة ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على
الإنتاج الزراعي.
ج -الرطوبة النسبية:
ت�ؤثر الرطوبة الن�سبية على املحا�صيل الزراعية والنباتات ،في�ؤدي انخفا�ضها يف
مرحلة مرور اجلبهة احلارة املرافقة للمنخف�ضات اخلما�سينية �إىل فقد النبات ملياهه
بوا�سطة البخر والنتح ،في�ؤدي بدوره �إىل ذبول النبات و�ضموره وموته� ،إذا كان يف مراحل
النمو الأوىل ،كما ت�سبب الرطوبة الن�سبية املرتفعة باملناطق ال�ساحلية خالل مرور اجلبهة
الباردة �إىل انت�شار الأمرا�ض التي ت�صيب النباتات وكرثتها ،مثل ح�رشة البق الدقيقي التي
ت�صيب اجلوافة واملوالح والتني ،وتتكاثر يف اجلهات التي ترتفع فيها الرطوبة الن�سبية عن
تلك التي تت�سم بانخفا�ضها يف اجلهات الداخلية.
كما �أن ارتفاع ن�سبة الرطوبة املقرتن باحلرارة العالية لفرتات طويلة ي�شجع على
تكاثر الآفات الزراعية التي ت�صيب املحا�صيل ،خا�صة �أجزاء النبات التي تقل عندها حركة
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الهواء ،كما ت�صيب املحا�صيل املخزونة بالعفن وت�ؤثر على عملية التلقيح ،وعندما يح�صد
الفالح بع�ض املحا�صيل ف�إنه يحتاج �إىل جتفيفها خلف�ض ن�سبة الرطوبة بها (حممد حممود
�إبراهيم الديب1995 ،م� ،ص)272
د  -الصقيع:
ويتكون ال�صقيع بتحول بخار املاء من احلالة الغازية �إىل احلالة ال�صلبة مبا�رشة دون
املرور بال�سيولة النخفا�ض احلرارة ب�صورة فجائية و�رسيعة ،ويع ّد ال�صقيع �أخطر الأحوال
امل ُناخية على النباتات ،فهناك نوعان من ال�صقيع ،نوع ناجم عن �سيادة درجات حرارة
حتت ال�صفر املئوي ،و�آخر ناجم عن تكون حبات من الثلج على ال�سطوح الباردة.
وتزداد خطورة ال�صقيع �إذا حدثت موجاته خالل ف�صل اخلريف �أي املراحل الأوىل لنمو
النبات ،وقبل �أن يكون يف حالة متكنه من مقاومة غائلة الربد ،ويكون ال�صقيع خمرب ًا �إذا
جاء يف �أواخر ف�صل الربيع� ،أي يف وقت احل�صاد فهو ي�رض بالثمار ،وقد ي�أتي ال�رضر لبع�ض
املحا�صيل ب�سبب جتمد الرتبة ،ومثال ذلك القمح الذي يتحمل درجات حرارة حتت ال�صفر،
ولكنه ي�رض عندما تتجمد الرتبة (يو�سف عبد املجيد فايد1964 ،م� ،ص �ص. )16 -15

وي�ؤثر ال�صقيع ت�أثريا ً �سلبياً على املحا�صيل ال�شتوية ،وبخا�صة حما�صيل اخل�رض
و�أ�شجار الفاكهة ،ويرجع ذلك للأ�سباب الآتية:
Ú Úي�ؤدي انخفا�ض احلرارة �إىل جتمد املياه وال�سوائل املوجودة يف خاليا النبات
وامل�سافات البينية فيه ،ويزيد حجمها بالتجمد ،فتتفجر اخللية �أو يفقد ما فيها من مادة
حيوية ،وبالتايل ي�ضعف ن�شاط اخلاليا ،ويحدث خلل يف املادة احليوية ،وبالتايل �ضعف
ن�شاط املادة احلية يف اخلاليا ي�ساعد على التخل�ص من املواد ال�سامة التي تن�ش�أ وتتكون
يف الأن�سجة.
�Ú Úضعف مقدرة النبات على امت�صا�ص املياه من الرتبة ،وبذلك يزيد ما يفقده النبات
من املياه بالتبخر والنتح عما متت�صه اجلذور من الأر�ض فيذبل النبات ويجف ويهلك.
Ú Úتكرار تكون ال�صقيع وذوبانه يف الرتبة ي�سفر عن تبلل الرتبة وجتفيفها ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل هالك النبات يف احلالتني ،وي�ؤدي جتمد الرتبة �إىل تقطيع جذور النباتات
وتخلخلها ،و�إذا مل يتمكن النبات من تعوي�ض اجلذور عند ارتفاع احلرارة ف�إنه ميوت.
وتع ّد املناطق القريبة من البحر �أقل جهات العامل ت�أثراً بال�صقيع ،وذلك ب�سبب �أثر
املياه وحركة الهواء على ال�سواحل ،وعلى العك�س من ذلك تتعر�ض الأودية واملناطق
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املنخف�ضة التي ين�رصف �إليها الهواء البارد للإ�صابة بال�صقيع ،بينما ال ي�صيب ال�صقيع
�سفوح املنحدرات �إال نادراً ،وتنا�سب �سفوح اجلبال زراعة الفواكه؛ لأنها حما�صيل ح�سا�سة
جداً لل�صقيع ،بينما يتفادى الفالح زراعتها يف الأودية واملناطق املنخف�ضة.
وتوجد �أ�ساليب خمتلفة حلماية املحا�صيل من �أثر ال�صقيع ،منها حرق الكاوت�شوك �أو
احلطب واخل�شب يف مواقد خا�صة باملزارع لتدفئة اجلو ،وتكوين �سحب دخان فوق �أ�شجار
الفواكه ملنع ت�رسب احلرارة بالإ�شعاع الأر�ضي� ،أو يلج�أ املزارعون �إىل �إدارة مراوح ،وذلك
لدفع الهواء الدافئ من �أعلى كي يختلط بالهواء القريب من �سطح الأر�ض� ،أو ُتغطى الرتبة
بالتنب ،الأمر الذي يحول دون خف�ض درجة حرارتها� ،أو تزرع النباتات ال�ضعيفة و ُتغطى
مبجرد �إنباتها بالبال�ستيك� ،أو تزرع ال�شتالت يف �صوبات زراعية حمكمة حلني االنتهاء من
فرتة حدوث ال�صقيع.
هـ  -الرياح:
للرياح �آثار طيبة و�أخرى �سيئة على الن�شاط الزراعي ،ومن الآثار الطيبة �أن الرياح
تعمل على تلقيح الأ�شجار ،فهي حتمل حبوب اللقاح من النباتات الذكور �إىل الإناث ،فيزدهر
الإنتاج الزراعي� ،أما الآثار ال�سيئة للرياح عندما ت�شتد الرياح وتزيد �رسعتها ،فتتم َّثل بتك�سرّ
�سيقان النباتات التي ال تتحمل �سيقانها هذه ال�رسعة ،كما ت�سقط الرياح ال�شديدة الزهور
والثمار واجلذوع ،وتعمل على تعرية الرتبة ب�إزالتها للطبقة ال�سطحية منها ،كما تعمل
الرياح على حمل الأتربة و�إثارة الغبار الذي يعمل على ان�سداد م�سام النبات وعرقلة عملية
التمثيل ال�ضوئي.
وت�ؤثر الرياح على �أ�شجار الفاكهة ت�أثرياً �سلبياً ،ويختلف هذا الت�أثري ال�ضار على
ح�سب �شدتها ووقت هبوبها ،فالرياح ال�شديدة قد تت�سبب يف اقتالع الأ�شجار من جذورها
مثل املوز ،وقد ت�ؤدي الرياح ال�شديدة �إىل انتزاع الأوراق والأزهار وك�رس الأفرع ،وخا�صة
املحملة بالثمار (حممد �إبراهيم حممد �رشف2006 ،م� ،ص ، )57ويحدث هذا �أثناء موجات
احلر امل�صاحبة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية يف �أ�شهر الربيع و�أوائل ال�صيف ،وترتكز يف
هذه الفرتة مرحلة الإزهار و�إثمار كثري من الأ�شجار املثمرة كامل�شم�ش واللوز واملاجنو.
وبعد درا�سة العنا�رص اجلوية لكل عن�رص على حدة و�أثرها على النباتات واملحا�صيل
الزراعيه ،ميكن درا�سة الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية و�أثرها على بع�ض
املحا�صيل الزراعية املختارة مثل حم�صول القمح والزيتون واخل�رضوات.
♦

♦�أثر الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على حم�صول القمح:

يختلف ت�أثري الظواهر اجلوية ال�سيئة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية باختالف املرحلة
�أو املراحل التي يتعر�ض لها القمح ،ف�إذا حدث قبل الإ�شطاء “التفرع” �أي يف املراحل الأوىل
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ف�إن عدد الإ�شطاءات يكون قليالً� ،أما �إذا حدث بعد الإ�شطاء ف�إن بع�ض اال�شطاءات تنمو
جيداًً ،وقد تكون عدمية ال�سنايل ،ويكون ارتفاع النبات ق�صرياً (مو�سى م�صطفى علي مو�سى،
1979م� ،ص� ، )67أما �إذا كان ت�أثري هذه العوامل �أثناء املراحل الأوىل لت�شكل ال�سنابل ،ف�إن
ال�سنابل ت�صبح ق�صرية ،ويكون عدد احلب فيها قليالً ،و�إذا حدث يف املراحل الأخرية من
تعر�ض لها نبات القمح بعد ت�شكل
ت�شكيل ال�سنبلة فيكون عدد احلب يف ال�سنيلة قليالً ،ولو َّ
ال�سنابل والزهرات ف�إنها قد تكون ال�سبب يف ت�ساقط الأزهار وعدم ت�شكل احلبوب ،كما �أن
حبات القمح ت�صبح �أ�صغر من احلجم العادي لو حدثت بعد التلقيح ،وقد ت�ؤثر يف املراحل
الأخرية يف للنمو بعد ت�شكل حبوب كبرية؛ �أي تقل�ص احلبات و�إنكما�شها ،كما ي�ؤدي ارتفاع
احلرارة او اجلفاف �إىل تلف الطرف العلوي من ال�سنبلة.
وترتكز زراعة القمح يف فل�سطني يف املناطق ال�سهلية واملنخف�ضات ،حيث الظروف
املنا�سبة للنمو وال ت�صلح زراعته على �سفوح املرتفعات ،نظراً النحدارها ،ال�شديد وتعر�ض
تربتها لالجنراف وال�صقيع الذي ي�شكل �رضراً على ال�سنابل� ،إذ ي�ؤدي �إىل عقم ال�سنبابل
قبل فرتة الإزهار و�أثنائها ،وهذا يقلل من عدد احلبات يف ال�سنبلة ومن امتالئها ،وبالتايل
انخفا�ض �إنتاجية الفدان ،وتعتمد الزراعة اعتماداً كلي ًا على مياه الأمطار با�ستثناء منطقة
الغور فيعو�ض النق�ص يف املياه بعملية الري.
و ُيزرع القمح يف ف�صل ال�شتاء وين�ضج �آخر الربيع ،ويح�صد يف �أوائل ال�صيف وذلك
تبع ًا للظروف املناخية ال�سائدة ،ويرتاوح مو�سم النمو من � 90إىل  150يوماً ،ويزداد النمو
بارتفاع درجة احلرارة �إىل ح ٍد معني ،فهو يتطلب درجة حرارة معتدلة يف مو�سم البذار مع
ميل ن�سبي للربودة ،ويتطلب جواً دفيئ ًا يف مو�سم الن�ضج وتكّون ال�سنابل ،ويختلف يف حاجته
للحرارة والرطوبة من �صنف �إىل �آخر ،فمنه النوع ال�شتوي وهو الأكرث انت�شاراً ،ويزرع يف
�أوائل ال�شتاء وين�ضج يف �أو�آخر الربيع ويح�صد يف �أوائل ال�صيف ،والنوع الربيعي وهو قليل
الأنت�شار حيث تتم زراعته يف �أو�آخر ال�صيف (من�صور ن�رص اللوح1993 ،م� ،ص. )143
ويالئم حم�صول القمح اجلو املائل للربودة ن�سبياً ،الذي يقلل من �إمكانية �إ�صابته
بالأمرا�ض ،ويعمل على �رسعة منوه ،وال ت�صلح زراعته يف الأقاليم التي تقل فيها درحة احلرارة
يف ف�صل الربيع و�أوائل ف�صل ال�صيف عن ْ 20م ،وهو ف�صل ن�ضج ال�سنابل واحل�صاد ،وال ي�رضه
�سقوط الثلج ،وميكن اعتبار درجة احلرارة ْ 15م الدرجة املثلى لإنبات القمح ،مع زيادة ن�سبة
الإنبات بارتفاع درجة احلرارة ،ف�إذا زادت درجة احلرارة عن احلد الالزم ،في�صاب مبر�ض
العفن ،وتنا�سب درجة حرارة الدولة الفل�سطينية زراعة حم�صول القمح يف جميع مناطقها
با�ستثناء املرتفعات التي تزيد عن 400م فوق م�ستوى �سطح البحر ،وذلك الزدياد رطوبتها
واالنخفا�ض ال�شديد حلرارتها يف ف�صل ال�شتاء وهو مو�سم منو حم�صول القمح.
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هذا وترتاوح درجة احلرارة يف املناطق ال�ساحلية ما بني (ْ 24 -ْ 12م) ومنطقة الغور
ما بني (ْ 27 -ْ 18م)  ،ونظراً لالختالف الطفيف يف درجات احلرارة بني منطقة ال�ساحل
والغور ،ف�إن �أثر ذلك ينعك�س على موعد ن�ضج املح�صول ومو�سم احل�صاد ،فين�ضج حم�صول
القمح يف منطقة الغور قبل املنطقة ال�ساحلية ب�أيام عدة ،ويت�أثر تكون الن�شا يف احلبة باجلو
احلار �أكرث من ت�أثر تكون الربوتني ،في�سبب هذا اجلو تكون حبوب �صغرية احلجم غري ممتلئة
ولكنها غنية بالربوتني (ف�ؤاد حممد ال�صقار1991 ،م� ،ص. )419
وترتاوح درجة احلراة الدنيا لنمو القمح ما بني (ْ 4.5 -ْ 3م) والعظمى ما بني (30
ْم ْ 32 -م)  ،وت�ؤدي �شدة ال�ضوء �إىل زيادة قدرة نبات القمح علة التفريع ،وزيادة كمية
املادة اجلافة يف النبات ،كما ي�ؤدي �إىل زيادة كمية املح�صول ،وت�صل درحة احلرارة التي
يبد�أ عندها ال�رضر يف نبات القمح (�صفرْ 5 -م حتت ال�صفر) فت�ؤدي �إىل ت�رضر الأزهار رغم
�أنه يتحمل درجات حرارة منخف�ضة ولكن لي�ست ملدة طويلة.
وت�ؤدي موجات الربد املرافقة للمنخف�ضات اجلوية التي حتدث خالل فرتة تكّون الأزهار
وال�سنابل �إىل ت�أثري �سلبي� ،إذ ت�ؤدي �إىل الق�ضاء على حبوب اللقاح ،ولذلك تكون ال�سنبلة عقيمة
ال يوجد فيها بذور ،وكذلك ت�ؤدي موجات الربد القار�سة التي تقل عن ْ 6م �أثناء الطور اللبني
�إىل جتمد اللنب املوجود يف كي�س البذرة ،وت�ؤدي �إىل متزق الكي�س الآخر الذي يحول دون
تكوين حبوب كاملة و�سليمة (�شحاته �سيد �أحمد طلبة1994 ،م� ،ص.)261
وت�ؤدي املوجات احلارة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية امل�صحوبة برياح
�شديدة اجلفاف �إىل تبخر املاء املوجود يف حليب حبة القمح �أثناء مرحلة الن�ضج ،ويقل
الإنتاج كما حدث عام 1984م ،حيث ات�سم بانخفا�ض �إتتاجية الدومن من حم�صول القمح
نظراً لكرثة املنخف�ضات اخلما�سينية التي ت�أثرت بها فل�سطني يف هذا العام.
وتختلف متطلبات القمح من املياه تبع ًا للظروف ال�سائدة� ،إذ تقل احلاجة للماء
بازدياد رطوبة الرتبة ،وبقاء احلرارة حول املعدل الأمثل للنمو ،كما تختلف حاجة القمح
للماء باختالف الأ�صناف املزروعة ومناطق ومواعيد زراعتها ،كما يرتبط ذلك بالقيمة
الفعلية للأمطار فاالحتياجات املثلى للقمح من املاة ترتواح بني � 100 -17.3سم� ،أو ما
يعادلها من مياه الري ،فتعتمد زراعة القمح يف فل�سطني اعتماداً كبرياً على مياه الأمطار
املت�ساقطة يف املو�سم ال�شتوي ،كما ت�ؤثر الرياح �شديدة ال�رسعة على �سيقان القمح فت�ؤدي
�إىل تك�رسها ،مما يت�سبب يف انخفا�ض �إنتاجية الفدان من القمح اخلريطة رقم (. )1
♦

♦�أثر الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على �أ�شجار الزيتون:

تنت�رش زراعة �أ�شجار الزيتون يف معظم املناطق الفل�سطينية ،خا�صة املرتفعات ذات
جناحا نحو
الظروف املناخية القا�سية ،وامتدت يف الآونة الأخرية ،و�إن كان ب�شكل �أقل
ً
�إقليم ال�ساحل واجلبال اجلنوبية� ،إال �أن �شجرة الزيتون متتاز بدرجة حتملها للتقلبات
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اجلوية ،فقد �أ�صبحت زراعتها مف�ضلة يف مناطق الأرا�ضي غري ال�صاحلة لزراعة احلبوب �أو
اال�ستخدامات العمرانية ،كما تتوزع زراعة الزيتون يف فل�سطني ب�شكل �شديد التفاوت ب�سبب
التنوع املناخي ،مما جعل منها رمزاً للزراعة املثالية يف منطقة الدرا�سة ،فتكرث زراعتها
يف املناطق املرتفعة التي يرتاوح ارتفاعها ما بني  900 -800مرت فوق م�ستوى �سطح
البحر ،لكن �إنتاجية الزيتون تكون �أكرث �إذا ما زرع يف املناطق التي يرتاوح ارتفاعها بني
500 – 300م فوق م�ستوى �سطح البحر.
وتنمو �شجرة الزيتون يف جميع �أنواع الرتبة ،ولكنها جتود يف الرتبة جيدة التهوية،
والتي انعك�ست جودتها على خ�صوبة الإنتاج ،فتبدو بحالة جيدة يف املناطق التي التي تبلغ
ن�سبة الكل�س فيها  %70كذلك ف�إنها تتحمل ن�سبة البورون يف الرتبة �أكرث من بقية الأ�شجار،
ولها �أي�ض ًا دور يف املحافظة على الرتبة من االجنراف ،وتتميز مناطق زراعتها بامل ُناخ
الرطب ن�سبياً� ،شتاء بارد ممطر ،و�صيف حار جاف ،وتتميز ال�شجره بتذبذب املح�صول من
�سنة �إىل �أخرى تذبذب ًا خطرياً ي�صل �إىل �( %100أحمد �صالح �إبراهيم خنفر2001 ،م� ،ص)32
 ،وهو ما يطلق عليه املزارعون املحليون يف الدولة الفل�سطينية �سنة �شلتونة (ال�سنة التي
ينخف�ض فيها حم�صول الزيتون)  ،و�سنة ما�سية( ،وهي ال�سنة جيدة املح�صول)  ،بحيث يبد�أ
هذا التذبذب بعد عمر � 25سنة لل�شجرة.
الشكل ()1
يبين إنتاجية محصول القمح /طن في المحافظات الفلسطينية عام 2008 /2007م.

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصار الفلسطيني ،رام اهلل2009 ،م.
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الخريطة ()1
المساحة المزروعة بمحصول القمح وخطوط المطر المتساوي في فلسطين لعام 2008 /2007م.
المصدر :إعداد الباحث
باالعتماد عللى بيانات دائرة
األرصاد الجوية الفلطسينية
والجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني2009م.

ت�ؤدي الظواهر
املرافقة
اجلوية
للمنخف�ضات اجلوية
دوراً كبرياً يف الت�أثري
على م�ساحة �شجرة
الزيتون يف فل�سطني
و�إنتاجيتها ،ويبدو ذلك
وا�ضح ًا يف اختالف
كمية الإنتاج من �سنة
�إىل �أخرى ،وتع ّد عنا�رص
الأمطار ودرجة احلرارة
والرطوبة
والرياح
والإ�شعاع
الن�سبية
ال�شم�سي من �أهم
العنا�رص امل�ؤثرة يف
حياة �شجرة الزيتون،

وذلك على النحو
الآتي:
1 .1االمطار:

يع ُّد مناخ دولة
فل�سطني العامل الأكرث
أثريا على �إنتاجية
ت� ً
الزيتون؛ ففي ال�سنوات
التي تزيد فيها كميات الأمطار عن  500ملم ينعك�س هذا الأمر �إيجاب ًا على كمية الإنتاج
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ونوعيته؛ حيث تدل الإح�صاءات �أن معدل �إنتاج الزيتون ال�سنوي يختلف من �سنة �إىل �أخرى،
وال�سبب الرئي�س يف ذلك هو االعتماد على مياه الأمطار.
وميكن للزيتون �أن ينمو يف مناطق معدل �أمطارها ال�سنوية من  1300 -200ملم
�سنو ًيا ،ولكنه يجود يف املناطق التي يزيد معدل �أمطارها عن  350ملم �سنو ًيا ،فهناك
عالقة طردية بني كمية الأمطار ال�سنوية ومعدل الإنتاج.
وتختلف كمية الأمطار الالزمة لزراعة الزيتون من منطقة �إىل �أخرى ،ومن دولة �إىل
�أخرى؛ ففي �سوريا تزرع �أ�شجار الزيتون يف مناطق ي�صل فيها معدل الأمطار ال�سنوية �إىل
500ملم� ،أما بالن�سبة �إىل اجلزائر فيزرع يف مناطق ال تتعدى كمية الأمطار  400ملم يف
ال�سنة ،ويف تون�س يزرع يف مناطق ال تتعدى كمية الأمطار فيها  200ملم ،ويف الأرجنتني
ال ي�سمح بغر�س الزيتون يف منطقة �إال �إذا كان معدل �سقوط الأمطار فيها ال يقل عن 400
�سنو ًيا ،ويف الربتغال يزرع الزيتون يف مناطق ترتاوح �أمطارها بني  900 – 750ملم يف
ال�سنة بينما يزرع يف �إيطاليا يف مناطق ت�صل كميات الأمطار فيها  1100ملم يف ال�سنة
(فاطمة مو�سى �أحمد عمر خطيب2008 ،م� ،ص. )38
وت�ؤثر كمية الأمطار ال�ساقطة يف فل�سطني يف �شجرة الزيتون؛ ف�إذا كانت كمية
الأمطار كثرية ومتوا�صلة فهي ال تت�رسب �إىل �أعماق الرتبة ب�رسعة ،وبالتايل ت�رض باجلذور،
فاملنخف�ضات اجلوية التي تت�سبب يف �سقوط الأمطار يف مار�س وابريل لها �أهمية بالغة يف
تكوين �أزهار الزيتون ،يقول املثل ال�شعبي� :إذا �أزهر الزيتون يف �شباط (فرباير) فح�رضوا
له البطاط ،وان �أزهر يف �آذار (مار�س) فهيئوا له اجلرار ،و�إذا �أزهر يف �شهر اخلمي�س (�أواخر
ني�سان� -إبريل) فهيئوا له الفنجان؛ �أي �إن بد�أ تكون الرباعم يف وقت مبكر �سيكون الإزهار
والعقد يف ظروف جوية منا�سبة ،وبالتايل �سيكون الإنتاج �أف�ضل و�أكرث من الإزهار املت�أخر
اخلريطة رقم (. )2
وتع ّد املنخف�ضات اجلوية املت�سببة يف �سقوط �أمطار اكتوبر ونوفمرب �رضورية يف
كبريا يف
تقرير كيفية تقليم الأ�شجار ،ف�إذا انقطع املطر يف فرتة الإزهار ،ف�إنه يلحق
�رضرا ً
ً
املح�صول ،وهطول الأمطار ب�شكل غزير خالل فرتة ق�صرية ي�سبب اجنراف الرتبة ،وفقدها
جلزء من خ�صوبتها املرتكزة يف الطبقات ال�سطحية ،مما ي�ؤدي �إىل �إحلاق ال�رضر بالأ�شجار
(�سمية نا�رص فرحات1992 ،م� ،ص. )3
ويعد نق�ص الرطوبة يف الرتبة �أثناء فرتة تخلق الرباعم الثمرية (ما بني منت�صف
دي�سمرب وفرباير) عام ًال يقلل من عدد الأزهار ،كما �أن نق�صها يف فرتة ما قبل الإزهار
( )5 /15 – 4 /15ي�ضعف عقد الثمار ،ونق�صها يف فرتة منو امليزوكارب ،والتي تكون
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

282

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مؤمتر حتديات التنمية الزراعية يف فلسطني
كلية الزراعة بالتعاون مع فرع قلقيلية

ملدة �ستة �أ�سابيع بعد عقد الثمار ،ويف املرحلة الثانية (مرحلة ت�صلب النواة) �أي مع بداية
�شهر �أغ�سط�س ،وحتى القطف يقلل من كمية الزيت وحجم الثمرة� ،إال �أن توافر الرطوبة خالل
فرتة الن�ضوج ي�ؤدي �إىل تبكري ن�ضوج الثمار.
الخريطة ()2
المساحة المزروعة بالزيتون وخطوط المطر المتساوي في فلسطين لعام 2008 /2007م.
المصدر :إعداد الباحث
باإلعتماد عللى بيانات دائرة
األرصاد الجوية الفلطسينية
والجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني2009م.

2 .2درجة احلرارة:
فل�سطني
وتتميز
الظروف
باختالف
املناخية ال�سائدة فيها على
الرغم من �صغر م�ساحتها،
حيث تختلف احلرارة بني
مناطق ال�شمال والو�سط
واجلنوب ،وبني املرتفعات
وال�سهول ،مما ي�ؤدي �إىل
تباين كبري يف موعد ن�ضج
ثمار الزيتون.
وتختلف درجات
احلرارة تبع ًا لظروف
املنطقة امل ُناخية ،فنجد
درجة احلرارة املرتاكمة
يف منطقة الأغوار �أكرث
منها يف املناطق الأخرى،
تليها املنطقة اجلنوبية
(جنوب ال�ضفة الغربية) ،
ثم ال�ساحلية ،و�أخرياً منطقة املرتفعات الو�سطى.
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كما تختلف حاجة النباتات للحرارة ،فمنها ما يحتاج �إىل درجة حرارة عالية ،ومنها
ال ينمو وال يثمر بحالة جيدة �إال �إذا تعر�ض لدرجة حرارة منخف�ضة �أثناء ف�صل ال�شتاء،
وتتحمل �أ�شجار الزيتون درجة حرارة منخف�ضة وعالية �أكرث من الأ�شجار دائمة اخل�رضة
الأخرى ،ولكنها ال تتحمل انخفا�ض درجة احلرارة �إىل �أكرث من  10درجة مئوية حتت
ال�صفر ،ومعظم الأ�صناف يحدث لها �رضر عند درجة حرارة  9.4 -درجة مئوية.
وحتى يحدث منو جيد للمادة اجلافة يف الثمار ،وزيادة كمية الزيت فيها ،يحتاج
الزيتون ل�صيف طويل مرتفع احلرارة ،حيث تت�أثر ن�سبة الزيت يف الثمار تب ًعا لدرجة احلرارة؛
فنجد �أن ن�سبة الزيت يف الثمار تقل بانخفا�ض درجة احلرارة ،وعدم توافر �أ�شعة ال�شم�س،
وعلى العك�س من ذلك ف�إن ال�صيف الطويل امل�شم�س ي�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة الزيت يف الثمار،
وكذلك ف�إن احلرارة ال�صيفية العالية  35درجة مئوية ت�ساعد يف جتميع الزيت يف الثمار
وتبكري ن�ضجها وحتويل املواد �إىل زيت داخلها (يون�س �صبيح2004 ،م� ،ص. )30
وت�ؤدي موجات احلر املرافقة للمنخف�ضات اخلما�سينية يف �أ�شهر الربيع �أثناء عقد الثمار
�إىل ت�ساقطها خا�صة �إذا كانت هذه املوجات م�صحوبة برياح جافة ورطوبة منخف�ضة ،كما
ت�ؤثر موجات احلر خالل ف�صل الربيع وال�صيف واخلريف على زيادة فقد الأ�شجار للماء،
وبطء منو الثمار وكذلك بطء النمو اخل�رضي.
كما تزداد موجات الربد املرافقة للمنخف�ضات اجلوية ال�شتوية النخفا�ض درجات
احلرارة ،فمعظم �أ�صناف الزيتون املوجودة متوا�ضعة يف متطلباتها لعدد �ساعات الربودة
(حتت  7درجات مئوية)  ،ومعظم الأ�صناف املزروعة حت�صل على �ساعات الربودة ال�رضورية،
ولتوفري �إنتاج جيد يكون �إنتاج �أ�شجار الزيتون �أكرث بعد �شتاء بارد ،وبخا�صة يف دي�سمرب
ويناير ،حيث يتحمل الزيتون �شتاء حتى 7 -درجة مئوية ،وملدة ال تزيد عن يوم واحد
وحتى 3 -درجة مئوية ملدة �أطول ،وهذا �رضوري لتمايز الرباعم وحتولها �إىل براعم ثمرية،
ففي عام  1992و � ،2002أعطت الأ�شجار يف فل�سطني كمية كبرية من الأزهار نتيجة توافر
الربودة الكافية (يون�س �صبيح2004 ،م� ،ص. )30
وحتتاج �أ�شجار الزيتون لدرجات حرارة منخف�ضة من �أجل الرباعم املتواجدة يف �آباط
االوراق لتتخلق �إىل براعم زهرية ،وكلما انخف�ضت درجات احلرار ة (على �أن ال تتجاوز
الدرجات احلدية)  ،كلما تخلق عدد �أكرب من الرباعم الزهرية ،وي�شرتط �أن تكون درجات
احلرارة ال�صغرى �أقل من  12درجة مئوية ،و�أن ال تزيد درجات احلرارة العظمى عن 18
درجة مئوية.
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وتقدر �ساعات الربد التي حتتاجها �شجرة الزيتون � 600 -400ساعة يف ال�سنة ،وذلك
خالل الفرتة ما بني �شهر دي�سمرب و�شهر فرباير ،حيث يتحدد يف هذه املرحلة عدد الثمار
التي �ستحملها الأ�شجار الح ًقا ،ففي ال�سنوات قليلة الربد جند �أن عدد الرباعم الزهرية على
الأفرع قليلة ،ومتواجدة قري ًبا من قواعد هذه الأفرع ،حيث تبني �أن الرباعم ال�سفلية حتتاج
�إىل كمية �أقل من الربد باملقارنة مع الرباعم العلوية.
وبالرغم من حتمل �أ�شجار الزيتون ملوجات الربد املنخف�ضة املرافقة للمنخف�ضات
اجلوية ال�شتوية ف�إن ت�أثريها يظهر يف �صورة موت الأفرع احلديثة ،كما يت�شقق ال�ساق،
ويظهر عليه عقد �أو درنات ،وتختلف �أ�صناف الزيتون ملدى حتملها النخفا�ض درجة احلرارة،
فال�صنف ال�صوري من �أكرث �أ�صناف الزيتون حتم ًال للحرارة املنخف�ضة وللظروف اجلوية
ال�صعبة ،بينما ال�صنف النبايل البلدي �أقل الأ�صناف مقاومة النخفا�ض درجة احلرارة.

وتتطلب ثمار الزيتون يف خمتلف مراحل تطورها النباتي درجات احلرارة
الآتية:
Ú Úبدء الإزهار ( ْ 15 -10م)  ،من �أجل �إحداث التمييز الزهري (حتويل الرباعم غري
املتخلقة �إىل براعم خ�رضية �أو ثمرية) وبالتايل حدوث الأزهار.
Ú Úتلقيح الأزهار من (ْ 30 -16م)  ،يحتاج الزيتون �إىل درجات حرارة معتدلة لإمتام
عملية التلقيح ،حيث �إن درجات احلرارة املنخف�ضة �أثناء عملية التلقيح تعوق حبوب اللقاح
من �إمتام مهمتها� ،أما درجات احلرارة املرتفعة يف �أثناء عملية التلقيح تقلل من ن�سبة عقد
الثمار.
Ú Úيحتاج تكوين الثمار �إىل درجات حرارة ترتاوح بني ( ْ 30 -20م)  ،بعد �إمتام
وتكون البذور قد بد�أت وتتطلب
عملية التلقيح وحدوث الإخ�صاب ،وتكون عملية عقد الثمارّ ،
هذه املرحلة درجات حرارة معتدلة من �أجل منو الثمرة ،وت�صلب عجمة الزيتون ،ومنو البذرة
بداخلها.
Ú Úحتتاج عملية ن�ضج ثمار الزيتون �إىل درجات حرارة ترتاوح بني (ْ 36 -25م)  ،من
�أجل اكتمال ن�ضج الثمار وتكوين الزيت.
�إن النبات -ب�شكل عام -ميكنه �أن ينمو �ضمن جمال حراري يعرف بنطاق درجة
احلرارة املنا�سب الالزم للنمو والتكيف ،ويف داخل هذا النطاق ي�ستمر حدوث العملية
الأ�سا�سية يف النبات وهي عملية التمثيل ال�ضوئي ،وعملية التنف�س طيلة حياة النبات ،والتي
تكون حم�صلتهما النهائية احل�صول على �إنتاج جيد ،و�أ�شجار الزيتون من �ضمن املحا�صيل
التي تعطي �أف�ضل منو داخل نطاق احلرارة الدافئة ( )25 -16درجة مئوية.
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3 .3الرياح:
ت�ؤثر املوجات احلارة امل�صاحبة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية التي تهب يف ف�صل
الربيع و�أوائل ال�صيف على حم�صول الزيتون ،خا�صة �إذا كانت قد تعر�ضت للجفاف قبل
ذلك� ،إذ تت�أثر الثمار فت�صاب «باللفحة» وجتف ،وي�ضعف حم�صول ال�شجرة ،وخا�صة يف
الأ�شجار العالية الكبرية �أو املفتوحة الو�سط ،وت�صل اخل�سارة يف بع�ض ال�سنوات خا�صة عند
�سيادة املنخف�ضات اخلما�سينية �إىل  ،%10ملا ت�سببه من جفاف الق�رشة ،وتقل�ص و�إنكما�ش
الثمار من �شدة �أثرها.
وت�ؤدي الرياح �شديدة ال�رسعة �أي�ض ًا �إىل �إنتزاع الأوراق والأزهار وك�رس الأفرع وعلى
الأخ�ص املحملة بالثمار ،بالإ�ضافة �إىل جرح الثمار بت�صادمها مع الأفرع ،مما ي�ؤدي �إىل
تلفها �أو الإقالل من جودتها ،وال يقت�رص �أثر الرياح يف تك�سري الأغ�صان و�إنكما�ش الثمار
بل لها �أثرها النافع لأ�شجار الزيتون ،حيث تقوم بنقل حبوب اللقاح مل�سافات طويلة مما
يعمل على �إحداث التلقيح اخللطي (حبوب لقاح من �صنف تلقح �أزهار �صنف �آخر) بني �أنواع
الزيتون املختلفة ،وتخفيف احلمل خالل الإثمار؛ كي تتيح الفر�صة لإعطاء �إنتاج جيد.

4 .4الرطوبة اجلوية الن�سبية:
حتدد الظروف اجلوية خالل فرتة الإزهار وعقد الثمار بدرجة كبرية كمية املح�صول
لأ�شجار الزيتون ،فالإزهار املبكر لأ�شجار الزيتون من �ش�أنه احل�صول على �إنتاج جيد نتيجة
مالءمة الظروف اجلوية لعقد الثمار� ،أما الإزهار املت�أخر (يف نهاية �شهر مايو وهذا ما
يحدث يف املناطق اجلبلية العالية) من �ش�أنه �أن يقلل �إنتاج الثمار.
وللندى عالقة قوية يف تكون الرطوبة اجلوية ،فتكّون الندى يف الليل يقلل من الرطوبة
اجلوية؛ لأنه يقلل من كمية بخار املاء املوجود يف الهواء ،وتبخر الندى يف ال�صباح يزيد
من الرطوبة اجلوية.
وت�ساعد الرطوبة الن�سبية املتو�سطة ( )%60والأحوال اجلوية املعتدلة والثابتة
املت�ضافرة مع رطوبة �أر�ضية كافية �أثناء فرتة الإزهار يف احل�صول على عقد جيد للأزهار
�أما ازدياد الرطوبة اجلوية فتعمل على �إف�شال عملية التلقيح وعقد الثمار ،كما ت�ؤدي �إىل
انت�شار الأمرا�ض مثل عني الطاوو�س و�سو�سة الأغ�صان وحفار ال�ساق ،مما ي�ؤثر على كمية
املح�صول وجودته ،كما �أن املناطق التي ترتفع فيها الرطوبة اجلوية يت�أخر فيها الإزهار
يوما ،فيقل الإثمار باملقارنة مع املناطق الدافئة (فار�س ف�ضل اجلابي،
من ً 12 -10
2007م� ،ص ، )28وت�ؤثر الرطوبة العالية مع درجات احلرارة املعتدلة يف تبكري ن�ضوج
الثمار� ،أما الرطوبة املنخف�ضة فهي من العوامل اجليدة لزراعة الزيتون ومنوه ،ويف املناطق
القريبة من ال�ساحل فتت�أثر عملية النمو اخل�رضي برياح البحرالرطبة.
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5 .5اال�شعاع ال�شم�سي:
يع ّد الإ�شعاع ال�شم�سي من العنا�رص املناخية امل�ؤثرة يف الإنتاج الزراعي؛ حيث يع ّد
املهمة
العن�رص الأ�سا�سي يف عملية �صنع الغذاء يف النبات ،فيعد ال�ضوء من العوامل املناخية
ّ
التي ت�ؤثر يف منو النبات �إذ �إن ل�ضوء ال�شم�س دوراً مبا�رشاً يف عملية الرتكيب ال�ضوئي.
فالزيتون يتطلب كثرياً من ال�ضوء والإ�شعاع ال�شم�سي لذا تف�ضل املواقع ذات االنحدار
اجلنوبي ،وال ين�صح بغرا�سة الزيتون يف الوديان واملواقع قليلة التهوية ،ففي هذه املواقع
يكرث ال�ضباب مما يزيد من احتماالت الإ�صابة مبر�ض عني الطاوو�س ،كما �أن الرطوبة حتد
من حركة حبوب اللقاح فيقل �إخ�صاب و�إثمار الأزهار.
♦

♦�أثر الظواهر اجلوية املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على حما�صيل اخل�رضوات:

تع ّد حما�صيل اخل�رضوات �أكرث عر�ضة للظواهر اجلوية ال�سيئة التي ترافق املنخف�ضات
اجلوية ،وتعد اجلهات الداخلية يف ال�ضفة الغربية �أكرث عر�ضة لأخطار هذه الظواهر عن
املناطق ال�ساحلية ،فيت�سبب ال�صقيع يف �إعاقة النمو ،و�إعاقة و�صول املياه املمت�صة من
الرتبية �إىل ج�سم النبات �أو الإ�صابة بالأمرا�ض الطفيلية التي يزداد انت�شارها ون�شاطها
خالل انخفا�ض احلرارة ال�شديد مثل مر�ض لفحة الطماطم والبطاطا ،ويرتتب على ذلك
تفاوت متو�سط �إنتاجية الدومن من اخل�رضوات املزروعة يف املو�سم ال�شتوي.
�ساعدت الظروف املناخية يف فل�سطني على مالءمة زراعة اخل�رضوات و�إنت�شارها
ولعدد �أ�صنافها ،والتقدم الزراعي الذي طر�أ على هذا القطاع من الزراعة ،فتزرع �إما بع ًال �أو
رياً ،ولكن الرتكيز على الزراعة املروية �أكرث مما هو يف الزراعة البعلية ،فقد بلغت امل�ساحة
املزروعة على الري عام 2008 /2007م حوايل � 105972ألف دومن مقابل � 34465ألف
دومن بعلي ،با�ستثناء حما�صيل اخل�رضوات التي تزرع يف البيوت البال�ستيكية والأنفاق
الفرن�سية والأنفاق الأر�ضية التي ي�صل جمموع م�ساحتها � 45303ألف دومن (اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،2008 ،ص)59
وت�ؤدي موجات احلر املرافقة للمنخف�ضات اخلما�سينية التي تتعر�ض لها حما�صيل
اخل�رضوات يف فل�سطني �إىل العديد من املخاطر ،فعلى �سبيل املثال ال تتحمل ثمار الطماطم
احلرارة املرتفعة التي يجعلها تبدو كثمار م�سلوقة (على حد تعبري املزارعني)  ،كما تت�أثر
حما�صيل اخل�رضوات برياح اخلما�سني امل�صاحبة لهذه املوجات احلارة ،فقد دلت الدرا�سات
على �أن الرياح التي تزيد �رسعتها عن 6كم /ال�ساعة ،ت�ؤثر �سلب ًا يف اخل�رضوات (طارق
زكريا �إبراهيم1997 ،م� ،ص ، )299ولذلك عندما تتعر�ض حما�صيل اخل�رضوات ملوجات
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احلر اخلما�سينية امل�صحوبة بالرياح الن�شطة اجلافة املحملة بالرمال �أحياناً ،ي�ؤدي ذلك
�إىل م�ضاعفة عملية التبخر والفتح ويرتتب على ذلك ذيول املح�صول و�سقوط الثمار.
كما ت�ؤدي اجلبهة الباردة يف املنخف�ضات اخلما�سينية �إىل ارتفاع الرطوبة الن�سبية،
في�ؤدي ذلك بدوره �إىل �إ�صابة حما�صيل اخل�رضوات بالأمرا�ض الفطرية ي�ساعد على انت�شار
احل�رشات� ،أما يف الهواء اجلاف ،فيقل ن�شاط تلك الآفات ،بل قد ي�ساعد على موت بع�ض
الريقات �أو اجلراثيم.
ويختلف زراعة املحا�صيل تبع ًا للظروف اجلوية ،فوجدت الزراعة ال�شتوية وال�صيفية،
ولكن مت التغلب على هذه الظاهرة يف حما�صيل اخل�رضوات يف فل�سطني ،حيث �أمكن زراعة
املحا�صيل ال�صيفية يف العروة ال�شتوية ،وذلك با�ستخدام ما ي�سمى بال�صوبات (الزراعة
املحمية والبيوت البال�ستيكية الأنفاق الفرن�سية والأر�ضية)  ،مما عمل على زيادة امل�ساحة
املزروعة بالدومن ،و�أي زيادة االنتاجية التي ترتب عليه توفري املحا�صيل يف غري مو�سمها،
وارتفاع كفاءتها االنتاجية والتطور يف �شبكات الري.
وميكن �أن ندر�س منوذج ًا من اخل�رضوات درا�سة تف�صيلية على �سبيل املثال وهو
«حم�صول الطماطم».
خال من ال�صقيع ،ويرتاوح املجال احلراري املالئم
حتتاج الطماطم جلو دافئ معتدل ٍ
لها ب�صورة عامة من  ْ 15م –  ْ 30م ،فتتجمد النباتات يف درجة حرارة �أقل من ال�صفر
املئوي بحيث ت�ساعد وجود بكترييا من الأنواع الن�شطة يف تكوين نويات البللورات الثلجية
جيداً ( 180 -90يوم ًا تقريباً)
يف �أن�سجتها ،ولها مو�سم منو طويل حتى تعطي حم�صو ًال ِّ
وتع ُّد �شديدة احل�سا�سية للربودة وال�صقيع ،حيث ب�إمكانها الق�ضاء على النبتة ،ومنه تكون
الثمار ،وذلك �إذا ارتفعت درجة احلرارة عن (ْ 36م) �أو هبت رياح جافة ،ف�إنها ت�رض بالثمار
ومتنع عقدها ملوت حبوب اللقاح (�أحمد عبد املنعم ح�سن1995 ،م� ،ص ، )33كما ي�ساعد
ارتفاع درجة احلرارة مع الرطوبة على انت�شار الأمرا�ض القطرية ،وتعطيل عملية النمو.
ومع ارتفاع درجة احلرارة عن ْ 10م يزداد معدل النمو تدريجي ًا حتى ت�صل �إىل ْ 30م،
حيث ي�ؤدي تعر�ض النباتات لهذه الدرجة لفرتة طويلة �إىل جعل الأوراق �صغرية وباهظة
اللون ،وجعل ال�سيقان �ضعيفة ،وعلى العك�س من ذلك جند الأوراق عري�ضة ،ولونها �أ�صفر
داكن ًا وال�سيقان �سميكة يف درجات احلرارة املنخف�ضة ن�سبياً.
وي�ؤدي التفاوت يف درجات احلرارة �أثناء مرور املنخف�ض اجلوي �إىل حدوث �أ�رضار
بالغة يف منو بع�ض الأ�صناف ،وهذا التفاوت ي�ؤثر على عقد التمار� ،إذ ي�ؤدي انخفا�ض
درجات احلرارة يف �أثناء مرور اجلبهة الباردة عن ْ 13م خا�صة �أثناء الليل �إىل موت مع�ضم
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حبوب اللفاح وتوقف عقد الثمار (�أحمد عبد املنعم ح�سن� ،1995 ،ص ، )34كما تنخف�ض
ن�سبة العقد كذلك بارتفاع درجة احلرارة �أثناء مرور اجلبهة احلارة عن ْ 32م.
وت�ؤثر الرياح احلارة اجلافة �إىل بروز مي�سم الزهرة  *1من الأنبوبة ال�ساد�سية ،و�سقوط
بريها مرات ا�ستثنائية ،ويف�ضل الري
الأزهار بدون عقد ،وميكن تقليل �أخطار موجات احلر ّ
بالر�ش لتعوي�ض الفاقد من املياه عن طريق �رسعة النتح ،وكذلك تعوي�ض الرتبية بالفاقد
من املياه بالتبخر� ،أو تكثيف الزراعة يف البيوت البال�ستيكية� ،أو ان�شاء م�صدات للرياح
بزراعة اال�شجار املختلفة حول مناطق زراعتها.
وللرطوبة اجلوية �أثارها املفيدة وال�ضارة يف حياة نباة الطماطم ،حيث تقلل من درجة
احلرارة خالل مو�سم الزراعة الربيعية يف حني لها �آثارها ال�ضارة يف الزراعة يف املو�سم
ال�شتوي ،وخا�صة يف الأنفاق الأر�ضية والبيوت البال�ستيكية ،حيث تزيد من احتماالت
الإ�صابة ب�أمرا�ض التعفن ،ومنها مر�ض الندوة املبكر الذي ي�صيب الطماطم نتيجة ارتفاع
املهمة التي ت�صيب اخل�رضوات ،كما �أنه ي�سبب
الرطوبة الن�سبة ويعد هذا املر�ض من الأمرا�ض
َّ
تلف ًا كبريا يف ثمار الطماطم ويت�سبب عنه خ�سائر كبرية يف املحا�صيل ،كما ح�صل يف مو�سم
2009م حيث حلقت �أ�رضار ج�سيمة باملزارع ،وخا�صة الطماطم يف جميع مناطق ال�ضفة
الغربية ،نتيجة لزيادة الرطوبة وال�صقيع والربد ،ففي العام نف�سه بلغ �إنتاج الطماطم يف
الأغوار التي تع ّد من �أهم مناطق ال�ضفة الغربية يف �إنتاج هذا املح�صول حوايل  20540طن
ت�رضر منها  12720طن بخ�سارة قدرها  7820طن (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
2009م . )www.pcbs.gov.ps
وتزرع العروة ال�شتوية ملح�صول الطماطم بذورها يف �سبتمرب و�أكتوبر ،وت�شتل نباتها
يف �أكتوبر ونوفمرب ،ومن �أهم م�شكالتها تعر�ض النباتات للإ�صابة لل�صقيع ،و�سوء العقد
وانت�شار اال�صابة بالندوة املت�أخرة ،وذلك نظراً لأن درجات احلرارة ال�صغرى ت�صل �إىل
ال�صفر ،وما دونه يف �شهور ال�شتاء ،وذلك �أثناء مرور اجلبهات الباردة املرافقة للمنخف�ضات
ال�شتوية قار�صة الربد ،لذلك يف�ضل زراعة هذه العروة يف حمافظة �أريحا والأغوار ،ويجب
اختيار املوعد املالئم للزراعة حتى ال تتعر�ض مرحة النمو احل�سا�سة التي تتاثر كثرياً
بال�صقيع الذي يتكرر حدوثه� ،أثناء هذه االفرتة ،وتع ّد �شهور دي�سمرب ويناير وفرباير من �أكرث
ال�شهور حدوث ًا له ،وعلى �أ�سا�س ذلك ميكن تبكري موعد الزراعة �أو ت�أخريها تالفي ًا ملوجات
ال�صقيع ،كما يفيد �إ�شعال احلرائق حول املزارع �أو تغطيتها بالبال�ستيك ،خا�صة يف مراحل
النمو الأوىل ،كما هو وا�ضح يف ال�صورة الفتوغرافية (ال�شكل � ، )2أو ا�ستخدام ال�صوبات
البال�ستيكية يف زراعة م�شاتل الطماطم تفادي ًا للظروف اجلوية ال�سيئية.
1

* ميسم الزهرة :هو عضو التأنيث في الزهرة.
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وتزرع بذور العروة الربيعية ال�صيفية يف يناير وفرباير ،وت�شتل نباتها يف مار�س
و�إبريل ،وتت�أثر هذه العروة �أي�ضا مبوجات الربد القار�صة التي حتدث نتيجة مرور
املنخف�ضات اجلوية ال�شتوية ،فت�ؤدي �إىل حدوث ظاهرة ال�صقيع يف املناطق الداخلية
من ال�ضفة الغربية وبطون الأودية ،وتت�أثر �أي�ض ًا هذه العروة مبوجات احلر التي تعقب
املنخف�ضات اخلما�سينية ،وخا�صة يف مرحلة ن�ضج الثمار ،لذلك عندما تكرث املنخف�ضات
اجلوية �سواء ال�شتوية �أو اخلما�سينية يف �سنة ما ،ف�إنها ت�ؤثر �سلب ًا على هذه العروة؛ لأنها
تعطي املح�صول الرئي�س يف مايو ويونيو.
وتت�أثر العروة ال�شتوية املبكرة التي تزرع بذورها يف �أكتوبر ونوفمرب ،وت�شتل نباتاتها
يف دي�سمرب ويناير و�أوائل فرباير بال�صقيع واالنخفا�ض احلاد يف درجات احلرارة ،لذلك ال
جتود زراعتها �إال يف الأرا�ضي الرملية واملناطق الدافئة يف قطاع غزة و�أريحا والأغوار.
�أما العروة اخلريفية املبكرة التي تزرع يف مايو ويونيو ت�شتل نباتاتها يف �أغ�سط�س
و�أوائل �سبتمرب ال تت�أثر باملنخف�ضات اجلوية ال�شتوية ،بل تت�أثر باملنخف�ضات اخلما�سينية
يف فرتة الإنبات فقط ،وتعطي هذه العروة انتاج ًا جيداً من حم�صول الطماطم ،وتزرع يف
حمافظات ال�ضفة الغربية كافة وقطاع غزة.
الشكل ()2
البيوت البالستيكية التي تغطى بها الطماطم أثناء مراحل النمو األولى تالفيا للصقيع
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وتعد املعرفة الدقيقة بظروف الطق�س امل�صاحب للمنخف�ضات اجلوية عام ًال م�ساعداً
على حل الكرث من امل�شكالت التي تواجه الزراعة وهي:
Ú Úاختيار �أف�ضل النباتات وال�سالالت والبذور املح�سنة التي تالئم الأحوال اجلوية
ال�سائدة.
Ú

Úاختيار �أن�سب الأوقات لزراعة البذور وح�صاد املحا�صيل.

Ú Úاتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من الظواهر اجلوية ال�ضارة باملزروعات مثل
الرياح والعوا�صف وال�صقيع وغريها.
الري املختلفة و�أخذ الإجراءات الالزمة لتفادي العجز املائي الناجت
�Ú Úإقامة م�شاريع ّ
عن قلة الأمطار يف بع�ض ال�سنوات ،خا�صة يف املناطق ال�سهلية التي تعتمد يف زراعتها
على الأمطار.
Ú Úا�ستخدام املبيدات احل�رشية لإبادة الآفات الزراعية التي حتل ببع�ض املحا�صيل،
وت�سبب خ�سائر ج�سيمة يف املحا�صيل الزراعية.
Ú

Úا�ستخدام و�سائل احلماية مثل م�صدات الرياح والأغطية البال�ستيكية وال�صوبات.

النتائج:
1 .1تنا�سب درجة حرارة فل�سطني زراعة حم�صول القمح يف جميع مناطقها با�ستثناء
املرتفعات التي تزيد عن 400م فوق م�ستوى �سطح البحر ،وذلك الزدياد رطوبتها
واالنخفا�ض ال�شديد حلرارتها يف ف�صل ال�شتاء وهو مو�سم منو حم�صول القمح.
2 .2يرتتب على كرثة املوجات الباردة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية على توقف منو
املحا�صيل الزراعية ،فيقل الإنتاج �أو ينعدم ح�سب طول �أو ق�رص املوجة الباردة ،كما تعمل
املوجات احلارة املرافقة للمنخف�ضات اخلما�سينية يف ف�صل الربيع يف فل�سطني بالت�أثري
على املحا�صيل بارتفاع درجة احلرارة املفاجئ ،في�ؤثر عليها �سواء يف مرحلة النمو �أو
الإزهار ،ومتوت بع�ض النباتات جراء انخفا�ض درجة احلرارة دون �أن ت�صل �إىل ال�صفر
املئوي ،لأن انخفا�ض درجات احلرارة يقلل من تدفق املياه �إىل اجلذور الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل ذبولها ثم جفافها.
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3 .3ي�ؤدي انخفا�ض الرطوبة الن�سبية يف مرحلة مرور اجلبهة احلارة املرافقة
للمنخف�ضات اخلما�سينية �إىل فقد النبات ملياهه بوا�سطة التبخر والنتح ،في�ؤدي بدورة �إىل
ذبول النبات و�ضموره وموته �إذا كان يف مراحل النمو الأوىل ،كما تت�سبب الرطوبة الن�سبية
املرتفعة يف املناطق ال�ساحلية خالل مرور اجلبهة الباردة �إىل انت�شار الأمرا�ض التي ت�صيب
النباتات وكرثتها ،مثل ح�رشة البق الدقيقي التي ت�صيب اجلوافة واملوالح والتني.
4 .4ت�ؤدي املوجات احلارة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية امل�صحوبة برياح
�شديدة اجلفاف �إىل تبخر املاء املوجود يف حليب حبة القمح �أثناء مرحلة الن�ضج ،مما يقلل
الإنتاج.
5 .5ت�ساعد الرطوبة الن�سبية املتو�سطة ( )%60والأحوال اجلوية املعتدلة الثابتة
املت�ضافرة مع رطوبة �أر�ضية كافية �أثناء فرتة الإزهار للزيتون يف احل�صول على عقد
جيد للأزهار� ،أما ازدياد الرطوبة اجلوية فيعمل على �إف�شال عملية التلقيح وعقد الثمار،
وانت�شار الأمرا�ض ،مثل :عني الطاوو�س و�سو�سة الأغ�صان و�صفار ال�ساق ،مما ي�ؤثر على
كمية املح�صول وجودته.
6 .6ي�ؤدي التفاوت يف درجات احلرارة �أثناء مرور املنخف�ضات اجلوية �إىل حدوث
�أ�رضار بالغة يف منو بع�ض �أ�صناف اخل�رضوات ،وهذا التفاوت ي�ؤثر على عقد الثمار� ،إذ
ي�ؤدي انخفا�ض درجات احلرارة �أثناء مرور اجلبهة الباردة عن ْ13م خا�صة �أثناء الليل
�إىل موت معظم حبوب اللقاح ،وتوقف عقد الثمار ،كما تنخف�ض ن�سبة العقد بارتفاع درجة
احلرارة� ،أثناء مرور اجلبهة احلارة عن ْ32م.
7 .7وي�ؤثر طول النهار ومدة �سطوع ال�شم�س على �رسعة املح�صول ون�ضجه ونوعية
الإنتاج.
 8 .8تع ّد الأمطار من �أهم عنا�رص امل ُناخ امل�ؤثرة يف الإنتاج الزراعي يف فل�سطني وال
�سيما الزراعة البعلية ،حيث �إن �أكرث من  %64من الأرا�ضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار
َّ
اخلا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،منها  %94من الأرا�ضي الزراعية يف ال�ضفة الغربية ،وحوايل
 %38من الأرا�ضي الزراعية يف قطاع غزة.
�9 .9إن ارتفاع ن�سبة الرطوبة املقرتن باحلرارة العالية لفرتات طويلة ،ي�شجع على تكاثر
الآفات الزراعية التي ت�صيب املحا�صيل ،خا�صة �أجزاء النبات التي تقل عندها حركة الهواء،
كما ت�صيب املحا�صيل املخزونة بالعفن ،وت�ؤثر على عملية التلقيح.
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1010ت�ؤدي موجات الربد املرافقة للمنخف�ضات اجلوية التي حتدث خالل فرتة تكّون
الأزهار وال�سنابل �إىل ت�أثري �سلبي� ،إذ ت�ؤدي �إىل الق�ضاء على حبوب اللقاح ،ولذلك تكون
ال�سنبلة عقيمة ال يوجد فيها بذور ،وكذلك ت�ؤدي موجات الربد القار�سة التي تقل عن
ْ 6 1111م �أثناء الطور اللبني �إىل جتمد اللنب املوجود يف كي�س البذرة ،وت�ؤدي �إىل متزق
الكي�رس الآخر الذي يحول دون تكوين حبوب كاملة و�سليمة.
1212ت�ؤدي املوجات احلارة املرافقة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية امل�صحوبة برياح
�شديدة اجلفاف �إىل تبخر املاء املوجود يف حليب حبة القمح يف �أثناء مرحلة الن�ضج.

التوصيات:
1 .1زراعة املحا�صيل التي تتالءم مع الظروف اجلوية ال�سائدة يف منطقة الدرا�سة
وتو�سيع الرقعة الزراعية.
2 .2عقد دورات تدريبية وور�ش عمل وم�ؤمترات و�إعداد الربامج والدرا�سات الفاعلة
لتنمية وتطوير القطاع الزراعي يف فل�سطني.
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املصادر واملراجع:
أوالً– املراجع العربية:
1 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني 2008م ،فل�سطني يف �أرقام ،رام اهلل ،فل�سطني،
2007م.
2 .2جاد �إ�سحق ونادر هرميات ،القطاع الزراعي الفل�سطيني و�آفاق تطويرة من خالل البحث
العلمي ،معهد الأبحاث التطبيقية ،القد�س (�أريج)  ،فل�سطني� ،إبريل 2001م.
3 .3حممد �إبراهيم حممد �رشف ،جغرافيا امل ُناخ التطبيقي ،دار املعرفة اجلامعية-
الإ�سكندرية2006 ،م.
4 .4حممد عبد الغني �سعودي ،الوطن العربي ،مكتبة الأجنلو امل�رصية -القاهرة2006 ،م.
5 .5حممد حممود �إبراهيم الديب ،جغرافية الزراعة ،حتليل يف التنظيم املكاين ،مكتبة الأجنلو
امل�رصية ،القاهرة1995 ،م.
�6 .6أحمد ال�رشبيني ،مكافحة تغري امل ُناخ ،جملة العربي ،العدد خم�س مئة واثنان وت�سعون-
الكويت ،مار�س 2008م.
�7 .7أحمد ال�رشبيني ،يوم تغري امل ُناخ ،جملة العربي ،العدد خم�س مئة وت�سع و�سبعون-
الكويت ،فرباير 2007م.
�8 .8أجمد القا�ضي ،القطاع الزراعي يف فل�سطني الواقع والآفاق ،ورقة عمل مقدمة �إىل
امل�ؤمتر العلمي الأول ،اال�ستثمار والتمويل يف فل�سطني بني �آفاق التنمية والتحديات
املعا�رصة ،كلية التجارة ،اجلامعة الإ�سالمية -غزة ،مايو2005م.
9 .9يو�سف عبد املجيد فايد ،امل ُناخ والإن�سان ،املحا�رضات العامة ،اجلمعية اجلغرافية
امل�رصية -القاهرة ،املو�سم الثقايف ل�سنة 1964م.
1010ال�سيد كمال عبد املعبود علي ،امل ُناخ و�أثره على زراعة املحا�صيل احلقلية يف جنوب
ال�صعيد ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة2003 ،م.
�1111شحاتة �سيد �أحمد ،موجات احلر والربد يف م�رص و�أثرها يف املحا�صيل الزراعية ،ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة -القاهرة1994 ،م.
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1212طارق زكريا �إبراهيم �سامل ،دور املنخف�ضات اجلوية يف م ُناخ م�رص ،درا�سة يف اجلغرافيا
املناخية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الزقازيق -م�رص1997 ،م.
1313فاطمة مو�سى �أحمد عمر خطيب� ،أثر املُناخ على �إنتاجية الزيتون يف ال�ضفة الغربية،
جامعة النجاح الوطنية -نابل�س2008 ،م.
1414حممد حممود ولد حمادي ،املُناخ والزراعة يف موريتانيا “درا�سة يف املناخ التطبيقي”
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات العربية -القاهرة2003 ،م.
1515معهد الأبحاث التطبيقية ،القد�س (�أريج)  ،فل�سطني� ،إبريل 2006م.
1616دائرة الأر�صاد اجلوية الفل�سطينية ،كتاب البيانات امل ُناخية ،رام اهلل -فل�سطني،
2007 -1974م.
1717احمد �صالح �إبراهيم خنفر� ،إنتاجية الزيتون يف حمافظة جنني درا�سة يف اجلغرافيا
االقت�صادية 2001م.
1818نا�رص حممود عيد� ،إنتاج اخل�رضوات يف قطاع غزة ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية -القاهرة2000 ،م.
1919فار�س ف�ضل اجلابي� ،شجرة الزيتون ،فل�سطني 2007م.
�2020أحمد عبد املنعم ح�سن� ،إنتاج الطماطم ،الدار العربية للن�رش1998 ،م.
2121ح�سن �سيد �أحمد �أبو العينني� ،أ�صول اجلغرافيا املناخية ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية للطبع
والن�رش والتوزيع ،الطبعة ال�ساد�سة ،اال�سكندرية1988 ،م.
2222م�سارع ح�سن الراوي ،تغري امل ُناخ ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،القاهرة.
2323يون�س �صبيح ،الربنامج الإر�شادي لقطاع الزيتون يف فل�سطني ،وزارة الزراعة الفل�سطينية
واملنظمة العربية للتنمية الزراعية ،فل�سطني2004 ،م.

ثانياً– املراجع األجنبية:
Food and agriculture organization of the united nations, the state of food
and agriculture 2002, Agriculture and global public goods ten years after
the earth summit, FAO agriculture series, Rome, 2002
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ملخص:
�أجريت درا�سة ميدانية يف حمطة التجارب التابعة لوزارة الزراعة الفل�سطينية ،والواقعة
الري باملياه املاحلة خالل
يف حرم جامعة فل�سطني التقنية –خ�ضوري ,وذلك لدرا�سة �أثر ّ
ري خمتلفة على �إنتاج حم�صول البندورة وعلى خوا�ص الرتبة.ولإجراء هذه الدرا�سة
فرتات ّ
رضت الأر�ض و ُق ِّ�سمت �إىل  12معاملة مب�ساحة 48م 2لكل معاملة ,وذلك يف بداية �شهر
ُح� َ
ني�سان  ,2010و�أ�ضيفَت لها 200كغم /دومن من �سماد ال�سوبر فو�سفات و 150كغم /دومن
زرعت �أ�شتال البندوره �صنف
من �سماد الأمونياك ك�سماد �أ�سا�سي قبل عملية الزراعة.ثم َ
(�سوبر رد) يف احلقل املك�شوف بتاريخ  25ني�سان  ,2010وخالل مو�سم النمو �أ�ضيفت 101
كغم من ال�سماد املركب ( )11 -8 -20و 28كغم /دومن من ال�سماد املركب (-14 -14
. )14رويت النباتات ب�أربع معامالت من املياه )1 :مياه عذبة (ك�شاهد)  ,ومياه ماحلة
) ، (2 m/dSو مياه ماحلة ) ،(4 m/dSمياه ماحلة ) ، (6 m/dSو�أ�ضيفت معامالت
املياه خالل ثالث فرتات ري خمتلفة على النحو الآتي :معامالت تروى كل يوم ،معامالت
تروى يوم ًا بعد يوم ،معامالت تروى كل ثالثة �أيام ،وذلك با�ستخدام نظام الري بالتنقيط.
و�أظهرت نتائج التجربة �أن نباتات البندوره املروية باملياه املاحلة برتكيز عال
)� (6 m/dSأعطت �أقل نق�ص يف الإنتاج يف املعامالت التي رويت كل يوم مقارنة
باملعامالت التي رويت يوم ًا بعد يوم وكل ثالثة �أيام.كذلك �أظهرت النتائج �أن ري النباتات
باملياه املاحلة برتكيز ) ، (2 m/dSو ) ،(4 m/dSو )� (6 m/dSأدت �إىل زيادة ملوحة
ري النباتات مبدة زمنية
الرتبة ،وتراكم كمية كبرية من الأمالح يف منطقة منو اجلذور رغم ّ
ال تتجاوز ال�شهرين.
كلمات دالة :مياه ماحلة ,بندوره ,التو�صيل الكهربائي للمياه ,الري.
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مقدمة:
لقد �أ�صبح النق�ص يف توافر م�صادر املياه العذبة م�شكلة عاملية ،والذي �أ�صبح بدوره
ي�شجع على �إعادة ا�ستخدام م�صادر املياه غري التقليدية يف الزراعة.ا�ضافة �إىل النق�ص احلاد
يف م�صادر املياه العذبة ،ف�إن جودة املياه �أ�صبحت متدنية ,وملوحة املياه يف تزايد م�ستمر,
وذلك ب�سبب ال�سحب اجلائر مل�صادر املياه اجلوفية ،و تدفق املياه العادمة ب�شكل غري منظم،
و اال�ستخدام املفرط للأ�سمدة واملبيدات الزراعية ).(Salem and Isaac, 2007وقد
�أ�صبح ا�ستخدام مياه ال�رصف الزراعي ،و املياه العادمة ،و املياه الرمادية ،و املياه املاحلة
�شائعة اال�ستخدام لأغرا�ض الزراعة يف معظم �أنحاء العامل.عند ا�ستخدام املياه املاحلة يف
الزراعة ،هناك جمموعة من العوامل ال بد من �أخذها بعني االعتبار وهي :مقاومة النبات
الري� ،إ�ضافة �إىل خوا�ص الرتبة الكيميائية
الري ،فرتات ّ
الري� ،إدارة مياه ّ
للملوحة ،نظام ّ
والفيزيائية.
ميكن للملوحة �أن ت�ؤثر �سلب ًا على النباتات من خالل ثالثة عنا�رص رئي�سة :ال�ضغط
الأ�سموزي ،تغذية النباتات ،وال�سمية (La¨uchli and Epstein, 1990; Munns,
. )1993عندما تتعر�ض النباتات للملوحة فان النمو ،وتطور النباتات ،و�إنتاج معظم
النباتات يقل ،والذي يرتتب عليه انخفا�ض القيمة االقت�صادية للنباتات (Pasternak
. )and De Malach, 1995ومع ذلك ف�إن منط �إ�ستجابة العديد من املحا�صيل الزراعية
تغري ب�شكل كبري ب�سبب الظروف البيئية مثل خوا�ص الرتبة واملناخ ،ف�ض ًال عن املمار�سات
�سجل يف
الزراعية مثل �أنظمة الري (.)Shannon and Grieve, 1999هناك �إنتاج ٍ
عال ّ
بع�ض املحا�صيل التي ُرويت باملياه املاحلة برتكيز ترتاوح بني  4- 12 m/dSوالتي
�صنفت متو�سطة احل�سا�سية �إىل ح�سا�سة للملوحة (. )Bustan et al., 2004
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أنه عندما ت�ستخدم املياه املاحلة للري ينبغي
االهتمام بتقليل ملوحة منطقة اجلذور (Gideon et al., 2002; Katerji et al.,
 ،)2004بينما �أ�شار �آخرون �إىل احلاجة الختيار نظم الري املالئمة واملار�سات الزراعية
التي من �ش�أنها �أن تعطي احتياج النبات الفعلي من املياه يف منطقة اجلذور لتلبية تبخر
النبات وعدم تراكم الأمالح يف منطقة منو اجلذور (.)Munns, 2002النهج الأخر هو
اختيار املحا�صيل والأ�صناف التي تتحمل درجات عالية من امللوحة واجلفا ف ( mHa
)mer and Broad, 2003; Feitosa et al., 2005
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اهداف الدراسة:
ري حم�صول البندورة يف مناطق حمددة
● ●تعميم تقنية ا�ستخدام املياه املاحلة يف ّ
يف فل�سطني.
الري برتاكيز خمتلفة من املياه (مياه عذبة ،و مياه ماحلة تركيز
● ●درا�سة �أثر ّ
الري على �إنتاج
) ، (2 m/dSتركيز ) (4 m/dSتركيز ) (6 m/dSمع تداخل فرتات ّ
حم�صول البندورة وعلى خوا�ص الرتبة.
ري كل
ري يوم بعد يوم ،و ّ
(ري كل يوم ،و ّ
● ●درا�سة مدى �أثر فرتات الري املختلفة ّ
ثالثة �أيام) �أثناء ا�ستخدام املياه املاحلة على �إنتاج البندورة واخلروج بتو�صيات باختيار
الري.
ري من �أجل �إدارة املياه املاحلة يف ّ
�أف�ضل فرتة ّ

األدوات والطرق:
حتضري األرض:
�أجريت التجربة يف حمطة التجارب التابعة لوزارة الزراعة ،والواقعة يف حرم جامعة
فل�سطني التقنية –خ�ضوري ,وذلك لدرا�سة �أثار الري باملياه املاحلة خالل فرتات ري خمتلفة
على �إنتاج حم�صول البندورة ,وعلى خوا�ص الرتبة.ولإجراء هذه الدرا�سة ح�رضت الأر�ض
وق�سمت �إىل  12معاملة مب�ساحة 48م 2لكل معاملة ,وذلك يف بداية �شهر ني�سان  ,2010مت
�إ�ضافة 200كغم /دومن من �سماد ال�سوبر فو�سفات و 150كغم /دومن من �سماد الأمونياك
ك�سماد �أ�سا�سي قبل عملية الزراعة.

زراعة األشتال:
ُزرعت �أ�شتال البندورة �صنف (�سوبر رد) يف احلقل املك�شوف بتاريخ  25ني�سان ,2010
وخالل مو�سم النمو� ,أ�ضيف  101كغم من ال�سماد املركب ( )11 -8 -20و  28كغم /دومن
من ال�سماد املركب (. )14 -14 -14

معامالت الري:
ُرويت النباتات مبياه عذبة (ك�شاهد)  ,وثالثة تركيزات خمتلفة من املياه املاحلة,
حيث ح�رضت املياه املاحلة ب�إ�ضافة كلوريد ال�صوديوم ( )NaClمع مياه الري.ي�شري
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(ال�شكل � )1إىل كميات مياه الري التي �أ�ضيفت خالل مرحلة النمو.يف بداية النمو ُرويت
الأ�شتال مبياه عذبه ملدة �شهر من اليوم الأول للزراعة.بعد ال�شهر الأول للنمو ُرويت النباتات
ب�أربع معامالت من مياه الري خالل ثالث فرتات خمتلفة مبجموع  12معاملة خمتلفة،

الري بالتنقيط على النحو الآتي:
با�ستخدام نظام ّ

ري النباتات كل يوم (من معاملة  )4 -1ب�إ�ضافة :مياه عذبة ،و مياه ماحلة برتكيز
♦♦ ّ
) ،(2 m/dSو مياه ماحلة برتكيز ) ،(4 m/dSومياه ماحلة برتكيز (6 m/dS).
ري النباتات يوم ًا بعد يوم (من معاملة  )8 -5ب�إ�ضافة :مياه عذبة ،مياه ماحلة
♦♦ ّ
برتكيز ) ،(2 m/dSمياه ماحلة برتكيز ) ،(4 m/dSومياه ماحلة برتكيز (6 m/dS).
ري النباتات كل ثالثة �أيام (من معاملة  )12 -9ب�إ�ضافة :مياه عذبة ،مياه ماحلة
♦♦ ّ
برتكيز ) ،(2 m/dSمياه ماحلة برتكيز ) ،(4 m/dSومياه ماحلة برتكيز(6 m/dS).
الشكل ()1
يبين الشكل كميات مياه الري التي تم إضافتها خالل موسم الزراعة
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القياسات:
يف بداية �إجراء التجربة �أُخذت عينات تربة من احلقل التجريبي لدرا�سة الو�ضع املبدئي
للرتبة ،وخالل مرحلة منو النباتات مت �أُخذت عينات تربة من عمقني (� 60-30 ،30-0سم)
كل ثالثة �أ�سابيع.عينات الرتبة حلِّلت يف خمترب نابل�س املركزي لدرا�سة (نوع الرتبة ،و
رطوبة الرتبة ،و ملوحة الرتبة ،و حمو�ضة الرتبة ،وكال�سيوم ,و مغني�سيوم ,و �صوديوم)
.ملوحة الرتبة حلِّلت با�ستخدام العجينة امل�شبعة.ي�شري (اجلدول � )1إىل اخلوا�ص الفيزيائية
والكيميائية للرتبة.
قيا�سات الإنتاج �شملت كل من :املح�صول الكلي لكل معاملة ,ن�سبة املح�صول القابل
للت�سويق ,ن�سبة املح�صول التالف ومعدل وزن الثمر.
الجدول ()1
يبين الجدول الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة

العمق

K

Na

ppm

ppm

20 -0

Sandy clay

0.28

7.3

132.9 181.3

3.7

4.7

3.3

22.5

40 -20

Sandy clay

0.27

7.3

138.4 171.5

3.6

5.1

3.1

23.4

60 -40

Sandy clay

0.25

7.3

141.2 161.6

3.4

4.7

2.9

22.5

cm

نوع الرتبة

ECe
dS/ m

PH

TDS

CL

ppm

ppm

Ca

Mg

Meq/ L Meq/ L

النتائج واملناقشة:
أثر امللوحة على اإلنتاج:
�أظهرت النتائج �أن النباتات التي رويت باملياه العذبة �أعطت �أعلى �إنتاج مقارنة
بالنباتات التي رويت برتاكيز خمتلفة من املياه املاحلة ((2 m/dS)، (4 m/dS)،
)) ،(6 m/dSكذلك �أظهرت النتائج �أن النباتات التي رويت يوما ًبعد يوم باملياه املاحلة
برتكيز )) ((2 m/dS)، (4 m/dSواملياه العذبة (ال�شاهد) �أعطت �أعلى �إنتاج مقارنة
بالنباتات التي رويت باملعامالت نف�سها كل يوم وكل ثالثة �أيام (�شكل . )2بينما �أظهرت
النتائج يف ال�شكل ( )2الآتي �أن النباتات التي رويت ب�أعلى تركيز من املياه املاحلة
)� ,(6 m/dSأعطت �أعلى انتاج يف حال ري النباتات كل يوم و يوم بعد يوم مقارنة
بالنباتات التي رويت بنف�س الرتكيز كل ثالثة �أيام.
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شكل ()2

يبني ال�شكل �أثر الري برتاكيز خمتلفة من املياه املاحلة وثالثة فرتات الري على �إنتاج
حم�صول البندورة
ت�شري النتائج املو�ضحة يف (اجلدول � )2إىل انه كلما زادت ملوحة مياه الري ,ف�إن
ن�سبة النق�ص يف الإنتاج تزيد ,و كلما قلت فرتات الري ،كذلك لوحظ ب�أن ن�سبة التق�ص يف
الإنتاج للنباتات املروية ب�أعلى تركيز من املياه املاحلة )� , (6 m/dSسجلت حوايل %27
مقارنة بن�سبة نق�ص يف الإنتاج  %40و  %50يف حال ري النباتات يوم ًا بعد يوم و كل
ثالثة �أيام على التوايل.
الجدول ()2
يبين الجدول انتاج محصول البندورة ونسبة النقص في االنتاج حسب تراكيز مختلفة
من المياه المالحة خالل ثالثة فترات ري

معامالت
مياه الري

ري يوم بعد يوم

ري كل يوم

ري كل ثالثة ايام

االنتاج
(كغم /دومن)

ن�سبة النق�ص
يف االنتاج ()%

االنتاج
(كغم /دومن)

ن�سبة النق�ص
يف االنتاج ()%

االنتاج
(كغم /دومن)

ن�سبة النق�ص
يف االنتاج ()%

2 dS/ m

3515

0.10

5119

0.13

3875

0.22

4 dS/ m

3333

0.15

4317

0.27

3292

0.34

6 dS/ m

2854

0.27

3510

0.40

2479

0.50

مياه عذبة

3908

--

5875

--

4960

--
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ملوحة الرتبة:
ت�شري النتائج املو�ضحة يف (ال�شكل � )3إىل �أن ملوحة الرتبة ارتفعت من
)� (0.3 m/dSإىل حويل ) , (6 m/dSومبتو�سط يرتاوح ما بني ) (2-3 m/dSخالل
�شهرين من الري باملياه املاحلة يف جميع املعامالت ،كما ت�شري النتائج املو�ضحة يف
ال�شكل نف�سه بان �أعلى ملوحة �سجلت يف املعامالت التي رويت باملياه املاحلة كل يوم
مقارنة باملعامالت التي رويت يوم ًا بعد يوم ,وكل ثالثة �أيام وهذا يف�رس ب�سبب الري
اليومي الذي �أدى �إىل تراكم الأمالح يف منطقة اجلذور.
رطوبة الرتبة:
ت�شري النتائج التي تظهر يف (ال�شكل � )4إىل �أن ن�سبة رطوبة الرتبة يف املعامالت التي
رويت باملياه العذبة �أقل من ن�سبة الرطوبة يف املعامالت التي رويت باملياه املاحلة ,وهذا
يف�رس قدرة النباتات على امت�صا�ص املياه بدون عجز مائي ,وبالتايل انخفا�ض الرطوبة
يف منطقة اجلذور.
شكل ()3
يبين الشكل أثر الري بالمياه المالحة خالل ثالث فترات ري على ملوحة التربة
 :IED 0- 20ملوحة التربة للنباتات المرية كل يوم في عمق 20 -0
 :IED 0- 40ملوحة التربة للنباتات المرية كل يوم في عمق 40 -20
 :IESD 0- 20ملوحة التربة للنباتات المرية يوم بعد يوم في عمق 20 -0
 :IESD 0- 40ملوحة التربة للنباتات المرية يوم بعد يوم في عمق 40 -20
 :IE3D 0- 20ملوحة التربة للنباتات المرية كل ثالثة أيام في عمق 20 -0
 :IE3D 0- 40ملوحة التربة للنباتات المرية كل ثالثة أيام في عمق 40 -20
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شكل ()4
يبين الشكل أثر الري بالمياه المالحة خالل ثالثة فترات ري على نسبة رطوبة التربة
 :EC2dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  2m/ dSعمق 0- 20
 :EC2dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  2m/ dSعمق 20- 40
 :EC4dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  4m/ dSعمق 0- 20
 :EC4dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  4m/ dSعمق 20- 40
 :EC6dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  6m/ dSعمق 0- 20
 :EC6dS/ m 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه المالحة تركيز  6m/ dSعمق 20- 40
 :FW 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه العذبة عمق 0- 20
 :FW 0- 20نسبة رطوبة التربة للمعامالت المروية بالمياه العذبة عمق 20- 40
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النتائج والتوصيات:
ن�ستنتج من التجربة �أنه يف حال زادت ملوحة مياه الري )) (4 m/dSو )((6 m/dS

 ,فين�صح بتقليل فرتة الري ,وذلك بري النباتات كل يوم بد ًال من ريها كل ثالثة �أو
�أربعة �أيام ,كما يقوم به املزارعون وهذا بدوره يقلل من العجز املائي عند النباتات
يف امت�صا�ص املياه.
بالن�سبة لأثر املياه املاحلة على خوا�ص الرتبة ,فان نتائج التجربة ت�شري �إىل ارتفاع
ملحوظ يف ملوحة الرتبة ي�صل �إىل ) (3 m/dSعلى الرغم من ري النباتات لفرتة ال
تتجاوز ال�شهرين ،وهذا بدوره ي�ؤكد �رضورة املحافظة على خوا�ص الرتبة يف حال الري
مبياه ماحلة ,وذلك بالعمل على غ�سيل الرتبة يف بداية املو�سم ,وكذلك ا�ستخدام تقنية
التناوب يف عملية الري ما بني املياه املاحلة واملياه العذبة للتقليل من تراكم الأمالح يف
منطقة اجلذور.
كذلك يف ما يتعلق بالتقليل من تراكم الأمالح يف منطقة اجلذور ,نو�صي ب�إعادة
التجربة ،و�إدخال �أكرث من معامل غ�سيل مع مياه الري للخروج بنتائج تفيد عملية �إدارة
املياه املاحلة يف الزراعة.

الشكر:
ن�شكر كل من املهند�س ح�سن الأ�شقر واملهند�س مهند احلاج ح�سني يف الإدارة العامة
للرتبة والري /وزارة الزراعة الفل�سطينية ,وذلك على الت�سهيالت التي ق َّدماها من خالل توفري
الدعم املادي لتنفيذ هذا البحث على بند امل�رشوع الزراعي الإقليمي الدنيماركي ،كما �أخ�ص
بال�شكر املهند�س والزميل عبد املنعم حوامدة على املجهود الذي بذله خالل تنفيذ البحث.
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البيان اخلتامي والتوصيات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
يا �أر�ض يا نبع الوفاء لهامة ال�شهداء
يا قامة الفالح فينا يا �صـدى الأرجاء
يا �رسّنا الباقي لنا يا موئل العلماء
ها نحن نكدح يف حديد ال�صخرة ال�صماء
كي ن�ستعيد هوية للقد�س والإ�رساء
من قلقيلية اخل�رضاء �إىل فل�سطني اخل�رضاء ،تنه�ض جامعة القد�س املفتوحة حمملة
ب�أعباء الر�سالة التي حملتها منذ اليوم الأول لت�أ�سي�سها ،كي تظل جامعة يف وطن ووطنا يف
جامعة ،وجت�سيدا لهذه الر�سالة وا�ستمرارا لعطائها املتوا�صل فقد عقدت اللجنة التح�ضريية
املنبثقة عن برنامج البحث العلمي والدرا�سات العليا وبرنامج الزراعة ومنطقة قلقيلية
التعليمية م�ؤمترا علميا هو الأول من نوعه يف فل�سطني بعنوان (حتديات التنمية الزراعية
يف فل�سطني) يف قلقيلية يومي االثنني والثالثاء 2011-4-26/25م ،يف خم�س جل�سات
�شارك فيها باحثون من خمتلف اجلامعات الفل�سطينية ومن املهتمني والباحثني ،قُدم فيه

ت�سعة ع�رش بحثا علميا متخ�ص�صا يف �أربعة حماور هي:

♦ ♦الإنتاج احليواين
♦ ♦التنمية الريفية
♦ ♦الإنتاج النباتي
♦ ♦البيئة وامل�صادر الطبيعية
ويف �ضوء ما متت مناق�شته من �أوراق بحثية علمية وحماورات ومداخالت خالل
اليومني ،فقد نتج عن امل�ؤمتر تو�صيات ن�أمل �أن ت�أخذ بها اجلهات املخت�صة من �أجل
االرتقاء بالواقع الزراعي التنموي يف فل�سطني ،وهي على النحو الآتي:
● ●�أوال :بناء قاعدة بيانات زراعية يتم حتديثها با�ستمرار ,و�إن�شاء �سوق وطني الكرتوين
للمنتجات الزراعية الفل�سطينية ,عن طريق �سال�سل تطوعية يكون �أع�ضا�ؤها من �صغار
املنتجني الزراعيني الفل�سطينيني على م�ستوى فل�سطني ولي�س على م�ستوى املحافظات.
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● ●ثانيا� :رضورة وجود �رشكات تعليب فل�سطينية ,والرتكيز على ال�صناعات الزراعية
والغذائية املنزلية والريفية ال�صغرية.
●

●ثالثا� :رضورة فتح مراكز بيع مبا�رشة من املزارع للم�ستهلك.

● ●رابعا :االهتمام بالزراعة النقدية ,و�رضورة دعم احلكومة للإنتاج الزراعي
وت�سويقه.
● ●خام�سا :العمل على تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف �إحداث التنمية الزراعية
من خالل امل�شاركة الفاعلة يف زيادة الوعي ب�أهمية التنمية الزراعية من خالل الن�رشات
واملهرجانات والندوات وور�شات العمل وغريها.
● ●�ساد�سا :العمل على زيادة وعي املجتمع ب�أهمية دور املر�أة يف �إحداث التنمية
الزراعية على م�ستوى العائلة ،وتنمية القيم والعادات والتقاليد واالجتاهات التي
ت�شجع الزراعة ،والعمل على انخراطها �أكرث يف العمل الزراعي باعتباره رافداً لالقت�صاد
الفل�سطيني.
● ●�سابعا :العناية ب�شجرة الزيتون على وجه اخل�صو�ص ملا متثله من �أهمية وطنية
للفل�سطيني.
● ●ثامنا :ا�ستثمار املياه يف اال�ستزراع ال�سمكي لرفع معدل ا�ستهالك الفرد من
منتجات الأ�سماك لأثره يف الأمن الغذائي وتوفري غذاء غني بامل�صادر الربوتينية والغذائية
عموما.
● ●تا�سعا� :إنتاج حما�صيل علفية متحملة لظروف ملوحة الرتبة وملوحة املياه،
لتوفري املياه العذبة.
● ●عا�رشا :ال�سعي لدى اجلهات الر�سمية للح�صول على تراخي�ص حلفر �آبار بديلة،
وا�ستخدام �أ�ساليب ري حديثة لرت�شيد اال�ستهالك ،وت�شجيع م�شاريع احل�صاد املائي (برك
جمع املياه)
● ●حادي ع�رش� :رضورة زيادة الدعم احلكومي (ماديا ،ومعنويا( يف جمال توفري
املياه البديلة ،والإر�شاد الزراعي.
● ●ثاين ع�رش :تخفي�ض كلفة مدخالت الإنتاج و�أدواته ،و�إيجاد ج�سم تعاوين ،لإدارة
العالقات الزراعية بني املزارعني �أنف�سهم وبني املزارعني وامل�ؤ�س�سات امل�ساندة والداعمة،
ل�ضمان ا�ستمرار الإنتاج الزراعي ،وحماية احلياة االقت�صادية واالجتماعية لل�سكان.
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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● ●ثالث ع�رش :ت�شكيل جلنة وطنية دائمة ملتابعة الأ�رضار التي تلحق باملزارعني
و�آليات دعمهم.
●

●رابع ع�رش :ا�ست�صالح الأرا�ضي البور.

● ●خام�س ع�رش :دعم م�ستلزمات الإنتاج الزراعي حكوميا ،وحماية ال�سوق الفل�سطيني
من دخول املنتجات الإ�رسائيلية التي يتوافر لها بديل فل�سطيني.
● ●�ساد�س ع�رش :توجيه املزارعني و�إر�شادهم �إىل �أهمية ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية
بديال عن الكيماوية �أينما تطلب ذلك.
●

●�سابع ع�رش� :رضورة وجود تعاونيات جلمع البذور البلدية و�إنتاجها.

● ●ثامن ع�رش :االهتمام برتبية �أ�صناف الرثوة احليوانية املقاومة للأمرا�ض،
واال�ستغناء عن الأ�صناف املهجنة الأجنبية منها والإ�رسائيلية.
●

●تا�سع ع�رش� :إجراء املزيد من التجارب لال�ستفادة من حتلية املياه املاحلة.

● ●ع�رشون :اال�ستفادة من الكفاءات العلمية ال�شابة واخلريجني اجلدد يف جمال تطوير
العمل الزراعي بجميع �أ�شكاله.
وقبل اخلتام ...تتقدم جامعة القد�س املفتوحة برئي�سها وطاقمها الأكادميي والإداري،
بال�شكر اجلزيل جلميع امل�شاركني الذين قدموا �أوراقا قيمة وباملفكرين والقادة الذين �أغنوا
النقا�ش يف هذا امل�ؤمتر .كما تتقدم رئا�سة امل�ؤمتر ممثلة بالأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو
بجزيل ال�شكر للجنة التح�ضريية ورئي�سها واللجنة العلمية ورئي�سها واللجنة الفنية وجميع
العاملني يف امل�ؤمتر الذين و�صلوا الليل بالنهار ملدة طويلة وبجهود مكثفه وحثيثة من �أجل
�إجناحه ،كما تتقدم رئا�سة امل�ؤمتر بال�شكر اجلزيل �إىل جميع اجلهات الداعمة وامل�شاركة
والتي كان لدعمها الأثر الكبري يف �إجناح هذه الفعالية الوطنية ،وال�شكر اخلا�ص لكل و�سائل
الإعالم التي غطت هذا احلدث الفل�سطيني املتميز بكل �أبعاده و�ساهمت ب�إبرازه بال�شكل
الالئق.

قلقيلية /فلسطني
2011/4/26

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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اللجنة التحضريية للمؤمتر:
د .يحيى ندى

مدير فرع قلقيلية -رئي�س اللجنة التح�ضريية  /جامعة القد�س املفتوحة

�أ .د  .ح�سن ال�سلوادي

عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا/جامعة القد�س املفتوحة

د .مروان دروي�ش

م�ساعد نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية /جامعة القد�س املفتوحة

د� .شاهر حجة

عميد كلية الزراعة/جامعة القد�س املفتوحة

د .من�صور غرابة

مدير العالقات العامة  /الإغاثة الزراعية

د .عالئي البيطار

م�س�ؤول ملف الرتقية والبعثات /جامعة القد�س املفتوحة

�أ .لو�سي ح�شمة

مديرة العالقات العامة  /جامعة القد�س املفتوحة

�أ .نظام عطايا

الإغاثة الزراعية

د .حممد �أبو عيدة

وزارة الزراعة  /رام اهلل

د .عطية م�صلح

جامعة القد�س املفتوحة

د .رائد منر

جامعة القد�س املفتوحة

�أ .نور الأقرع

جامعة القد�س املفتوحة

�أ .م�صعب جرب

جامعة القد�س املفتوحة

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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اللجنة العلمية للمؤمتر:
د� .شاهر حجة

عميد كلية الزراعة –رئي�س اللجنة العلمية /جامعة القد�س املفتوحة

�أ.د .ح�سن ال�سلوادي

عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا  /جامعة القد�س املفتوحة

د .مروان دروي�ش

م�ساعد نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية  /جامعة القد�س املفتوحة

د .من�صور غرابة

مدير العالقات العامة /لإغاثة الزراعية

د .عالئي البيطار

م�س�ؤول ملف الرتقية والبعثات  /جامعة القد�س املفتوحة

د .يحيى ندى

مدير فرع قلقيلية /جامعة القد�س املفتوحة

د .عبد الغني حمدان

مدير دائرة الإغاثة الزراعية  /اخلليل

د .زياد قنام

عميد معهد التنمية الريفية امل�ستدامة  /جامعة القد�س

د .زاهر الربغوثي

وزارة الزراعة  /رام اهلل

د .عبد الرحمن التميمي

الهيدرولوجيني  /رام اهلل

د .حامت عطا اهلل

جامعة النجاح الوطنية

د .عبد الرزاق �سالمة

الإغاثة الزراعية  /غزة

د .حممد �أبو عيدة

وزارة الزراعة  /رام اهلل

�أ.د .جمال �سليم �أبو عمر

عميد كلية الطب البيطري  /جامعة النجاح الوطنية

د .زاهر ح�سني

جامعة القد�س املفتوحة  /فرع قلقيلية

م .فار�س اجلابي

م�ست�شار وزارة الزراعة ل�ش�ؤون الزيت والزيتون

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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مؤمتر حتديات التنمية الزراعية
يف فلسطني

جامعة القدس املفتوحة
ومرور عشرين عاما على تأسيسها
من قلقيلية اخلضراء إىل فلسطني اخلضراء

الت�سجيل من ال�ساعة التا�سعة والن�صف �إىل ال�ساعة العا�رشة

جل�سة االفتتاح11:15 – 10:00 :
تالوة �آيات من الذكر احلكيم
ال�سالم الوطني الفل�سطيني
الوقوف دقيقة �صمت وتالوة الفاحتة على �أرواح ال�شهداء الأبرار

10:10-10:00

 .1كلمة رئي�س امل�ؤمتر”رئي�س جامعة القد�س املفتوحة” �أ.د .يون�س عمرو 10:20-10:10
 .2كلمة رئي�س اللجنة التح�ضريية د .يحيى ندى

10:30-10:20

 .3كلمة عطوفة حمافظ حمافظة قلقيلية العميد ربيح خندقجي

10:40-10:30

 .4كلمة املمول الرئي�س

10:50-10:40

 .5كلمة راعي احلفل الدكتور �سالم فيا�ض رئي�س الوزراء

11:00-10:50

 .6عر�ض ريبورتاج ()1

11:15-11:00
ا�سرتاحة 11:45-11:15

جل�سات اليوم الأول
(اجللسة األوىل -إنتاج حيواني) من 1:00 -11:45
رئيس اجللسة :د .عالئي البيطار

ريبورتاج (12-11:45 )2
� .1أفاق جناح اال�ستزراع ال�سمكي يف حمافظة قلقيلية حممد تي�سري ب�صالت  -وزارة الزراعة

12:10 -12:00

ت�أثري نوع املعاملة جلفت الزيتون على �أداء الذبائح د .جمال �أبو عمر  -جامعة النجاح الوطنية
.2
�أ .رائد دية  /د.عايد غالب  -جامعة اخلليل
وخ�صائ�صها يف خراف العوا�سي
�أ.د .حامت عاي�ش ال�شنطي � /أ .فاتن خ�رض �أبو ندى
ت�أثري ا�ستخدام روا�سب زيت الزيتون مع �أو بدون
12:30 -12:20
.3
جامعة االزهر
�إ�ضافة م�ضادات الأك�سدة يف تغذية دجاج اللحم
ت�أثري م�صدر الربوتني وم�ستواه على �أداء الأح�شاء د.جمال �أبو عمر -جامعة النجاح الوطنية
12:40 -12:30
.4
�أ.عمر ن�رص -جامعة اخلليل
ووزنها يف خراف الع�ساف
12:20 -12:10

مناق�شة 1:00 -12:40
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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(اجللسة الثانية – التنمية الريفية) 2:00-1:00
رئيس اجللسة :د .مروان درويش

ريبورتاج (1:10 -1:00 )3
تدمري �إ�رسائيل للآبار اجلوفية يف قرية كفردان
 .1بني الآثار االجتماعية واالقت�صادية على املجتمع
الفل�سطيني املحلي و�آفاق املواجهة

د .زياد قنام � -أ� .إبراهيم عي�سى
جامعة القد�س�-أبو دي�س

1:20-1:10

�أهمية تطوير ال�سوق الوطني للمنتجات الزراعية
.2
الفل�سطينية

�أ� .سلوى �صربي
جامعة القد�س املفتوحة

1:30-1:20

القطاع الزراعي الفل�سطيني بني املمار�سات
 .3الإ�رسائيلية وو�سائل املواجهة والتكيف
الفل�سطينية:درا�سة حالة -حمافظة جنني

�أ� .شاديه �أبو الزين  -د .زياد قنام
جامعة القد�س�-أبو دي�س

1:40-1:30

مناق�شة 2:00-1:40
الغداء 2:00

جل�سات اليوم الثاين
(اجللسة األوىل – إنتاج نباتي) 11:10-10:00
رئيس اجللسة :د .شاهر حجة

ريبورتاج (10:10 -10:00 )4
التحديات وامل�شاكل التي تواجه ت�سويق الفواكه
.1
واخل�رضوات يف حمافظة قلقيلية حلول واقرتاحات

د .عطية م�صلح  -جامعة القد�س املفتوحة

10:20-10:10

 .2واقع زراعة النخيل يف فل�سطني و�آفاق تطويره

د .عالئي البيطار  -جامعة القد�س املفتوحة

10:30-10:20

م.ز :مهند احلج ح�سني  /م.ز :ن�رسين من�صور
ت�أثري فرتات الري على زراعة الهايوال حتت
م.ز :ابت�سام ابو الهيجاء  /م.ز :عماد غنمة
.3
الظروف امللحية
وزارة الزراعة
ا�ستجابة حم�صول اخليار للري مباء مرتفع امللوحة د� .إ�سماعيل علي �أبو زنادة  -جامعة الأزهر
.4
�أ.عبد الكرمي حممد �أبو عقلني  -وزارة الزراعة
حتت ظروف �صوبة البال�ستيك الزراعية

10:40-10:30
10:50-10:40

مناق�شة 11:10-10:50
ا�سرتاحة 11:30-11:10

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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(اجللسة الثانية – التنمية الريفية) 12:40-11:30
رئيس اجللسة :د.زاهر حنين

ريبورتاج (11:40-11:30 )5
االحتياجات التنموية ل�سكان الريف الغربي يف
.1
حمافظة بيت حلم :واقع وحتديات
امل�شكالت التي تواجه �إدارة وتنمية قطاع
.2
امل�رشوعات ال�صغرية يف حمافظة اخلليل
دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف التنمية الزراعية يف
 .3حمافظة �سلفيت من وجهة نظر �أع�ضاء اللجان
الزراعية

د .زياد قنام � /أ .رمي عاي�ش
جامعة القد�س�-أبو دي�س

11:50-11:40

د� .شاهر حجة  -جامعة القد�س املفتوحة

12:00-11:50

د .خالد قرواين  -جامعة القد�س املفتوحة

التحديات التي تواجه التنمية الزراعية يف حمافظة
حممد تي�سري ب�صالت  -وزارة الزراعة
 .4قلقيلية يف ظل جدار ال�ضم والتو�سع الإ�رسائيلي
 -درا�سة حالة -

12:10-12:00

12:20-12:10

مناق�شة 12:40-12:20
(اجللسة الثالثة – البيئة واملصادر الطبيعية) 2:00 -12:40
رئيس اجللسة :د .حممد أبو عيدة

ريبورتاج (12:50-12:40 )6
�أثر املنخف�ضات اجلوية على الزراعة يف دولة
.1
فل�سطني

�أ .حجازي حممد الدعاجنة

1:00-12:50

�آثار الري باملياه املاحلة وفرتات الري على �إنتاج
.2
حم�صول البندورة وخوا�ص الرتبة

د .حممود رحيل  /د .حجاج حجه
جامعة فل�سطني التقنية
د.علياء قناديلو  -وزارة الزراعة

1:10-1:00

 .3مقاومة ال�شعري للملوحة

م.ز :ن�رسين من�صور  /م.ز :ابت�سام �أبو الهيجاء
م.ز:عماد غنمة  /م.ز :مهند احلج ح�سني
وزارة الزراعة

1:20 -1:10

�إمكانية املكافحة البيولوجية و الكيميائية
 .4املتكاملة ملر�ض ال�سقوط املفاجئ الناجت عن فطر
البيثيوم يف نبات البندورة

د .مازن �سلمان  -جامعة فل�سطني التقنية
�أ .ربى �أبو عم�شة  -مركز البحوث الزراعية

1:40 -1:20

مناق�شة2:00-1:40 :
البيان اخلتامي والتكرمي 2:30-2:00 :
الغداء2:30 :
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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جـامـعة الـقـدس املـفتـوحـة
تتقدم بالشكر والتقدير لداعمي املؤمتر:

السلطة الوطنية الفلسطينية  /وزارة الزراعة

بنك فلسطني
البنك الوطين األول

البنك اإلسالمي الفلسطيين

شركة السبع إنرتناشيونال م.خ.م
(أجريكري)

شركة رضوان محزة وإخوانه
للصناعة والتجارة

شركة دواجن عزيزة

شركة األرز م.خ.م

مؤسسة أنريا ANERA

اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

جمموعة شركات سنقرط العاملية

SINOKROT GLOBAL GROUP

شركة كوكا كوال

شركة الزملوط للتوزيع
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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The results presented at this work indicate that the biologically active
P. fluorescens isolate CW2 may be applied in combination with low rates
of fungicides to increase the effectiveness and improve the consistency of
biological control agents for combating root and soil-borne diseases. In order
to obtain optimum effectiveness in disease reduction; both agents have to
be applied in a combination as seed treatment. In combined formulations,
the fungicide appears to give early seedling protection whilst the biocontrol
agent provides longer-term protection. However, further studies are needed to
explore the mechanisms of action of combined treatments against dampingoff disease.
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In seedlings treated with metalaxyl-M, dry weights of the seedlings
from infested and treated pots after three weeks of sowing did not differ
significantly from dry weights of untreated non-infested seedlings. However,
metalaxyl-M reduced significantly damping-off disease. Metalaxyl-M acts
mainly by inhibiting fungal growth and sporulation through the inhibition
of RNA synthesis (Staub et al., 1978). Our results are in agreement with the
findings of Wang et al., (1993), who reported that metalaxyl increased seedling
survival in soil infested with Pythium spp. and consequently provided control
of Pythium root rot.
Seed treatments with combination of strobilurins and CW2 were more
effective in yielding a higher percent of healthy seedling stands. Azoxystrobin
applied in combination with CW2 proved to be highly effective against the
disease. All strobilurin fungicides including azoxystrobin and pyraclostrobin
act on the fungus by inhibiting mitochondrial respiration (Herms et al., 2003).
This might be the main reason for increasing the percentage of seed emergence
and survival.
The activity of strobilurin fungicides varied both inside the plants and
around its external surfaces (rhizosphere, spermosphere, or hemisphere) due
to their wide range of biokinetic behaviours (Bartlet et al., 2002). For example,
azoxystrobin provides curative and protective actions due to its systemic
nature. On the other hand, pyraclostrobin is not systemic and exerts its effect
by moveming around the external surface of the plants. in addition to their
direct activity on plant pathogens, strobilurin fungicides are known to affect
plant physiology by increasing cytokinin level, inhibition of plant respiration,
stimulation of carbon dioxide uptake, inhibition of ethylene biosynthesis and
a postponement of leaf senescence (Papa et al., 2004).
In seed treated with combination of P. fluorescens and fungicides, the
fungicides and the bacterial cells are very close to the seeds together with
sticky material (methylcellulose) and form a protective layer around the
seeds. When seeds germinate, root exudates are released to the rhizosphere
and act as nutrients for the bacteria. The bacteria release mineral nutrition and
enhance the growth of the plant (Buchenauer, 1998). In addition to their direct
effect on the plant pathogen (P. ultimum) and enhancement of plant growth,
fungicides might provide the bacteria with nutrients required for bacterial
growth before the release of plant root exudates into the rhizosphere.
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of disease severity by induction of systemic resistance in plants against foliar
diseases (White, 1979). P. fluorescens isolate CW2 has also the ability to
colonize the rhizosphere of plants and exerts plant growth-promoting activity
(Buchenauer, 1998). It has been demonstrated that rhizospheric bacteria like
pseudomonads stimulate the growth of shoots and roots of different plants
(Arndt et al., 1998). These isolates were described as plant growth promoting
rhizobacteria (PGPR). Mechanisms by which plant growth-promoting
rhizobacteria like fluorescent pseudomonads may stimulate plant-growth
include production of indole-3-acetic acid and cytokinin-like compounds as
well as lowering ethylene level in plant. Competition for iron and production
of antibiotics may play also a role not only in disease suppression but also in
rhizosphere competence (Buchenauer, 1998).
Fakhouri et al. (2001) showed that the isolate CW2 was able to colonize
the inner surface of the xylem vessels efficiently. For this reason, it can be
hypothesized that in seed treatment, CW2 isolate might reduce the infection
of tomato plants by P. ultimum either by direct antifungal activity on infective
propagules of the fungus or direct effect on plant growth.
Although seed treatment provided a good control effect against dampingoff, seed treatment with the bacteria increased significantly shoot and root
dry weights. Using methyl cellulose as sticky material, seed treatment may
prolong the presence of P. fluorescens in the spermosphere and prevent it from
washing out during irrigation enabling the bacteria to colonise the rhizosphere
and endosphere of the plant roots and thus enhancing the growth of the plants
for a long time during plant development.
The present study indicated the prominent efficiency of strobilurins
and metalaxyl-M fungicides against damping-off disease. Strobilurins and
Metalaxyl are highly effective for controlling many of the major oomycetes
diseases (Bartlet et al., 2002; Staub et al., 1978). P. ultimum is sensitive to
these fungicides at very low concentrations. Greenhouse experiments showed
that these fungicides provide a high protection of tomato seedlings against
preemergence damping-off and postemergence mortality and yielded healthy
seedling stands of 50-60% and to 90% when applied alone and in combination
with P. fluorescens, respectively. The results related to the Metalaxyl-M
treatment at rate of 5 and 10 μg ml-1 either in controlling the disease or its
effects on plant growth show that there is significant increase in seed survival
when metalaxyl-M was applied alone or in combination with CW2.
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Discussion:
Diseases caused by oomycetous fungi such as P. ultimum present major
problems world-wide (Cohen and Coffey, 1986). The present investigation
demonstrate that P. ultimum can reduce seedling emergence of tomato plants
and cause preemergence and postemergence damping-off incidences when
inoculated in soil under controlled conditions. The main points of this study are
to evaluate the antagonistic potential of P. fluorescens isolate CW2 and the effect
of some selected fungicides either applied singly or in combination in order to
achieve an effective integrated disease control of damping-off disease.
The first step consists of determining the effect of CW2 isolate, as well as
the effect of three fungicides; azoxystrobin, metalaxyl-M and pyraclostrobin
against the pathogen. Studies carried out in in vitro tests, revealed a strong
antagonistic effect of both P. fluorescens and fungicides against P. ultimum.
The mycelial growth of P. ultimum was inhibited by all three fungicides, with
greatest sensitivity towards metalaxyl-M. The fungicides were also tested for
compatibility with the P. fluorescens grown on KB liquid media supplemented
with different concentrations of fungicides. Results presented at this work
reveal the possibility to combine fungicides with P. fluorescens in greenhouse
for controlling damping-off diseases.
The results of our study show that the bacteria were inhibitory to P.
ultimum growth as indicated from mycelial dry weight. This is due to specific
characteristics of this isolate, including the high production of cyanide and
different antimicrobial compounds such as phenazine-1-carboxylic acid
(PCA), 2,4-diacetylphloroglucinol, pyoluteorin (Plt) and 2-OH-phenazine
(2-OH-Phz) (Fakhouri and Buchenauer, 2003; Howell and Stipanovic,
1980).
In order to characterize the antagonistic potential in a more quantitative
way, plant growth parameters (plant length, shoot and root dry weights) were
determined. In the presence of the pathogen, P. fluorescens increased the
plant length, shoot and root dry weights compared with the seedlings grown
in untreated infested pots.
Several studies showed that isolate CW2 was able to inhibit P. ultimum
and Rhizoctonia solani Kühn in in vitro and under greenhouse conditions
(Salman, 2010). The bacterium produces high amounts of salicylic acid (SA)
(2- hydroxy benzoic acid) which plays a very important role in the reduction
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recorded in seeds treated with CW2 combined with pyraclostrobin at the rate
of 10 μg ml-1. It is obvious form Table 1 that shoot and root dry weights were
significantly higher in seeds treated with azoxystrobin at rates 5 and 10 μg
ml-1 combined with CW2.
Table 1 Influence of P. fluorescens isolate CW2 (2x108 cfu ml-1) and
fungicides (5 and 10μg ml-1) applied either individually or in combination on
growth of tomato seedlings in soils infested with P. ultimum. Data followed by
same letters within each column are not significantly different using ANOVA
after Tukeys HSD test at P ≤ 0.05
seed
germination (%)

Length (cm)

Shoot dry
weight (g)

Root dry
weight (g)

Control Uninfested

100.00a ± 0.00

7.08de ± 0.26

0.22de ± 0.02

0.07cd ± 0.01

Control Infested

30.00g ± 4.71

6.33e ± 0.97

0.23de ± 0.02

0.05f ± 0.00

70.00cdef ± 4.71

8.25abcd ± 0.42

0.29bcd ± 0.04

0.087ab ± 0.01

Azoxystrobin 5 μg ml-1

53.33fg ± 4.71

8.00bcd ± 0.45

0.23de ± 0.06

0.06def ± 0.01

Azoxystrobin 10 μg ml-1

50.00fg ± 0.00

8.25abcd ± 0.42

0.31abc ± 0.04

0.07bc ± 0.01

Metalaxyl-M 5 μg ml-1

56.67efg ± 14.14

7.41cde ± 0.74

0.19e ± 0.01

0.05f ± 0.00

Metalaxyl-M 10 μg ml-1

53.33fg ± 0.00

8.25abcd ± 0.88

0.23de ± 0.03

0.05ef ± 0.01

Pyraclostrobin 5μg ml-1

63.33defg ± 0.00

8.88ab ± 0.38

0.32ab ± 0.02

0.08abc ± 0.01

Pyraclostrobin 10 μg ml-1

60.00defg ± 4.71

8.58abc ± 0.49

0.22 de ± 0.02

0.07cde ± 0.01

P.fluorescens + Azoxystrobin
5 μg ml-1

83.33bcde ± 4.71

9.08ab ± 0.49

0.36 a ± 0.05

0.09a ± 0.00

P.fluorescens + Azoxystrobin
10 μg ml-1

86.67bcd ± 0.00

9.08ab ± 0.38

0.35ab ± 0.03

0.09a ± 0.00

P.fluorescens + Metalaxyl-M
5 μg ml-1

83.33bc ± 4.71

9.17ab ± 0.61

0.20 e ± 0.02

0.05f ± 0.01

P.fluorescens + Metalaxyl-M
10 μg ml-1

90.00bcde ± 4.71

8.92ab ± 0.58

0.22 de ± 0.05

0.05f ± 0.01

P.fluorescens + Pyraclostrobin
5 μg ml-1

96.67ab ± 4.71

9.17ab ± 0.52

0.25cde ±0.03

0.07cd ± 0.00

P.fluorescens + Pyraclostrobin
10 μg ml-1

100.00a ± 0.00

9.42a ± 0.66

0.20 e ± 0.02

0.05f ± 0.01

Treatment

P.fluorescens
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Greenhouse Eexperiments:
The effect of different fungicides and P. fluorescens applied alone or
in combination on disease suppression and growth of tomato seedlings in
infested soil was evaluated (Table 1). In seeds treated with CW2, the percent
of seed germination (70% ± 4.71) was significantly (P < 0.05) higher than
that in seeds grown in infested pots (30 % ± 4.71) or in seeds treated with
the fungicides alone. The percent of seed germination in the presence of the
fungicides ranged 50-60%. Interestingly, the combined treatments of bacteria
and fungicides resulted in a significant (P <0.05) increase in seed germination.
The highest seed germination rate (100%) was recorded in seeds treated with
P. fluorescens combined with 10 μg ml-1 pyraclostrobin which did not differ
significantly from seeds grown in uninfested soil.
The emergence of seedlings significantly increased up to rates of 50100% as a result of different treatments (Table 1). In infested control
treatments, emergence rate of tomato seedlings was 23.3%. Control seed
planted in untreated potting soil showed an emergence rate of 100%. The
impact of different treatments on plant growth was evaluated by recording
plant height and dry weight of both shoots and roots. Of the three fungicides
tested, metalaxyl-M at rates of 5 and 10 μg ml-1 provided an effective
protection to tomato seedlings against pre-emergence damping-off and postemergence mortality and yielded healthy seedlings stands of ≥ 50% (Table 1).
Azoxystrobin at rates of 5 and 10 μg ml-1 provided a moderate protection (≥
50%). Pyraclostrobin at rates of 5 and 10 μg ml-1 yielded healthy seedlings
in tomato up to ≥ 60% (Table 1). The combined seed treatment of fungicides
and the isolate CW2 resulted in an excellent disease control ( ≥ 90%). Of the
three fungicides, Pyraclostrobin combined with CW2 was the most effective
treatment in protecting the plant against the disease.
Table 1 shows also the effect of the bacteria and fungicides on growth of
tomato seedlings. Except in seeds treated with metalaxyl-M (5 μg ml-1), the
length of tomato plants had significantly (P < 0.05) increased in seeds treated
with fungicide applied alone or in combination with P. Fluorescens; slight
but not significant different plant lengths of tomato seedlings grown either
in infested or noninfested soils. The highest plant length (9.42± 0.02) was
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Figure 2 Effect of P. fluorescens isolate CW2 (2x108cfu ml-1) on P.
ultimum mycelial growth in PDB media. P. ultimum was grown in PDB for 3
days, then infected with 100 μl from 24 h P. fluorescens and further incubated
for 4 day on rotary shaker at 110 rpm in darkness at 22 °C. Different letters
indicate significant differences at P < 0.05.
The three fungicides did not inhibit the growth of P. fluorescens isolate
CW2 in KB-liquid media compared with the control grown in fungicidefree media (figure 3). No significant difference was observed in OD values
of the bacterial growth tested at any of the fungicides concentrations. The
compatibility test proved the possibility to combine the fungicide with the P.
fluorescens to control damping-off disease.

Figure 3 Compatibility of P. fluorescens with different concentrations
of azoxystrobin, metalaxyl-M and pyraclostrobin. Bars represent standard
deviation.
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Figure 1 Effect of different concentrations (0.0, 0.01, 0.05, 0.1, 1.0, 2.5,
5.0, 10, 25, 50, and 100μg ml-1) of azoxystrobin (A), metalaxyl-M (B), and
pyraclostrobin (C) on mycelial weight of P. ultimum cultivated for 5 days in
PDB-liquid medium at 22°C. Different letters indicate significant differences
at P < 0.05.
After three days of incubation of P. ultimum in the presence of P.
fluorescens, mycelium dry weight of P. ultimum was significantly (P < 0.05)
lower than that of the control uninfected P. ultimum cultures (figure 2). The
percentage of dry weight of the mycelia was 26% compared to mycelia grown
in control media.
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were computed with the SPSS (version 15 for Windows) and means were
separated using the Tukey’s HSD test, after significant F-test (P < 0.05) using
the one-way analysis of variance (ANOVA).

Results:
In vitro experiments:
Figure 1 shows the effect of the three fungicides used in this study to
inhibit fungal growth in liquid PDB media. Mycelia dry weights were reduced
significantly (P < 0.05) in media supplemented with the fungicides. While
azoxystrobin and metalaxyl-M at rate of 0.1 μg ml-1 reduced the growth of P.
ultimum more than 50%, reduction of dry weight was less pronounced in media
containing pyraclostrobin (50% reduction was achieved at rate of 1 μg ml-1).
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In vitro measurement of fungitoxicity and
compatibility test:
Inhibition of mycelium growth of P. ultimum was measured on liquid
potato dextrose medium (PDB) containing various concentrations of the
fungicides (see above). Mycelia were collected on preweighted whatman #1
filter papers, dried for 24 h at 65°C and mycelial dry weights were recorded.
The effects of the fungicide on growth of P. fluorescens isolate CW2 were
also studied by growing the bacteria on KB liquid medium supplemented
with 0.0, 0.1, 1.0, 2.5, 5.0 and 10 μg ml-1 of the fungicide.

Greenhouse Experiments:
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cv. ‘Tip Top’ was used as the
test plant species. All experiments were performed in greenhouse cabinet at
25 °C in the light for 14 h/day and at 18 °C in the dark for 10 h/day. The plants
were grown in Humosoil®: sand – mixture (2:1, v/v) in 9 cm diameter plastic
pots. During experimental period, all plants were fertilized weekly with 0.2%
Wuxal-super®-liquid fertilizer [N:P:K, 8:8:6 + microelements].
For infesting soil with P. ultimum, small agar pieces (7 mm diameter)
from plates grown with P. ultimum (4-days old) were added. The pots with
infested soil and control-non-infested soil were watered and incubated for
3-days under greenhouse conditions mentioned above, before sowing tomato
seeds (5 seeds pot -1) (Vogt and Buchenauer, 1997). For seed treatments
with the bacteria, 5 ml suspensions (2×108 cfu ml-1) prepared in 2% methyl
cellulose were used for coating 15 seeds 2 h before sowing. For seed treatment
with the fungicides, two concentrations of azoxystrobin, metalaxyl-M and
pyraclostrobin, at rates of 5 and 10μg ml-1 in 2% methyl cellulose were
prepared and 5 ml of each suspension were used for coating 15 seeds 2 h
before sowing. Combined treatments were prepared as follows, 5 ml of
bacterial cell suspensions (2×108 cfu ml-1) in 2% methyl cellulose and 5 ml of
azoxystrobin, metalaxyl-M or pyraclostrobin, at rates 5 and 10 μg ml-1 were
mixed, shaken vigorously and used for seed coating (15 seeds 5 ml-1 of mixed
solution) 2 h before sowing.
Disease evaluation was carried out 3-weeks after sowing of tomato
seeds, disease incidence of tomato damping-off was recorded by counting
the number of germinated seeds. Plant growth promotion was also evaluated
by measuring plant length, shoot and root dry weights. Each experiment was
repeated three times and contained three replicates. Statistical significances
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additive or synergistic control by a combination of chemical-bilogical control
strategies (Hwang, 1994; Whipps, 2001). The aim of this work is to evaluate
experimental fungicides, antagonistic bacteria and combinations of both for
control of damping-off disease caused by Pythium ultimum (Trow) in tomato
plants. This work focuses on the use of an integrated disease management
strategy that combined biological and chemical tools for compatibility and
efficacy in disease control in order to minimize environmental risks while
maximizing plant health in a long-term protection program for this disease.
The aims of the investigations serve for establishing compatible interactions
between a selected biocontrol agent of the P. fluorescens isolate CW2 and
three different modern fungicides (Ortiva®, 25% azoxystrobin; Cabrio BAS
500 00 F®, 23.6% pyraclostrobin; and Fonganil Gold®, 43.6% metalaxyl-M)
in order to improve the efficacy of disease control.

Materials and methods:
Fungal pathogen, bacterial isolate and chemical
fungicides:
Pythium ultimum was maintained on potato dextrose agar (PDA) medium
and stored at 4°C. For inoculum production, the fungus was cultivated on PDA
medium and incubated for 4 days at 22°C in the darkness. The P. fluorescens
isolate CW2 was grown on King’s B (KB) liquid medium (King et al., 1954)
and 0.1 ml cell suspension (1×109 cfu ml-1) was transferred into KB fresh
liquid medium and incubated on a rotary shaker at 150 rpm for 24 h and 28°C.
Suspensions were centrifuged (3000 g, 20 min) and the pelleted bacterial cells
were resuspended in tap water to give a final concentration of 1×109 cfu ml-1
using precalibrated UV spectrophotometer at 600 nm wavelength.
Three formulated fungicides: Ortiva, 25% azoxystrobin; Cabrio BAS
500 00 F, 23.6% pyraclostrobin; and Fonganil® Gold, 43.6% metalaxyl-M
purchased from Syngenta, BASF and CIBA-GEIGY GmbH respectively, were
used in this study. In in vitro experiments 0.01, 0.05, 0.1, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50
and 100 μg ml-1 concentrations were used and in greenhouse pot experiments
only 5 and 10 μg ml-1 concentrations were tested. The concentrations used
were related to the active ingredients (a. i.). In combined treatments, the
concentrations of the fungicides were halved (2.5 and 5 μg ml-1).
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Introduction:
Soil-borne plant pathogens cause economically significant diseases worldwide on numerous agricultural, horticultural and ornamental crops. Dampingoff, root rots, seedling blights, crown rots, foot rots, root brownings and wilts
are of the most important soil-borne diseases attacking plants (Buchenauer,
1998; Vogt and Buchenauer, 1997). Chemical fungicides have been the main
weapons in controlling soil-borne plant pathogens and increasing the yields
in modern systems of crop production (Ulrike and Werner, 1998). Although,
fungicides are used extensively for controlling these diseases, the results
are temporal and do not protect the plants throughout the growing season.
Moreover, fungicides may affect human health and the environment, and
become less effective due to the development of pathogen resistance in crop
plants (Andersen et al., 2003; Hwang 1994; Dunne et al., 1998).
With the increasing public awareness of the environmental implications
of the use of large quantities of fungicides in agricultural practices, alternative
strategies for the control of plant disease are being sought (Weller, 1988;
Ellis et al.,1999). Biological control using antagonistic microbes alone, or
as supplements to minimize the use of chemical pesticides in a system of
integrated plant disease management, has become more important in recent
years (Mao et al., 1997; Hwang, 1994). Commonly, the activity and efficacy
of biocontrol agents are often profoundly affected by several factors such as
sensitivity to environmental conditions in the soil and rhizosphere (Dunne et
al., 1998; Deacon et al., 1993), type and amount of inoculum applied, method
and timing of application and age of the inoculum (Lewis and Papavizas,
1987a,b), colonization ability of biocontrol agents in fields rich in infective
propagules of pathogen (Deacon and Berry, 1993) and narrow spectrum range
of activity against one species pathogens (Whipps, 2001).
An integrated approach consisting of combinations of biological and
chemical tools could provide a solution to the problems of individually applied
fungicides and biocontrol agents. Many advantages are associated with an
integrated system; for example, when environmental conditions are temporarily
unfavorable for activity of the biocontrol agents, an associated fungicide
could provide an effective backup system and protection against specific
pathogens (Lifshitz et al., 1985). In addition to that, there is an opportunity for
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Abstract:
Pythium ultimum (Trow) is one of the main causes of damping-off
disease in many parts of the world. Control of the disease depends mainly
on the application of chemical fungicides. However, soil treatments with
fungicides are not always feasible due to economical and ecological reasons.
Soil-borne, non-pathogenic bacteria of the genus Pseudomonas fluorescens
with the ability to antagonise fungal phytopathogens, represent a realistic
alternative to chemical fungicides and show great promise with respect to
protect plant roots from fungal-induced diseases. In an attempt to find an
integrated control system of damping-off disease in tomato, fungicides
including azoxystrobin, metalaxyl-M and pyraclostrobin were applied alone
and in combination with P. fluorescens isolate CW2. The fungicides were
tested in in vitro for their antagonistic potential against P. ultimum and for
compatibility with CW2. It was found that the fungicides were fungitoxic to P.
ultimum, but did not inhibit the growth of the P. fluorescens. The efficacy of the
fungicides alone and in combination with CW2 was also tested in greenhouse
experiments against damping-off disease on tomato. Two concentrations (5
and 10 μg ml-1) were applied. Damping-off incidence of tomato seedlings in
Humosoil®: sand mixture infested with P. ultimum was reduced following seed
treatment with the fungicides. However, the degree of control obtained varied
significantly depending on the fungicide used. Combined seed treatment with
P. fluorescens and the fungicides resulted in a significant improvement in
disease control and improved plant growth as indicated by shoot and root
dry weights. Metalaxyl-M treatment applied alone or in combination with
P. fluorescens, significantly protected tomato seedlings against damping-off.
Strobilurin fungicides stimulated plant growth compared to metalaxyl-M.
Combined treatment of tomato seeds with strobilurin fungicides and CW2
showed moderate to good disease control and an increase in shoot and root
dry weights.
Key words: Azoxystrobin, Metalaxyl-M, Pyraclostrobin, Pseudomonas
fluorescens
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Conclusion:
The main findings of this study are 1) identify different accessions of
barley tolerant to salinity and adaptable with local condition, 2) local variety
of barley (Baladi) adapted to salinity conditions when specific management
options applied. The demonstration project showed that saline water can
be used efficiently for the irrigation of forage crops, when optimizing the
irrigation management. However, additional study is required.
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Figure 4, illustrate that the EC decreased from 15.4 ds/m before planting
to 13.21 ds/m MOCS and reached 12.92 ds/m after harvesting; while for the
ESP, its noticed that it has increased from 12.9% before planting to 15.31%
MOCS and decreased slightly after harvesting, the same effect can be seen
for the SAR .
Concerning the results in table number 1, that the growth reduction found
on some accessions and not all accessions tolerant to salinity. This could be
directly related to the increasingly negative water potential in the soil, which
generally leads to lower transpiration rates and stomatal closure. Lower CO2
uptake rates subsequently lead to lower photosynthesis rate and consequently
lower growth [7],[8];[9]. Furthermore, chlorophyll breakdown [10] is also
associated with increased Na+ concentrations. Moreover, results clearly show
that increasing salinity led to a decrease in seeds’ weight, which agreed with
Rao [11] and Singleton and Bahlool [12] Concerning the results in table 2, in
which that the local variety of barley (Baladi) show no significant differences
when compared to other varieties of barley which consider as salt tolerant
varieties. Several studies suggest that some proteins produced under salinity
stress, such as glycinebetaine, may play a role in osmotic adjustment subjected
to salinity stress [13]. Concerning the results of soil, the leaching factor was
considered during the computation of irrigation requirement, so that the
excess salts were removed out of the root zone, and this management option
clarifies the regression in EC, SAR, and ESP during the cropping season. This
regression coupled with various management methods were used during the
study such as deep plowing in the first year to brook the existed hard pan
which was 50 cm in depth, minimum tillage was used in the next year, and
the application of organic matter based on the soil analysis results to increase
organic content to at least 2%, and the controlled application of chemical
fertilizers which minimize the effects of using saline soil, saline water on the
crop production and minimize the negative impact of the salt accumulation
on the soil .
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Figure (2)
Average EC, SAR and ESP in the soil profile during cropping season at 0-30 cm depth.

Figure (3)
Average EC, SAR and ESP in the soil profile during cropping season at 30-60 cm depth.

When looking at figure 3, it is clear that the EC decreased from 16.4ds/m
before planting to 12.86 ds/m MOCS to reach 11.1 ds/m after harvesting.
While for the ESP, it’s noticed that it has decreased from 13.93% before
planting to 9.87% MOCS and increased to 12.48 after harvesting. The same
effect can be seen for the SAR values; it decreased from 11.83 meq/l before
planting to 8.28 meq/l MOCS and increased 10.52 after harvesting.

Figure (4)
Average EC, SAR and ESP in the soil profile during cropping season at 60-90 cm depth.
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Table 3
Measurement data (EC, SAR, ESP) for different accessions of Barley irrigated
with saline water during the growing season at different depth.

Crop stage

Before planting

MOCS

At completion

depth

E.Ce.

SAR

ESP

cm

ds/m

Meq/liter

%

0-30

18.40

13.95

16.18

30-60

16.40

11.83

13.93

60-90

15.40

10.90

12.90

0-30

14.68

7.89

9.40

30-60

12.86

8.28

9.87

60-90

13.21

13.11

15.31

0-30

12.96

8.28

9.87

30-60

11.10

10.52

12.48

60-90

12.92

11.22

13.26

When comparing the results for the first depth (0-30 cm) in figure 2,
it is clear that the soil salinity during the cropping season, decreased from
18.4 ds/m before planting to 14.68 ds/m MOCS and reached 12.96 ds/m after
harvesting. While for the ESP, it’s noticed that it has decreased from 16.18%
before planting to 9.4% MOCS and increased slightly after harvesting.SAR
values decreased from 13.95 meq/l before planting to 7.89 meq/l MOCS and
increased slightly after harvesting.
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Table 2, shows the comparison between local variety of barley (Baladi)
and other accessions which are adapted in the first year. It is obvious here
that, there is no significant difference when compared between local variety
(Baladi 37 g/1000 seed) and other varieties from ICBA (the maximum is 40.3
g/1000 seed for 91/2A), although the local variety gives a lower number of
spikelet (35spikelet/plant), while the maximum was (52 spikelet/plant for AD
187). Furthermore, there are no significant differences in the production per
m2 of the different accessions, but some accessions (186 AD is 110 g/ m2) are
higher than those of the local variety (96.5 g/ m2) as shown in table 2.
Assessment of Soil properties: During the growing season 2nd year

of study, average salinity concentration within soil profile and the root zone
before planting was 16.73 ds/m, while in the MOCS, the EC was 13.58 ds/m,
and at the end of cropping season the EC was 12.38 ds/m. Moreover, the ESP
and SAR in the soil profile were 14.3 % and 12.2 before planting and 11.5%
and 9.7 at MOCS and 11.8% and 10 at end of cropping season as shown in
figure 1.

Figure (1)
Average EC, SAR and ESP in the soil profile during cropping season.

the results of the soil analysis for the EC in the 3 depths show, that the EC
decreased during the growing season, while the ESP and SAR decreased until
MOCS, then it increased after the end of cropping season and that clarified
in table 3.
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Variety

Weight of
Plant height
100 seeds (g)
(cm)

Number of Spike

Number of tillers

59/3/A

3c

40 abc

50a

44a

60/1A

3c

35 abc

46a

28a

61/1A

0a

42 abc

44a

23a

63/2A

2b

39 abc

45a

26a

76/2A

3c

45 abc

56a

25a

82/2A

3c

32ab

44a

34a

883/1A

3c

31a

43a

16a

86/2A

3c

42 abc

54a

37a

91/1A

3c

35 abc

47a

35a

91/2A

4d

29a

50a

33a

111/4A

3c

39 abc

48a

40a

1Means within each column marked with different letters are significantly

different (p≤ 0.05, Student-Newman-Keuls range test).
Table 2
Measurement data (mean) for different accessions of Barley irrigated
with saline water during the growing season1

Accession

number number
of
of
Germination
tillers
tillers
%
35
35
(DAP)
(DAP)

plant
length
(cm)
110
(DAP)

plant
length
(cm)
110
(DAP)

number
of
spikelet’s

weight Weight
(gm)
of
/1000
seeds
seed
g/m2

local

90 a

4a

12 a

22.3 a

38.6 a

35 a

37 a

96.5 a

91/2 A

90 a

4a

11 a

33.0 a

48.0 a

49 a

40.3 a

106.2 a

51/1B

90 a

3a

14 a

32.6 b

57.0 a

41 a

39 a

93.8 a

ICARDA 20

90 a

4a

9a

25.3 a

49.0 a

51 a

34.6 a

102.1 a

186 AD

90 a

5a

13a

29.3 ab

47.6 a

40 a

37 a

110 a

AD 187

95 a

4a

12 a

24.3 a

34.3 a

52 a

38 a

89.6 a

1Means

within each column marked with different letters are significantly
different (p≤ 0.05, Student-Newman-Keuls range test). DAP: days after planting.
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Results and Discussion:
Assessment of vegetative and reproductive parameters: The

influence of salinity on different varieties of barley for the first year are shown
in, table (1). It is obvious here that are no significant differences between
all varieties when compared for number of tillers, number of spikes, and
plant length, and no trend can be found, all varieties followed the same trend
with no significant differences between varieties. Except for 91/2A, 51/1B,
ICARDA 8, ICARDA 20,186 AD, AD 187 which give the highest amount of
seeds weight (5 g/ 100 seed for 51/1B, 4 g/ 100 seed for 91/2A, ICARDA 8,
ICARDA 20, 186 AD, and AD 187). It is obvious here that some accessions
did not produce any kind of seeds.
Table 1 a & b
Measurement data (mean) for different accessions of Barley irrigated
with Saline water during the growing season1.

Variety

Weight of
Plant height
100 seeds (g)
(cm)

Number of Spike

Number of tillers

116/2A

3c

45 abc

39a

25a

50/3B

5df

23a

40a

30a

51/1B

5df

46 abc

56a

28a

100/1B

3c

39 abc

50a

27a

100/2B

3c

35 abc

50a

25a

113/1B

3c

40 abc

52a

29a

6/1D

0a

41 abc

52a

34a

21/2D

3c

36 abc

51a

33a

ICARDA 8

4d

49 abc

50a

25a

ICAR 20

4d

45 abc

55a

30a

AD 187

4d

65bc

49a

20a

186 AD

4d

67c

51a

40a

Number of Spike

Number of tillers

47a

27a

Variety
58/1A

Weight of
Plant height
100 seeds (g)
(cm)
2b

49abc
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of the area is 150 mm. The climate in Jordan valley is hot dry in summer,
warm wet in winter with low rainfall, not exceeding 150mm.
The irrigation water salinity ranging from 5-6 dS/m, salinity within soil
profile 22 dS/m

Planting material:
In the first year 2007 Seeds of (24 accessions of the barley, planted

directly in the field on winter season. Plants were randomly distributed in
field each accession plant in one row of 3 meter length and 3 replicates for
each accession.
In the second year, the succeed accessions (5 accessions) compared with
the local variety Baladi, planted directly in the field, Experimental design
was a completely randomized block design, with three blocks, 6 plots in
each block, plot area 6m2..All plants irrigated with saline water using drip
irrigation; the EC of the saline water was 5.8 ds/m. The quantity of water
applied was increased gradually in proportion to plant growth and climatic
conditions and leaching fraction. Land was fertilized before planting with
organic matter by a quantity of 3 m3/dunum, and during the growing season
plants fertilized with chemical fertilizers of 13-7-20 ((N: P2O5: K2O).
Assessment of vegetative and reproductive parameters: To assess

the impact of the salinity on the vegetative and reproductive growth of barley,
plant length (cm), number of tillers/plant, Weight of 100 seeds (g), number of
spikes/plant, number of Spikelet/plant, were recorded.
Statistical analysis: All results were subjected to analysis of variance
(ANOVA) using the Genstat-software. The mean separations were calculated
by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at P≤ 0.05.
Assessment of Soil properties: Soil samples were tested three times

during the season (before planting, mid of cropping season “MOCS”, and at
the end of cropping season) at three depths 0-30cm, 30-60cm, and 60-90cm,
for physical and chemical prosperities. The physical properties are soil texture
(clay loam), bulk density (1.2), porosity (50%) and soil moisture content
(3.9%), and the chemical properties are EC by paste extraction, SAR and ESP
calculating. The analytical procedures depend on ICARDA [6] manual.
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sector is probably the most affected sector in terms of decline in the area,
where it dropped from an average of 955 thousand du. in 1968 to about 486
thousand du. in 2007. The reduction in the field crops area was accompanied
by a considerable drop in the total production. Currently, the field crops
constitute 26.3% of the total cultivated area, 92.5% of which is rain fed, while
only 7.5% is irrigated [2]. Field crops sector is largely dominated by wheat
and barley as they comprise the bulk of the area under this sector (65%) and
bulk of output in terms of value (60 %).
Barley (Hordeum vulgare) is mainly grown as rain fed crop in the West
bank where about 99.3% of the total barley area is cultivated without irrigation
[2] Most production take place on relatively small traditional farms of hills,
mountains, plains and the drier parts of the region. Most of the cultivated
barley is landraces which have evolved directly from the wild progenitors [4].
Land races which have been developed over many generations by farmers’
selection for desirable traits tend to be genetically more heterogeneous and
better adapted to their specific agro-ecological environment [5]. In Palestine,
the adoption of modern varieties is limited due to the restrictions of the Israeli
authorities on seed importing even for research purposes. The six row barley
is common and preferable by farmers than two row barley because its straw
is better quality for animal feed and grains do not need grinding. The barely
varieties are: Baladi which is considered the best and available variety in
the region. Kanary, Ram is an old Jordanian cultivar, Ober is an old Israeli
cultivar, and Asbresan is an old 2 row American cultivar).
The objectives of the following study are to compare different

accessions of non local barley response to salinity conditions either water
or soil, and estimate the effect of salinity on barley production under the
local conditions and selection of the mostly adapted and suitable cultivars.
Moreover, it aims to study the effects of using saline water and the effect of
salt accumulation on the crop production, and the proper soil management
techniques to minimize the negative impact of the salt on the soil.

Materials and Methods:
Location: The experiments were conducted at a Demonstration site
located in Jericho (Jordan valley) in the West Bank which was established
with a total area of 20.250 donums, (150*135 m). The average annual rainfall
Al-Quds Open University\ Palestine
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Introduction:
The agricultural sector plays the central and vital role in the Palestinian
economy. This role is clearly reflected in its relative contribution to GDP and
its share in the employed labor forces. The sector has been suffering from a
serious number of bottlenecks which affects its overall performance since
the occupation of the West Bank. The ongoing construction of the separation
wall and land confiscation by Israeli army led to a dramatic decrease in the
cultivated area from 1,835 thousand dunums in 2002 to 1,426 thousand
dunums in 2007 [1].
Water is the most limiting factor for the expansion of agriculture in
Palestine. Most of cultivated lands in Palestine are rain fed and only 10%
are irrigated [2]. Since the occupation of West Bank, Israel has been able
to use more than 85% of the Palestinian ground water resources and deny
Palestinians access to their water rights in the Jordan valley. Only 250 MCM
of water is available to Palestinian people where 70% is used in Agricultural
sector [1]. The deterioration of available water resources in form of quality
and quantity due to over exploitation is becoming a severe problem, especially
in the coastal and eastern aquifers. Currently, 50% of the irrigated lands are
located in the Jordan valley where the irrigation water is becoming more and
more saline. In addition, the soil in these areas is saline due to the origin of
the soil and due to mismanagement. The use of marginal water in the PT to
meet the increasing agricultural water demands has been identified as one of
the main objectives of the Palestinian water sector. For this, the Palestinian
Ministry of Agriculture (MoA) is trying to direct the Palestinian farmers’
community towards the use of the marginal water resources in Agricultural
production especially for forage crop production to overcome the existing
shortage. Feed shortage and access to feed on a timely basis are the main
obstacles facing the animal production sector. The total amount required from
various types of feed is about 1.5 million ton and the local production covers
only 17%. To cover this gap, the local market depends widely on importing.
In addition, the cost of feed is far above the cost of any other input and is
markedly increasing with the feed prices in the world. However, the closures
of the majority of grazing lands in the eastern slopes by Israeli army duplicate
challenges for Palestinian farmers in their search for feed alternatives and
introducing modern technology to increase unit area productivity. The field
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m2 for ICARDA 20, 110 g/m2 for 186 AD, and 89.6 g/m2 for AD 187) were
compared to the production of local variety (96.5 g/m2).
The comparison of these varieties with the local one shows no significant
differences between these accessions and the local variety (186 AD have
the highest seed production 110 g/ m2, while the local is 96.5 g/ m2), 91/2A
accession have the highest weight of seeds per 1000 seed (40.3 g/ 1000 seeds),
compared to 37 g/ 1000 seeds for local variety.
Keywords: Barley, Saline soil, Jordan Valley.
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Abstract:
Water is the most limiting factor for the expansion of agriculture in
Palestine. Only 10% of the agricultural areas are irrigated, 50% of it is located
in the Jordan valley where the irrigation water is becoming more and more
saline. Moreover, feed shortage and access to feed on a timely basis are the
main obstacles facing animal production sector. The objectives of this study
were to compare the response of different accessions of non local accessions
of Barley (Hordeum vulgare) to salinity conditions of soil and water, and
estimate the effect of salinity on Barley production under the local conditions
when proper management of irrigation and soil applied during the study.
Seeds of 24 accessions of Barley were planted in the Demonstration site
located in Jericho (Jordan valley) in the West Bank. The area is suffering
from salinity problems where the soil is highly saline (with salinity ranges
from 15 – 22 dS/m), in addition to the saline water available for irrigation
(5.6 – 5.8 dS/m).
Those accessions succeed under salinity condition were selected. Then
in the next year 2008 the selected accessions which succeed under salinity
condition were compared with the local variety Baladi. In the first year, the
plants were planted in rows of 3 m length, with three replicates per accession,
and the rows were distributed randomly in the experiment block. In the
second year, the experiment were a completely randomized block design,
the block’s size was 6 m2, with three replicates per accession. During the
experiment the irrigation water salinity was 5.8 dS/m; during the study, it is
noticed that the soil salinity decreased through the study period from 16.73
ds/m before planting to 12.38 ds/m in the cropping season, while the ESP and
SAR decreased from 16.18% and 13.95 before planting to reach 9.4% and
7.9 in the mid of cropping season, then it increased after the end of cropping
season to 9.9% and 8.3.
The data were statistically analyzed to compare the production parameters
of the different accessions (seed weight / m2, number of tillers, number of spikes,
and plant length). The results show that there are no significant differences
between all varieties when compared for number of tillers, number of spikes,
and plant length. In the first year 6 accessions (91/2A, 51/1B, ICARDA 8,
ICARDA 20,186 AD, AD 187) were selected since they have the highest
production parameters. In the second year the results of seeds production (
96.5 g/m2 for the local, 106.2 g/m2 for 91/2A, 93.8 g/m2 for 51/1B, 102.1 g/
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plants (Mizrahi and Pasternak 1985, Zayed 1987 and Ismail 1989).The results
of this study agreed with those of Abd-Allah et al. (1993), Al-Harbi (1994)
and Al-Sadon et al. (2006) each on cucumber.
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of means in each character, are not significantly different using Duncan’s test
at 0.05 level.
4.

Fruit quality:

Fruit dry weight % (Fig. 4-A) produced a general increase as salinity
increase and early saline irrigation. In this respect, however the changes
among treatments were insignificant, IT5 and IT4 showed the highest dry
weight percentage. Total soluble solids percentage (Fig. 4-B) showed a trend
of increase than control as salinity increasing and early application. In this
concern, the early saline irrigation was of higher TSS percentage. Treatment
IT5 and IT4 significantly produced the highest fruit TSS with insignificant
difference between them in the two seasons. In addition, this increase was
also insignificant and slightly different in the first season only among all
treatments. The increase in dry weight and TSS in fruit as salinity increasing
in the nutrient solution could be attributed to the reduced water uptake by the
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3.

Yield and its components

Average fruit weight (Fig.3-A) of total yield produced a general significant
decrease with salinity and early application in the two seasons than control,
where the lowest significant decrease was for IT2 as well as IT3 in the first
season only. In this concern, insignificantly differences were observed between
IT2 & IT3 in both seasons, where the later and IT4 were insignificantly different
in the second experiment only. In addition, IT5 significantly reduced fruit
weight during the two seasons. Total early yield (Fig. 3-B) showed a general
significant decreasing with salinity and early application than control during
the two seasons. Treatment IT2 as well as IT3 produced the lowest significant
decrease with insignificant difference between it and IT3 in the first season.
Also, the changes detected among IT2, IT4 and IT5 were insignificant, where
the two later treatments and IT3 were insignificantly different in the second
experiment. Total yield kg/plant (Fig. 3-C) and ton/donum (Fig. 3-D) in the
two seasons significantly decreased than control by saline water irrigation and
early application, whereas IT2 significantly produced the lowest decrease. In
this respect, insignificant difference existed between IT2 and IT3 in the first
season and the same aforementioned trend was also noticed among IT3, IT4
and IT5 in the second season only. The report of FAO (1985) cleared that
yield decreased by 25% at 4.4 dmS/cm soil salinity, where the difference
between FAO report and those of the present study could be attributed to the
different growing media used. The current results were in agreement with
Al-Harbi and Burrage (1993) on cucumber and partially in contrary with
Al-Sadon et al. (2006) that application of saline water after flowering stage
caused, a higher reversed effect on cucumber than early application.
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2.

Leaves chemical analysis:

Leaf total nitrogen percentage (Fig. 2-A) generally showed a slight
increase than control in the two sampling dates, where IT3 was the highest
N content. Phosphorus percentage (Fig. 2-B) was increased by IT2 in both
sampling dates, while IT3 was similar to IT2 in the second date only. On the
other hand, IT4 had the lowest Phosphorus percentage in the two dates than
the others. Potassium percentage (Fig. 2-C) produced a trend of increasing in
the first sampling date, where IT2 and IT3 respectively were of the highest
K content. On the contrary, K had a general trend of decrease with salinity
increase in the second sampling date. Sodium percentage (Fig. 2-D increased
by salinity increase in both sampling dates, whereas IT4 and IT5 had the
highest content. Chloride percentage (Fig. 2-E) increased in the first sampling
date as salinity increasing and early application, where IT5 was the highest
content. Moreover, leaf chloride slightly increased in the second sampling
date and IT4 was the highest Cl content. The increase of K might be to Na
in the external solution, which was reported to increase K afflux from the
salt stressed root (Cramer et al 1985). This could be also to the displacement
of Ca from the root membrane by Na, since Ca has an important role on
permeability to K of plasma membrane and prevents the leakage of K from
the root cell (Yang et al. 1990). The present findings were agreed with AlHarbi and Burrage (1993), and AL-Harbi (1994), Dibuxilatu and Ikeda (2004)
each on cucumber.
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Fig.1. Effect of saline irrigation on plant growth measurements of
cucumber hybrid during 2000 and 2008 seasons.
A. Leaf area (cm2)

B. Leaf dry weight (%)

C. Plant fresh weight (kg)

Bars in each graph sharing the same letter (s), within a particular group
of means in each characters, are not significantly different using Duncan’s
test at 0.05 level.
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RESULTS AND DISCUSSION:
1.

Plant growth measurements:

Leaf area (Fig. 1-A) generally, showed a significantly decrease with
salinity level increment and early application than control in the two seasons.
Treatment IT2 significantly resulted in the lowest area decrease than
control, where the decrease was insignificant in the first season. In addition,
insignificant changes existed between IT2 & IT3 in the first season only, while
the differences significant in the second experiment. Moreover, insignificant
differences existed among IT3, IT4 and IT5 in the second season only. Leaf
dry weight percentage (Fig. 1-B) showed a general trend of insignificant
decrease with salinity increase and early applications than control in both
seasons, where IT4 and IT2 respectively produced the lowest leaf dry weight
percentage decrease in both experiments. Plant fresh weight (Fig. 1-C) in
general, was significantly decreased by salinity increase and early application
in the two seasons than control. Treatment IT2 produced the lowest significant
decrease and the opposite was true for IT5 in the second season. In this
concern, insignificant changes were noticed among IT2, IT3 and control in
the first season only. Schwarz (1985) concluded that the inhibiting effect of
salinity on plant growth generally could be attributed to the osmotic effect and
associated reduction in plant water uptake. The leaf growth decrease might be
attributed to water deficit induced by high salinity in root media (Ismail 1989).
In addition, Munns and Termaat (1986) and Munns et al. (1988) concluded
that leaf growth is influenced by hormones produced in the old leaves, or in
root, whereas, NaCl exerts its effect, influencing indirectly the leaf growth.
Although they considered that to be the main effect, it is still possible that
the reduction of leaf growth was a result of decreasing leaf turgor, induced
by water potential decrease. Flower and Yeo (1989) suggested that growth
in leaf turgor was caused by a rapid ion accumulation in leaf apoplast. They
concluded that whether leaf growth reduction was due to changes in hormones
level or turgidity, the consequences were a reduction in leaf photosynthesis
and transpiration, which reduced growth and ions import. The present results
were in agreement with those of Al-Harbi (1994) and Folegatti and Blanco
(2000) on cucumber, and Ueda et al. (2004) on sweet melon.
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3.

Yield and its components:

Fruits of every plot were picked twice weekly. Data recorded included:
average fruit weight (gm.) by dividing (total yield)/(total fruits number), early
yield (kg) per plant were fruits of the first 9 harvests, and total yield (kg) per
plant and donum (ton) included the entire harvest period.
4.

Fruit quality:

Cucumber fruit dry weight (percentage) determined by drying fruits
at 70 0C for 48 h, and total soluble solids (TSS %) was measured by hand
refractometer (A.O.A.C. 1960).
Data were statistically analyzed according to steel and Torrie (1980),
where means comparison was carried out using Duncan’s multiple range
tests. Means followed by the same letter(s) within columns and rows are not
significantly different at 0.05 level.
Table (1)
The physical and chemical properties of greenhouse soil.

Soil

ph

depth

EC

Cl

NO3

Mg

dS/m

me/l

me/l

me/l me/l me/l
12.6 12.4

0-10 cm

8

1.991

9.8

115

10-30 cm

8.7

1.527

8.8

103.3

7.2

Na

10.6

K

Sodium adsorption Sand

Clay

Silt

ratio

%

%

%

2

5

96

2

2

1.3

5.6

96

2

2

Table (2)
The chemical analysis of irrigation water.

Type of

EC

T.D.S

Chloride

NO3

water

umho/cm

mg/l

mg/l

mg/l

Fresh water

686

457.3

72.32

87.29

Saline water level 1

2790

1860

738

97.13

Saline water level 2

14990

9993.3

4977.18

115.56
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Drip-irrigation system of 4 l/h was used as a modified method of
fertigation and saline water irrigation. The lines of irrigation were 1.5m apart
with drippers spaced at 40 cm at the line. Water requirement was applied 2
and 3 times every week in the first and second season respectively according
to E.Pan.
Fertilization was as follows: Basic dressing of 6m of chicken and cattle
manure mixture and 150 kg of superphosphate (25% P2O5). In addition,
daily fertilization dose of 0.5 kg/dunum of 13N-7P-20K was applied after 15
days of transplanting for one month only, then the quantity was duplicated till
seasons end.
All vines were thinned to the main system style, where pest control was
as commonly recommended in the commercial production of greenhouse.

Data recorded were as follows:
1.

Plant growth measurements:

Collected data concerning vegetative growth was determined in 7
randomly selected plants per treatment replicate-plot as follows: leaf area
(cm2) of the plant stem 11th nod from the ground were measured at 89 and 92
days after transplanting in the first and second season respectively according
to Blanco and Folegatti (2005). Leaf dry weight (percentage) was determined
in the 5th leaf from the top at the aforementioned dates by drying leaves at 70
0C for 48 h. Plant fresh weight (kg) was measured at the aforesaid dates.
2.

Leaves chemical analysis:

Elements content were determined two times in the 5th leaf from the
top at 48 and 85 days after transplanting in the first season only. Leaves were
dried at 65 0C for 48 h. Total nitrogen (percentage) was determined in the
concentrate sulfuric acid leaves wet-digest by microkjldhl (A.O.A.C. 2004).
Potassium (percentage) and Sodium (percentage) were measured by filtration
of 1 gm. dried leaves/100 ml distilled water then measured by flamphotometer
model An.A.135 (A.O.A.C. 2004). Chloride (percentage) was determined
in the aforementioned filtrate using silver nitrate (0.0141 gm./l) titration
(A.O.A.C. 2004). Phosphorus was spectrometrically determined by mixing
leaves ash in nitric acid + hydrogen chloride acid (A.O.A.C. 2004).
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MATERIALS AND METHODS:
This investigation was carried out during the seasons of 2007 and 2008 at
El-Shatti Research Station, Palestine Ministry of Agriculture (M.o.A.), Gaza,
Palestine to study the response of cucumber hybrid 3785 (Cucumis sativus
L.) to different levels of saline irrigation and time of saline water application
und the greenhouse of sandy soil conditions
A greenhouse of 33m in length, 30m in width and 3m in height, was used
in this trial. The thickness of plastic cover was 120 micron.
The physical and chemical properties of the greenhouse soil are presented
in Table (1). In addition, the chemical analysis of irrigation water is shown in
Table (2).
The experiment included 5 treatments, which were combinations of
three levels of saline irrigation and two dates of saline water application as
follows:
1.

Fresh water irrigation of EC 0.7 dS/m during the whole season as control
(IT1).

2.

Fresh water irrigation till anthesis (23 days after transplanting), then with
saline water of 3 dS/m till the season end (IT2).

3.

Saline irrigation of 3dS/m during the whole experiment period (IT3).

4.

Fresh water irrigation till anthesis then with saline water of 5 dS/m till
the season end (IT4).

5.

Saline irrigation of 5 dS/m during the whole experiment period (IT5).

The experiment layout was latin square design system with five replicates.
The plot area was 8.25 m2 containing 11 plants.
Seeds of cucumber hybrid 3785 were sown in the nursery in ‘23 Sep.
2007’ and ‘13 Mar. 2008’ in the first and second seasons respectively. The
transplants were transformed in the greenhouse in ‘16 Oct. 2007’ and ‘13 Mr.
2008’ in first and second season respectively and planted at 40 cm apart in
both seasons of study.
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INTRODUCTION:
Cucumber is one of the most important vegetable crops in the Palestinian
territories for local consumption and exportation. It is mainly grown in
greenhouses where the acreage reached 11453 donum (M.o.A. 2005).
Palestine is a semi-arid country and most vegetable crops water
requirements are dip-irrigation supplied. As a result of over-population and
over-pumping in Gaza Governorates, several water wells have become of high
salinity. In this regard, NaCl is the prevailing salt due to the interpretation
of seawater with groundwater (the unique water source for agriculture and
domestic use).
Vegetable crops are sensitive to soil salinity, whereas cucumber is
moderate in this concern. Salinity problem is due to salt accumulation in
the root zone to a damaging status, that decrease crops yield. This could be
attributed to the high osmotic pressure, the salinity direct effect that causes
high concentrations of Na+, Cl- & B- ions and nutritional imbalance of salt
solution (Ayers and Westcott 1985).
According to Mass (1984) cucumber yield decreased by 25% after
irrigation with water of 2.9 dS/m. Chartzoulakis (1994) observed a reduction
in cucumber relative yield by 15.9 % for each unit increase of water irrigation
EC above 1.3 dS/m. Folegatti and Blanco (2000) cucumber saline irrigation
at 1.58, 3.08, and 5.13 dS/m linearly affected height, unit of leaf area and leaf
area index were. Tubail (2002) reported that cucumber yield reduced by 5.8%
and 15.3% due to being irrigated once with fresh water followed by twice
with water of EC 3.2 dS/m and treatment of water of the same level during the
whole season respectively. In addition, he observed a significantly increasing
in leaf Na, where the opposite was true for K by amount increase of the saline
water. Kaya et al. (2003) reported a reduction in cucumber yield, dry matter
of fruit and leaf.
This study aims at investigating the effect of irrigation water salinity
levels and application stage on cucumber growth and productivity to save
fresh water for domestic use only.
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Abstract:
This experiment was carried out under a plastic greenhouse of sandy soil
conditions to study the effect of saline irrigation at EC 0.7dS/m fresh water as
a control (IT1), fresh water till the anthesis, then with water of 3dS/m (IT2),
3ds/m during the entire season (IT3), fresh water till the anthesis then with
water of 5dS/m (IT4) and 5ds/m during the entire season (IT5) on growth and
productivity. Cucumber hybrid 3785 was used during 2007 and 2008 seasons.
Vegetative growth as leaf area significantly decreased with salinity and early
application in both seasons, where IT2 in the first season and IT2 and IT3 in
the second experiment had the lowest decrease. Leaf dry weight percentage
insignificantly decreased by salinity and early application, where IT4 and IT2
caused the lowest decrease in both seasons. Plant fresh weight significantly
decreased in both seasons, where IT5 had the highest decrease, and IT2 and IT3
produced the most significant lowest decrease. Leaf elements content showed
a general total slight N percentage increase than control, where IT3 caused the
lowest nitrogen. Phosphorus percentage increased by IT2 in first samples and
IT2 and IT3 in the second sample (first and second samples were 48 and 85
days after transplanting), where IT4 decreased P2O5 in both samples. Sodium
percentage increased by salinity in both samples, where IT4 and IT5 had the
highest content. Chloride percentage increased in the first sample by salinity
and early application, where IT5 had the highest content. Chloride slightly
increased in the second sample and IT4 had the highest content. Yield in term
of fruit fresh weight significantly decreased with salinity and early application,
whereas IT2 and IT3 had the lowest significant decrease. In addition, early
and total yield/ plant or donum decreased significantly with salinity increase
and early application, where IT2 as well as IT3 significantly produced the
lowest adversely effect without significantly changes between them in first
season only. Fruit property, as fruit dry weight percentage, generally showed
insignificant increase with salinity and early application, whereas IT5 and
IT4 were of the highest dry weight. TSS increased than control due to salinity
increase and early application, whereas IT5 and IT4 respectively produced
the significantly highest content in the first experiment only. Additional saline
irrigation schedule management for IT3 and IT4 is recommended.
Key words: cucumber, saline irrigation, fruit property, yield, leaf
elements.
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Conclusions:
♦

Both Hyola varieties have promotional production and good tolerance to
salinity levels under the Palestinian environment.

♦

There are no significant differences between the product parameters of
the two Hyola varieties even though Hyola 43 has higher production
levels when irrigated each day as irrigation interval, while Hyola 60 has
the highest production when irrigation interval is 3 days.

♦

Considering the water use efficiency, Hyola 43 is more efficient in
utilizing water for forage production, while Hyola 60 is more efficient in
utilizing water for seed production.

♦

It is necessary to continue investigating the production of Hyola under
different salinity levels in the Palestinian conditions. In addition, it is a
very important step to repeat the experiment under large scale to check
the results of this experiment.

♦

A socio economical study should be implemented in order to compare
the production of this crop to that of other forage crops traditionally
planted in Palestine.
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43: 1 kg/ m3 for Hyola 60). This indicates that Hyola 43 is more efficient in
utilizing the irrigation water for dry weight production.
Taking the seed production into consideration, the resulted values of
WUE are shown in table 6.
Tabl (6)
WUE for two Hyola cultivars for seed production.

Hyola 43
irrigation interval

Hyola 60

Seed production g/m3 of water Seed production g/m3 of water

every day

8.37

5.04

every 3 days

2.14

8.80

every 5 days

1.93

6.04

The results show that for Hyola 43, the maximum WUE for seed
production is 8.37 g of seeds / m3 of irrigation water while the minimum
WUE is equal 1.93 g of seeds / m3 of irrigation water with ratio of 4.33:
1. These results indicate that irrigation interval (which affects the available
water) is highly influencing the seed production of Hyola 43.
In Hyola 60 the maximum WUE for seed production is 8.8 g of seeds /
m3 of irrigation water is achieved when the irrigation interval is 3 days while
the minimum is 5.04 g of seeds / m3 of irrigation water when the irrigation
interval is one day with a ration of 1.75:1.
Comparing the two cultivars, we notice that Hyola 60 is more efficient
in utilizing the irrigation water in seed production (the ration between the
maximum WUE for Hyola 43 and Hyola 60 is 0.95: 1). These results confirm
that Hyola 60 is seed producing cultivar while Hyola 43 is forage producing
cultivar.
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Table (4)
Average dry weight production for the two Hyola cultivars under
the different irrigation intervals.

Hyola 43

Hyola 60

dry weight kg/m2

dry weight kg/m2

0.9856

0.45328

every 3 days

0.48

0.53328

every 5 days

0.56

0.37328

irrigation interval
every day

Taking into account the total irrigation quantities (827.7 liter/ m2), then
the water use efficiency (WUE) of the two Hyola cultivars could be calculated,
by dividing the production of the plants by the quantities of water used in
irrigation. The computed water use efficiency for dry weight production is
presented in table 5.
Table (5)
The water use efficiency of two Hyola cultivars for dry weight production

Hyola 43
irrigation interval

Hyola 60

dry weight kg/m3 of water dry weight kg/m3 of water

every day

1.19077

0.547638

every 3 days

0.57992

0.644291

every 5 days

0.676574

0.450985

The results show that the highest water use efficiency for Hyola 43 (1.19
kg dry weight/ m3 of water) is achieved when the irrigation interval is set to
be one day, which is almost twice of WUE when the irrigation interval is 3
days 0.58 kg dry weight per cubic meter of water.
For Hyola 60 the maximum WUE is 0.64 kg/ m3 of water when the
irrigation interval is set to be three days while the lowest WUE (0.45 kg/
m3) is achieved when the irrigation interval is 5 days. The ration between
the maximum and the minimum WUE is 1.2: 1, this indicates that changing
the irrigation interval for Hyola 60 have lower effect than that of Hyola 43.
Comparing with the maximum WUE resulted from the two Hyola cultivars
for dry weight production, we see that for Hyola 43 WUE = 1.19 kg/ m3
while for Hyola 60 WUE = 0.64 kg/ m3 with a ratio of 1.69 kg/ m3 in Hyola
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It is noticed that Hyola 43 produces a higher plant length where the
average of plant length is equal to `53.3 cm, while it is equal to 49, 67 cm
for Hyola 60. And the dry weight production is 61.6 g/ plant for Hyola 43,
and 33, 33 g/ plant for Hyola 60. The seed production shows different results
where Hyola 60 has higher seed weight production (43.67 g/ row), while it is
41.6 g/ row for Hyola 43.
These results indicate that the both varieties are salinity tolerant, and
could produce economically under this level of irrigation water salinity. The
irrigation interval didn’t significantly affect the plant growth and production,
since the period between the irrigation events (maximum of 5 days). The key
element in determining whether this period will affect the plant growth or not
is the soil water availability, and the plant threshold factor and the salinity
levels. The threshold factor for Hyola is 0.6 (60% of the available water),
with a maximum rooting depth ranging from 1 – 1.5 m (Allen et al, 1999).
Leilah et al., (2002) stated that irrigation canola plants every 14 days
associated with the highest values of water use efficiency. This explains the
minor effect of the irrigation interval in the experiment. But at the same time
the salinity effect should be taken into account. The additional water applied
for leaching eliminates the salinity effect on production in the experiment.
The differences in Production between Hyola 43 and Hyola 60 were
insignificant, and Hyola 43 has higher production. This may be due to the
varieties variation, where the plants could have different response for the
salinity of water and soil. It could be due to the sensitivity to salinity differences
between the two varieties. Hyola 60 is more sensitive to salinity in the early
growth stage. This sensitivity was reflected in the plants length and the dry
weight production. At the same time, Hyola 43 is more sensitive to salinity in
the seed production period. This could explain the results. However there are
no significant differences between the productions of the two varieties
However when considering the water use efficiency, the dry weight
production of the plats of the two cultivars under the different irrigation
interval is shown in table 4, these results are coming from the planting
density (16 plant/ m2) and the average of dry weight production for each
irrigation interval.
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Figure 3
The dry weight production averages of the Hyola 60 under different irrigation intervals.

These results show that the irrigation interval should be designed to be
one day for Hyola 43, and three days for Hyola 60.
at the same time, the production of the two varieties irrigated with the
same water quality (EC = 5.7 dS/m) and soil salinity (EC = 15.4 dS/m) were
compared, the Hyola 43 production parameters when irrigated each day, and
each three days for Hyola 60. This is due to the previous results where the
highest production is achieved under these irrigation interval for each variety,
the comparison is shown in figure 4.

Figure 4
Production comparison of two Hyola varieties under the same irrigation water quality
and same growth environment.
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Table (3)
b. the total weight of seeds/plot (g).

dry weight /plant
irrigation interval Hayola 43

Hyola 60

every day

61.60

28.33

every 3 days

30.00

33.33

every 5 days

35.00

23.33

Table (3)
c. The plant length (cm)

plant length (cm)
irrigation interval

Hyola 43

Hyola 60

every day

53.30

46.67

every 3 days

52.60

49.67

every 5 days

43.60

45.33

Figure 2
The dry weight production averages of the Hyola 43 under different irrigation intervals.

The results show that Hyola 60 has the highest production when the
irrigation interval is set to 3 days (33.33 g/plant of dry weight) as shown in
figure 3.
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However, at the end growth stage start, the water requirements started to drop
down to reach 3.6 mm/day at the end of the season. The results of production
of the two species are shown in table 2(a, b)
Table (2)
Results of Production of the two Hyola species (average of the replicates).
a. Hyola 60 , b. Hyola 43

Hyola 60
irrigation interval plant length (cm)

dry weight g/plant

total weight of seeds g/m2

every day

46.67

28.33

4.17

every 3 days

49.67

33.33

7.28

every 5 days

45.33

23.33

5

Hyola 43
irrigation interval plant length (cm)

dry weight g/plant

total weight of seeds g/m2

every day

53.3

61.6

6.93

every 3 days

52.6

30

1.77

every 5 days

43.6

35

1.6

As the statistical analysis of the results for the production parameters
shows, the production of Hyola 43 irrigated each day (6.93 g/m2 of seed
production) is higher than the production under 3 or 5 days irrigation interval
(10.6, 9.6 g/m2 of seed production on consequence). This is obviously clear
from the results (table 3 a, b, c, and, figure 2)
Table (3)
a. the dry weight of the plants (g)

total weight of seeds /m2
irrigation interval Hayola 43 Hyola 60
every day
every 3 days
every 5 days
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In this experiment, the required irrigation quantities were applied to the
treatment; the required quantities were calculated from the daily requirements
and applied to the plants.

Statistical analysis:
All results were subjected to analysis of variance (ANOVA) using the
Genstat-software. The mean separations were calculated by Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) at P≤ 0.05.

Results and Discussion:
The irrigation requirements for Hyola during the experiment are
shown in figure 1, where the figure shows the irrigation requirements of the
brasica, in mm/ day. These results are coming from the calculated crop water
requirements and the leaching requirements in addition to the irrigation net
efficiency.

Figure 1. The daily irrigation requirements for Hyola during the experiment
period in mm/day, the starting day is planting date December 1st).
The figure shows that Hyola is highest water requirements: 8.4 mm/day
occurred in the mid growth period. At this period, the temperature started to
increase and at the same time it is the full growth period. The total irrigation
requirements equal to 827.7 mm.
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Soil and water salinity:
The soil in the experiment area is saline with salinity ranges between 16.7
– 18.4 dS/m in the surface layer (0 -30 cm), 7.45 – 14.6 dS/m in the midd layer
(30 – 60 cm) before planting. The differences in the readings of the soil salinity
result from different soil samples taken from the location. However, during the
experiment the soil salinity was 15.4 dS/m as measured. The irrigation water is
coming from a well pumping from the ground water in the location, the salinity
of the irrigation water used in the experiment was ranging from 5.6 – 5.8 dS/m,
while during the planting period it was 5.7 dS/m.
The evapotranspiration is calculated according to the modified Penman
– Montieth equation (Allen et all, 1999). Whereas the required climatic
parameter are obtained from the direct measurements in the location, and
thus the crop water requirements (CWR) for each treatment was calculated
from the measured data utilizing the FAO CropWat software. The irrigation
requirements were calculated taking into consideration the irrigation net
efficiency and the leaching factor that keep the normal growing with no
reduction in the crop production due to salinity (it was calculated from the
formula of leaching ratio (Ayres and Wescot, 1985).
The irrigation requirements are calculated to be equal to the crop water
requirements plus the calculated leaching ratio. Based on the water salinity
and crop salinity tolerance, the calculated leaching raio is equal to 27%, where
the irrigation water salinity is equal to 5.7 dS/ m. The irrigation method is drip
irrigation with 85% irrigation net efficiency.
The water requirements and irrigation requirements are shown in table 1.
Table (1)
Crop water requirements and irrigation requirements.

Month

Monthly CWR

Daily CWR

Irrigation requirements

mm/month

mm/day

mm/day

December

39.45

1.27

1.48

January

53.61

1.73

2.01

February

98.02

3.50

4.08

March

143.93

4.64

5.41

April

68.51

3.81

4.43

Al-Quds Open University\ Palestine

48

Deanship of Scientific Research & Graduate Studies

Agricultural Development Challenges Conference in Palestine

The Agriculture Faculty in Cooperation with Qalqilia Branch

It is expected that increasing the interval between irrigation events under
saline condition reduces the production through subjecting the plants to
water stress. This is one of the key elements of plant production, since it is
directly connected with the water availability in the soil and the quantity of
absorbed water. There is no information about its requirements under the local
Palestinian conditions. Irrigation intervals had significant effects on growth
characters as well as seed and oil yields/ha, (Al-Barrak, 2006).
The irrigation interval is determined by both the availability of water
in soil and in addition by water availability for irrigation. In Palestine, most
of irrigation regimes are on turn irrigation, where there are routes between
farmers and each farmer receives water in his turn. Thus the main determining
factor is not the soil moisture and soil storage rather than the time when water
arrives; mostly it is 3 – 4 days.
The objectives of the following study which was implemented as a part
of ICBA project’s activities, was to investigate the effect of changing the
interval between irrigation events on the production of two Brasica (Hyola
varieties Hyola 60, and Hyola 43), and at the same time to compare the
productivity of these two species under salinity conditions in Palestine.

Materials and Methods:
Location: The experiment was, implemented in Jericho in the
demonstration site of ICBA project in Jordan Valley, where the climate is
hot and dry in summer, and warm and low rainfall in winter with an average
rainfall of 150 mm / year. In this location, the water resources are moderately
saline (EC of irrigation water is around 5.7 dS/m), with the possibility to
blend this water with fresh water.
Planting material:
The experiment design was a completely randomized block design with
split plots, with three replicates per treatment; the two varieties (Hyola 60
and 43) were planted in late November 2007 in plots (6 m2 in area with 3*2
meter dimensions) with row spacing of 0.25 meter and 12 rows per plot. The
planting spacing was 25 cm with density of (16 plants/m2). Three different
irrigation intervals (1, 3, 5 days), were applied as experiment treatment.
Al-Quds Open University\ Palestine
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Introduction:
In Palestine, the water shortage has become a major issue, and the water
scarcity due to the limited resources is increasing more and more each day. This
is mainly due to the limited resources of water in Palestine and the continuous
population growth (Alhaj Hussein, 2001), however the total available water
resources in Palestine are estimated to be around 159 MCM, while the ratio
between agricultural and domestic use of Palestinian well abstractions is 67%
versus 33%.( Al Yaqoubi, 2007).
Under the current water status in Palestine, shifting toward more
salinity tolerant crops is becoming a very crucial step in water management.
Palestinians are passing through water management crises, due to the water
shortage and the absence of free control of the existing resources. In addition
to that, the existing resources in the eastern aquifer basin have a high potential
salinity due to the geological formation of the basin.
The forage production sector in Palestinian agriculture is weak, as it is
only 4% of the total planted areas in Palestine (PCBS, 2007). The forages
planted do not satisfy the need of the animal feeding. Thus, most farmers
plant forages to feed their animals and reduce the cost of forages (Mansour,
2009).
For the above mentioned two reasons (the urgent need to increase the
forage production to meet the needs of animal feeding, and the need to save
fresh water), the introducing of more salinity tolerant fodders are becoming
a high priority in the Palestinian agricultural sector. Hyola (Prasica Napus)
as forage is a new forage crop in Palestine, and it was introduced through
the activities of Saving Fresh Water through Forage Production under Saline
Irrigation, hence there are no earlier information on the behavior and the
production of this crop under the local Palestinian conditions. It is expected
that Hyola (Prasica Napus) will have promotional production under the
Palestinian conditions since it is tolerant to salinity, and at the same time due
to the presence of salinity in both water and soil, which is a major problem
in the Jordan valley. The Agricultural statistics show that the irrigated area is
only 8.4% out of the total agricultural area ( PCBS, 2007), while there are
many areas which are cultivable, but not planted due to the shortage of water
and the existing of salinity. Thus the expanding of forages is expected to be
in these areas.
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while the minimum WUE is equal 1.93 g of seeds / m3 of irrigation water. For
Hyola 60, the maximum WUE for seed production is 8.8 g of seeds / m3 of
irrigation water and the minimum is 5.04 g of seeds / m3 of irrigation water.
The ratio between maximum WUE for the two cultivars is equal to 0.95 g of
seeds / m3 for Hyola 43: 1 g of seeds / m3 for Hyola 60. These results show
that Hyola 60 is more efficient in utilizing water for seed production while
Hyola 43 is more efficient in utilizing water for forage production.
Key words: Irrigation interval, Hyola, salinity, fodders, Irrigation
management.
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Abstract:
To evaluate the effect of irrigating with different irrigation intervals of
moderately saline irrigation water (EC = 5.7 dS/m) on two Brasica Napus
L hybrid varieties (Hyola 43, and Hyola 60), planted in saline soils (Soil
ECe = 15.4 dS/m during the experiment) under the Palestinian conditions, a
study was carried out in the National Agricultural Research Station in Jericho
Palestine, during 2007/ 2008 winter season. The treatments were one, 3, and
5 days irrigation intervals, which is similar to farmers’ practices in the local
Palestinian environment. The experiment is completely randomized block
designed with split plots, with 3 replicates per treatment, each replicate is
composed of plots with area of 6 m2 (2*3 m), with 16 plants/m2 as planting
density. The irrigation requirements were calculated following modified FAO
Penman – Montieth equation, and leaching fraction was included. The plants
length, the dry weight per plant, and the seed weight were the investigated
parameters. A maximum of 53.3 cm plant length, 61.6 g/ plant of dry weight,
and 6.93 g/m2 as produced seeds for Hyola 43 was achieved under one day
irrigation interval. While for Hyola 60 the maximum production was 49.7 cm
of plant length, 33.3 g/ plant of dry weight, and 7.28 g/m2 of seed production
achieved when irrigated each 3 days. The analysis of results showed that there
are no significant differences in production between the two varieties of Hyola,
but at the same time Hyola 43 has higher production. It is concluded that for
Hyola 43 the best irrigation interval is one day, and 3 days for Hyola 60.
However, since there are no significant differences between the two varieties,
the water use efficiency for Hyola 43 in regard to dry weight production was
1.19 kg dry weight/ m3 of water is achieved with one day irrigation interval
and the minimum was 0.58 kg dry weight per cubic meter of water when the
irrigation interval is 3 days. For Hyola 60 the maximum WUE is 0.64 kg/ m3
of water when the irrigation interval is set to be three days while the lowest
WUE (0.45 kg/ m3) is achieved when the irrigation interval is 5 days. The ratio
between maximum WUE for the two cultivars is equal to 1.69 kg dry weight/
m3 in Hyola 43: 1 kg dry weight/ m3 for Hyola 60. When computing WUE in
seed production, the maximum WUE for Hyola 43 was 8.37 g of seeds / m3,
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Item

Carcass %

Giblets %

Abdominal Total edible
Fat %
parts %

Serum
triglycerides

Serum
cholesterol

ml/dl
Sig.

ns

ns

**

ns

ns

**

L×S

ns

ns

**

ns

ns

**

a-b: means in the same column differently superscripted are significantly
different.
*: P<0.05
**: P<0.01
ns: not significant
In conclusion, olive oil sediments could be included in broilers’ diets at
the rate of 6% to improve carcass yield without the necessity for antioxidant
supplementation.
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to the diets which were iso-caloric and iso-nitrogenous. There were also no
anti–nutritional factors reported for olive oil sediments in broiler diets.
The data presented in table (4) indicate that total edible parts of the carcass
were significantly (p<0.05) increased with 6% oil inclusion. Also, abdominal
fat pad was significantly (p<0.05) decreased as a function of olive oil inclusion
in broiler diet, while, its antioxidants were only effective in reducing the fat
pad % when VE was used. The figures illustrated indicated no clear trend
for factor studied on serum studied variable. Daghir and Tannous (1965)
reported that the addition of either 5 or 10% edible olive oil or crude olive
oil resulted in slightly higher serum cholesterol levels. Ghazalah and Ibrahim
(1996) reported that olive oil added to Muscovi ducks’ diet tended to reduce
that fat pad content of the carcass. Dressing % and serum total lipids and
cholesterol were not affected by olive oil supplementation. El-Deek et al,
(2005), found that dressing % and the abdominal fat % were not affected by
olive oil supplementation to broilers diet.
Table (4)
Main effect of studied olive oil level and antioxidant source on some carcass characteristics
and serum constituent of broilers.

Item

Carcass %

Giblets %

Abdominal Total edible
Fat %
parts %

Serum
triglycerides

Serum
cholesterol

ml/dl
Olive oil level (L)
zero

69.4b±0.6

4.28±0.08

1.15a±0.05

74.8b±0.5

110b±4

146a±10

3%

69.0b±0.5

4.37±0.09

0.92b±0.05

74.3b±0.5

137a±7

122a±11

6%

71.2a±0.4

4.52±0.21

0.71a±0.04

76.4a±0.5

119b±4

133b±6

Sig.

**

ns

**

*

**

**

Antioxidant source (S)
None

70.2±0.7

4.43±0.08

1.05ab±0.08

75.7±0.5

128±8

105a±4

VE

69.3±0.6

4.78±0.23

1.09a±0.14

75.2±0.7

118±3

167a±6

Se

69.9±0.6

4.06±0.07

0.91b±0.08

74.8±0.6

114±6

112a±6

VE+Se

70.0±0.7

4.29±0.11

0.64a±0.11

74.9±0.7

128±9

150b±12
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Live body weight gain (g)

Feed conversion ratio (g feed /g gain)

Item
0-2 week 2-4 week 4-6 week 0-6 week

0-2 week

2-4 week

4-6 week

0-6 week

Antioxidant source (S)
None

259a±3

688b±15

840±16

1787±21

1.79a±0.03

1.68b±0.03 2.46±0.05 2.06±0.02

VE

256a±7

735a±14

717±19

1708±19 1.85b±0.02

1.57a±0.03

2.88±0.07 2.15±0.02

Se

252ab±4

746a±14

804±57

1802±68

1.78a±0.05

1.55a±0.03

2.72±0.27 2.07±0.08

VE+Se

246b±2

734a±18

789±21

1769±17 1.87b±0.02

1.58a±0.04

2.63±0.07 2.08±0.02

Sig.

*

**

ns

ns

*

**

ns

ns

L×S

**

**

ns

ns

**

**

ns

ns

a-b: means in the same column within each factor differently superscripted
are significantly different.
*: P<0.05
**: P<0.01
ns: not significant
Daghir and Tannous (1965) found that the inclusion of 5% olive oil in
broiler diets was acceptable as detected in growth the term (live weight gain
and feed conversion ration) while 10% had a negative effect on weight gain
of broilers, either as an edible olive oil or crude olive oil. Crespo and Esteve
–Garcia(2001) found that olive oil at the rate of 6% and 10% had no effect
on final live weight, and feed efficiency of broilers. Bartos (2003) found that
olive oil was comparable to poultry fat and both were better than linseed oil
when added to broilers’ diet. El-Deek et al, (2005) investigated the impact
of different levels (0.0 vs 2.5 and 5.0%) of olive oil when replaced with
the same percentages of the experimental diet or added above it on broiler
performance. Neither, the inclusion or supplementation, significantly affected
growth traits up to 45 days of age. Lauzon (006) reported no daily gain or
feed conversion ratio differences between broilers fed on extra vitamin Eor
100 or300 mg vitamin E diets. Ozkan et al, (2007) reported no effect for both
selenium or and vitamin E on broiler growth performance. There were no
significant differences in the total weight gain and feed conversion rate of
broilers fed on olive oil sediments in the current study that could be attributed
Al-Quds Open University\ Palestine
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Starter-Grower diets (0-28 days of age)

Finisher diets (29-42 days of age)

Ingredient / Phase
Control

3% oil

6% oil

Control

3% oil

6% oil

CP%

21.0

21.1

21.2

18.1

18.2

18.3

Methionine%

0.50

0.49

0.49

0.39

0.38

0.38

Methionine + Cyst%

0.86

0.86

0.86

0.71

0.71

0.71

Lysine%

1.17

1.18

1.19

0.98

0.98

1.00

Ca %

0.93

0.94

0.95

0.92

0.93

0.94

Available P%

0.42

0.43

0.43

0.37

0.37

0.36

* Supplied per kg of diet: 12000 IU vit. A, 220 vit. D, 10mg vit. E, 2.0mg
vit. K, 1mg vit. B1, 4mg vit. B2, 1.5mg vit. B6, 10μ vit. B12, 20mg vit. B…,
10mg vit. B…, 1 mg vit. B…, 50μ vit. B…, 500mg Cholin chloride, 850mg
Zn, 55mg Mn, 30mg Fe, 10mg Cu, 10mg I, 0.1mg Se and 0.25mg Co.

Result and discussion:
Result provided in Table (3) indicate that live body weight gain and
feed conversion ratio were significantly improved (P<0.01) by 6% olive oil
sediments and all forms of antioxidants employed during the 2-4 week phase
of growth, then the effect disappeared on the finisher phase and for the total
growth term.
Table (3)
Main effect of olive oil level and antioxidant source on live weight gain
and feed conversion ratio of broilers.

Live body weight gain (g)

Feed conversion ratio (g feed /g gain)

Item
0-2 week 2-4 week 4-6 week 0-6 week

0-2 week

2-4 week

4-6 week

0-6 week

Olive oil level (L)
zero

257a±4

703b±16

770±28

1730±33

1.82±0.03

1.64b±0.04 2.70±0.09 2.13±0.04

3%

247b±4

715b±11

786±35

1748±36

1.85±0.03

1.62b±0.03 2.71±0.19 2.11±0.05

6%

256a±4

760a±10

805±29

1821±26

1.79±0.03

1.53a±0.02

Sig.

*

**

ns

ns

ns

**

2.60±0.09 2.03±0.02
ns

ns
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Table (1)
Determined fatty acid profile of olive oil sediments.

C14:0

0.49

C18:1

76.37

C16:0

14.42

C18:2

7.04

Others 1.68

The metabolizable energy of olive oil sediments is 8225.3 (me/kg)
following the equations of Wiseman and Salvador (1991).Diets are presented
in Table (2). Data were subjected to factorial analysis using SAS (2001).
Variables having significant differences were compared using Duncan’s
Multiple Range Test (Duncan’s Multiple Range Test (Duncan, 1955).
Table (2)
Integration and chemical composition of the experimental diets.

Starter-Grower diets (0-28 days of age)

Finisher diets (29-42 days of age)

Ingredient / Phase
Control

3% oil

6% oil

Control

3% oil

6% oil

Yellow corn

53

44

36

46

40

25

Wheat

12

11

10

20

18

24

Wheat bran

1

8

14

10.2

15.2

21.2

Soybean meal 44%

30

30

30

20

20

20

Olive oil sediments

-

3

6

-

3

6

Di-Ca-P

1.50

1.50

1.50

1.25

1.25

1.25

Limestone

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Vit. &Min. premix*

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

NaCl

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Dl-methionine

0.15

0.15

0.15

0.10

0.10

0.10

L-lysine

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

100

100

100

100

100

100

2900

2908

2923

2800

2820

2835

Total
Calculated analyses
ME(kcal/kg diet)
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Introduction:
Fats are frequently included in broiler diet to increase the energy density.
Several studies have shown that an increase in the concentration of dietary
fat level produces a decrease in feed intake but does not negatively affect
daily gain, resulting in an improvement in feed efficiency (pmchasov and Nir,
1992).
Olive oil is one of the most widely used vegetable oil for human
consumption in the countries of the Middle East. Few studies have been
carried out to evaluate the response of broiler to olive oil supplementation.
Daghir and Tannous (1965) compared 5 or 10% corn oil, edible olive oil
and crude olive oil in broiler diet. Differences in body weight gain of group
were not significant however, the least gain was observed with feeding 10%
edible olive oil and crude olive oil. El-Deek et al, (2005). Investigated the
impact of different levels (zero, 2.5 or 5.0%) of olive oil when replaced with
the same percentages of the experimental diet or added above it. Neither the
inclusion nor supplementation with significantly affected growth traits. On
the other hand, because of its high content of polyunsaturated fatty acid, olive
oil sediments are prone to auto-oxidation, that may affect the feeding value of
the feed and meat produced. Supplemental antioxidants have been reported
to protect polyunsaturated fatty acids of the diets from oxidation (Haug et al
,2007). This research aimed at studying the effect of the interaction between
dietary olive oil sediments level and supplemental antioxidant source (vitamin
E, selenium and their combination) on the performance of broiler chicks.

Materials and Methods:
Two –hundred eighty eight-one day oil-unsexed Cobb chicks were
distributed among 12 expirmental group of 24 chicks each in three replicates
to study interaction between dietary olive oil sediment level and antioxidant
source (vitamin E,Seor their combination)on growth performance, carcass
traits and some serum constituents of broilers. Olive oil was added at the rate
of zero. 3.0 and 6.0% of the diet. while antioxidants were added at the rate of
80ppm of vitamin E. 0.2 ppm Se ,and 80 ppm of vitamin E + 0.2 ppm Se. The
main fatty acids composition of olive oil sediments were analyzed according
to Paquot and Hautfenne(1985).
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Abstract:
Two –hundred eighty eight, one day old-unsexed Cobb chicks were
randomly distributed among 12 experimental groups of 24 chicks each ,in
three replicates, to study the interaction between dietary olive oil sediments
level and some supplemental antioxidant source (non vitamin E, selenium or
their combination ) on growth performance ,carcass traits and some blood
serum constituents of the broilers. Olive oil sediments were incorporated in
the diet at the levels of zero,3 or 6%.Vitamin E as dl –a –tocopheryl acetate
was supplemented at the rate of 80 ppm selenium at 0.2 ppm as sodium
selenite or their combination at 80 ppm of vitamin E +0.2 ppm selenium (VE).
Neither oil level nor antioxidant source significantly affected the live weight
gain, feed intake or feed conversion ratio of broilers. Also the interaction
between oil level and antioxidant source did not significantly affect any of
these variables. Hot carcass% and total edible part were significantly higher.
While abdominal fat %was significantly lower with feeding 6% oil diet,
while a combination of vitamin E +Se significantly reduced abdominal fat %
compared with other antioxidant forms. Also abdominal fat was significantly
affected by the interaction studied 3% oil fed group had significantly the
highest serum triglycerides and the lowest serum total cholesterol compared
to their counterpart fed by the control or 6% oil diet. Vitamine E fed group
had elevated significantly the serum total cholesterol level, and the interaction
studied significantly affected this variable but had no effect on serum
triglycerides.
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Table (6)
Weight (g) and proportions of tissues in whole carcass and fat depot proportions
in carcass fat in Awassi fattening lambs fed different OC

Group

Crude

Alkali treated

Ensiled

Pelleted OC type effect

Muscle, g

14518.0a

14455.0a

14520.0a

12720.0b

*

Muscle, %

59.5

59.0

60.0

60.0

NS

Bone, g

4267.6a

4296.0a

4195.2a

3755.6b

*

Bone, %

17.4

17.5

17.3

17.7

NS

Fat, g

2714.0a

2624.0a

2668.0a

2144.8b

*

Fat, %

11.1

10.7

11.0

10.1

NS

Subcutaneous fat, %

27.2a

27.9a

27.0a

23.3b

*

Inter muscular fat, %

60.3a

59.8a

58.6a

55.2b

*

Pelvic fat, %

5.8a

5.0a

5.1a

3.5b

*

Kidney fat, %

13.3

13.1

13.3

13.2

NS

OMF, g

1310.0

1381.0

1364.0

1390.0

NS

Total body fat, g

4024.0a

4005.0a

4032.0a

3534.8b

*

Carcass fat/ TBF, %

67.4a

65.5a

66.2a

60.7b

*

TBF/EBW, %

8.9b

9.1b

9.0b

9.1a

NS

Means in the same line with different alphabets (a, b) are significantly
different (P < 0.05). NS: not significant (P > 0.05).
•

J. Anim. Sci. 82, 3006–3014.
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Table (4)
Slaughter body weight (BW), empty body weight (EBW) and dressing percentages (DP) of
Awassi fattening lambs fed different types of OC

Group

Crude

Alkali treated

Ensiled

Pelleted

OC type effect

BW, kg

53.0

52.2

52.6

45.2

*

EBW, kg

45.1

43.8

44.7

38.8

*

Carcass weight, kg

24.4

24.5

24.2

21.2

*

Commercial DP, %

46.0

46.9

46.0

46.9

NS

Real DP, %

54.1

55.9

54.1

54.6

NS

Means in the same line with different alphabets (a, b) are significantly
different (P < 0.05). NS: not significant (P > 0.05).
Table (5)
Fresh organs weight (g) and proportion in empty body weight
in Awassi fattening lambs fed different types of OC

Group

Crude

Alkali treated

Ensiled

Pelleted

OC type effect

HHF, g

9540a

9291a

9468a

8588b

*

Gut, g

4140a

4310a

4230a

3670b

*

Liver, g

1140a

1156a

1190a

1040b

*

HL, g

1100a

1198a

1156a

934b

*

HHF, %

21.1

21.2

21.2

22.1

NS

Gut, %

9.8

9.8

9.4

9.5

NS

Liver, %

2.5

2.6

2.6

2.7

NS

HL, %

2.4

2.7

2.6

2.4

NS

Sum of organs, %

35.8

36.3

36.8

36.7

NS

Means in the same line with different alphabets (a,b) are significantly
different (P < 0.05). NS: not significant (P > 0.05).
HHF: hide–head–feet.
HL: heart and lungs
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Table (2)
Chemical composition of crude, alkali treated and ensiled OC fed to Awassi lambs, g/kg DM

Nutrient

Crude

Alkali treated

Ensiled

Dry matter

900

880

410

Crude protein

52

58

60

Crude fat

50

45

47

ADF

500

400

550

NDF

601

470

630

Ash

123

140

130

Calcium

20.0

21

15.0

Phosphorus

3.0

4.0

2.1

Copper, mg

13.9

14.5

15.8

Table (3)
Effect of OC type on feed intake and body gain of Awassi fattening lambs

Group

Crude

Alkali treated

Ensiled

Pelleted OC type effect

DMI

1968

2025

1760

1687

*

Initial body weight, kg

29.5

28.9

29.8

29.3

NS

Final body weight, kg

53.0a

52.2a

52.6a

45.2b

*

Average daily gain, g

335a

332a

325a

227b

*

CR

5.38b

5.55b

5.40b

6.5a

*

Means in the same line with different alphabets (a, b) are significantly
different (P < 0.05). NS: not significant (P > 0.05). CR, conversion rate.
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Table (1)
The ingredients and chemical composition of experimental feeds incorporated
with OC fed to Awassi fattening lambs, g/kg DM

Ingredient

Crude

Alkali treated

Ensiled

Pelleted

Yellow corn

400

400

400

400

Soybean meal

257

257

257

257

Wheat bran

79

79

79

79

Olive cake

149

149

149

149

Ammonium chloride

3

3

3

3

DCP

6

6

6

6

Limestone

17

17

17

17

NaCl

3

3

3

3

Premix*

1

1

1

1

Soapstock

1

1

1

1

Wheat straw

84

84

84

84

Dry matter

900

890

890

890

Crude protein

180

180

180

180

ADF

185

145

186

175

NDF

550

480

519

538

Ash

65

64

71

67

Ca

9.1

9.2

9.2

9.3

P

6.2

6.4

6.2

6.4

2780

2810

2800

2790

Chemical analysis:
(as fed basis)

ME**, kcal/ kg

*composition per 1 kg contained, vitamin A, 2000000 IU; vitamin D3,
40000 IU; vitamin E, 400 IU; Mn, 12.8 mg; Zn, 9.0 mg; I, 1.56 mg; Fe, 6.42
mg; Co, 50 mg; Se, 32 mg plus an antioxidant.
**metabolizable energy; based on tabular values (NRC, 1985).
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materials (Balcells et al., 1993). Mart´ınGarc´ıa al. (2004b) reported low
levels of VFA, NH3-N and microbial N in continuous fermenters fed dried
olive cake resulted from a two phase centrifugation extraction procedure.
Martin Garcia et al. (2003) reported that the estimated microbial protein
synthesis in the rumen of goats was higher with diets including OC compared
to alfalfa hay. The relative good performance and carcass quality in lambs fed
the ensiled OC was because this type of feed is a good source of Ca, Mg, Cu
and Zn and a moderate source of P and the microbial fermentation of feeds
that can enrich them with vitamins, enzymes and growth factors (Israilides et
al., 1994; Bampidis et al., 2005; Christodoulou et al., 2007; Christodoulou et
al., 2008).

Conclusions:
Replacement of corn in corn-SBM basal diets with crude, alkali treated
or ensiled OC in diets of fattening lambs resulted in similar productive
performance. Olive cake can be incorporated into concentrate mixtures for
growing lambs, at inclusion levels of 149 kg/t, with no adverse effects on
performance or carcass characteristics. Adoption of this option provides the
fattening industry with an inexpensive nonconventional feed ingredient and
reducing the environmental pollution caused by wastes’ disposal in the olive
industry.
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especially on cellulolytic activity (Uceda and Hermoso, 1997; Chiofalo et al.,
2002). However, if included in the right proportion in the diet, as in this study,
there is a great positive effect on lambs’ performance.
Molina and Aguilera (1988) reported that apparent digestibility of cell wall
components was improved by the alkali treatment which also improved the
metabolizable energy content (Sansoucy, 1985; Molina and Aguilera,1988).
The alkali treated OC resulted in comparable performance values which means
that there is no soap formation as described by (Hadjipanayiotou, 1999).
Lambs were slaughtered at different weights. Then lambs had different
EBW, and carcass weights. These parameters depend on slaughtering BW
(Fehr et al., 1976; Marinova et al., 2001; Mourad et al., 2001; Naser, 2009).
Weights of visceral organs were affected by the treatment of OC. Volatile
fatty acids and other nutrients produced by fermentation in the case of feeding
OC diets were probably the reason behind the visceral organs development.
Heavier mass of some tissues as liver, kidney and gut was expected due to
the high metabolic activity of these tissues (Fluharty and McClure, 1997).
Similarly, the weight of offal components rich in bone and/or with a low
metabolic activity (head, feet and lungs) were also affected (P<0.05) with OC
diet. This result is in contrast with previous research where early maturing
parts (Wallace, 1948; Prud’hon, 1976) are less affected by feeding in growing
animals (Kamalzadeh et al., 1998).
Muscle, bone, and adipose tissue mean weights were significantly
affected by type of OC probably because animals were slaughtered at different
weights. Animals fed the alkali treated, ensiled and the crude OC had higher
carcasses muscle, bone, fat and total body fat compared to other animals.
These results partially opposed the phenomenon that bone is a tissue with
early development in all-animal species and does not depend on feeding at
older ages. On the other hand, muscle and especially fat depots depend on
nutrient utilization (Atti et al. 2004). However, kidney and mesenteric fat
(OMN) fats were the same in lambs among different feeding groups. The
indicated improvement in performance associated with alkali treatment
might be explained by the increase in OM and ADF degradability in sheep
and the stable ruminal NH3-N concentrations in lambs fed by ensiled OC
with poultry manure (Nefzaoui and Vanbelle, 1986). The ruminal values of
NH3-N concentration in sheep offered extracted OC adlibitum were below
the suggested values for good microbial activity in animals fed high fiber
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the proportion of total body fat to lambs empty body weights was the same
(P>0.05) among animals in different OC groups.

4. Discussion:
Laboratory analyses of OC showed comparable values to those associated
with the OC resulted from the traditional olive presses (the three phase
centrifugation extraction procedure, Molina-Alcaide and Y´a˜nez-Ruiz, 2008).
Fibrous components vary depending largely on the proportion of stones in
OC (Molina-Alcaide and Y´a˜nez-Ruiz, 2008). This study showed that alkali
treatment decreased NDF and ADF by 22 and 20%, respectively. Similar
finding was reported by Nefzaoui and Vanbelle (1986) where a decrease in
NDF and ADF occurred after NaOH treatment.
Most of the information available on intake of OC concerns crude OC
(Aguilera and Molina, 1986; Molina and Aguilera, 1988; Abo Omar and
Gavoret, 1994; Chiofalo et al., 2004; Molina Alcaida, 2005). This study
showed that the lowest intake was observed in lambs fed by the pelleted OC. In
contrast, (Nefzaoui and Vanbelle, 1986) observed higher intakes of extracted
OC in sheep when fed as pellets than as silage. The results of this research
showed a satisfactory consumption of OC by lambs fed by the crude, alkali
treated or ensiled OC compared to the intake by lambs fed by the pelleted
OC. Most of the previous reports suggested satisfactory levels of intake of
crude OC by pregnant and lactating ewes (Aguilera et al., 1992), ensiled by
lactating ewes (Hadjipanayiotou, 1999); pelleted by lactating goats and cows
(Hadjipanayiotou, 1999; Chiofalo et al., 2004) and as feed blocks by growing
lambs and rams (Giozelgiannis et al. 1978; Ben Salem et al., 2000).
The type of olive cake had a significant (P<0.05) effect on lambs’ weight
gain. Lambs fed by the crude, alkali treated or ensiled OC had more (P<0.05)
gain compared to lambs fed by the pelleted OC rations. The treatment of OC
had no advantage regarding body gain compared to the gain in crude OC
lambs. The depressed gain in lambs fed by the pelleted OC rations can be
explained by the low organic matter digestibility associated with pelleting
due to the reduction in particle size resulting in a decrease retention time
in rumen (Molina-Alcaide and Y´a˜nez-Ruiz, 2008).These results agree with
previous research (Hadjipanayiotou and Koumas, 1996) in which young ewe
lambs had faster gain as utilized OC silage effectively. The use of high-fat
OC might be constrained by its effect on the rumen microbial population,
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3. Results:
3.1 Chemical composition of OC:
The chemical analysis of the crude, alkali treated and ensiled OC is
presented in table (2). The alkali treatment resulted in about 20% reduction in
both the ADF and NDF fractions of crude fiber.

3.2 Diet intake and lambs’ growth:
DM intake was affected (P<0.05) by the type of OC. Feed intake was
higher (P < 0.05) by lambs fed by the crude, alkali treated or ensiled OC
compared to lambs fed by the pelleted OC diets (Table 2).
The body weight gain and feed conversion ratio were lower (P < 0.05)
in lambs fed by pelleted OC diets than for those receiving other types of OC
diets (Table 2).

3.2 Empty body weight, dressing percentage and offal
weights:
The OC type had significant effects on empty body weight and carcass
weight. These parameters were (P<0.05) higher in lambs fed by the crude,
alkali treated and ensiled OC diet compared to pelleted OC. However, OC
type had no effects on dressing percentage (Table 4). External (hide, head and
feet) and thoracic (lungs and heart) organ percentages were affected by the
type of OC. Lambs fed by crude, alkali treated or ensiled OC had the lightest
(P<0.05) hide, head, feet, liver and gut compared to pelleted OC (Table 5).

3.3 Carcass tissue composition and fat repartition:
The type of OC had significant effects on muscle, bone and adipose tissue
mean weights (Table 6). Animals fed by the crude, alkali treated or ensiled
OC had heavier (P<0.05) muscles, bone and carcass fat compared to lambs
fed by the pelleted OC. Animals of crude, alkali treated or ensiled OC diets
had more subcutaneous, intramuscular and pelvic fats (P<0.05) than those
receiving the pelleted OC diet (Table 6). Total body fat deposition varied
with the OC type. Lambs fed by the pelleted OC had low (P<0.05) body fat
compared to carcass fat deposition in lambs of other OC groups. However,
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parasites and the enterotoxaemia, respectively. Both treatments were applied
subcutaneously at 1 cc dose. Lambs were then assigned randomly to four
experimental fattening diets (12 lambs/treatment). Lambs in each treatment
were fed individually with total mixed rations (TMR, table 1), and each lamb
was considered as an experimental unit. Animals in treatment groups were
fed corn-SBM based rations. Olive cake was incorporated at a fixed level to
all rations. Crude OC was fed to lambs in group 1 (control group); however,
alkali treated, ensiled and pelleted OC was fed to lambs in groups 2, 3 and
4, respectively and in a completely randomized design for 68 days (Table 1).
Rations fed were formulated to meet NRC (1985) standards.
lambs were housed in individual pens (1.5m ×1.00 m) with constant
illumination and fed the experimental diets twice daily at 0900and 1700
h. Feed offered and refused was recorded daily. Clean drinking water was
available in plastic buckets. Animal pens were cleaned weekly. Lambs weights
were recorded weekly before the 0900 h feeding. Ingredient composition of
the experimental diets is shown in Table (1).
Samples of individual ingredients and diets were analyzed for CP (AOAC,
1990), DM by oven drying for 48 h at 96 ◦C, ash by combustion at 550◦C for
6 h and fiber fractionation by the procedures of Van Soest et al. (1991).
At the end of the 70 days feeding period, lambs had a 12 h fasting period
after which all lambs were slaughtered. The bodies were skinned; the head and
feet were removed. The carcass was eviscerated and the hot carcass weight
was determined.
The internal organs (liver, kidneys, heart, and skin) were weighed. Cold
carcass weight was determined after chilling for 24 h at 4 ◦C. The cold carcass
weight and live weight were used for the determination of the dressing
percentage.

2.3 Statistical analysis:
Data were subjected to ANOVA for a completely randomized design using
the general linear procedure of SAS (1989). Differences among treatment
means for significant dietary effect were detected using the LSD procedure of
SAS. Unless otherwise stated, significance was declared at P <0.05.
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al.,1997). All of these reports its potentiality in improving weight gain, intake,
carcass quality in lambs, milk composition, total milk yield also production of
healthier animal products in terms of their fatty acid profile.
Alkali treatments have been shown to improve both metabolizable energy
content (Sansoucy, 1985) and apparent digestibility of cell wall components
(Aguilera and Molina, 1986; Molina and Aguilera, 1988); however, ensiling
may be the best option for improving oil rich OC nutritive value since alkalis
may lead to soap formation (Hadjipanayiotou, 1999).
Several papers have examined the effect of including olive by-products
on animal performance; however, very few studies have addressed the effects
on carcass quality and visceral organs. The objectives of this research are to
investigate the type of OC treatment on the performance and carcass quality
and visceral organs of Awassi lambs.

2. Materials and Methods:
2.1 Preparation of diets:
The fresh OC needed for the whole experiment was obtained from a
traditional olive press factory near the experimental site. A portion of the
fresh OC was spread on a plastic sheet for sun drying. The air-dried crude
OC was temporarily stored to be fed as crude OC and considered as the
control group. Another portion of the crude OC was treated with NaOH as
described by Nefzaoui (1985). The fresh OC was ensiled as described by
Hadjipanayiotou (1999). To produce the pellet, the fresh OC was processed
in a rotational dehydrator operating at 500◦C. The dehydrated OC came out
from the dehydrator at a temperature of 70◦C and then it was immediately
pelleted at about 80◦C and cooled down to a temperature below 20◦C, suitable
for stable preserving (Cozzi et al., 2002).

2.2 Animals and experimental design:
Forty eight weaned male Awassi lambs with an initial mean weight
of 29.5 kg (SD=2.3 kg) were used in the experiment. The experiment was
conducted at Zief farm of Hebron University, Hebron city, Palestine after the
approval of the Animal Care and Use Committee. Lambs were treated with
IVOMEC (Merial, USA) and CoglaVac (France) against internal and external
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1. Introduction:
Olive cakes (OC) consist of olive pulp, skin, stone and water. There are
two centrifugation extraction procedures used in olive processing: the two and
the three stage procedures (Molina-Alcaide and Y´a˜nez-Ruiz, (2008). The
chemical composition of olive cakes differs between these two procedures.
The main difference is the higher moisture and the lower oil content of OC
obtained from the two stage procedure.
The crude protein (CP) content is low and variable (Nefzaoui, 1985;
Abo Omar and Gavoret, 1995; Mart´ınGarc´ıa et al., 2003) and with high
structural carbohydrate content (Nefzaoui and Vanbelle, 1986; Abo Omar and
Gavoret, 1995; Mart´ın Garc´ıa et al., 2003; Molina-Alcaide and Y´a˜nezRuiz, 2008).
Rations containing traditional feed ingredients and variable proportions
of OC, were satisfactorily consumed by various animal species (Aguilera et
al., 1992; Hadjipanayiotou, 1999; Ben Salem et al., 2000; Chiofalo et al.,
2004; Christodoulou et al. 2008). However, OC treatment has variable
effects on nutrient composition (Nefzaoui and Vanbelle (1986; Aguilera et
al.,1992; Hadjipanayiotou, 1999; Ben Salem et al., 2000; Chiofalo et al.,
2004; Christodoulou et al., 2008).
Given that the production of olive by-products is seasonal, their usage
in animal feeding over the whole year requires adequate preservation and
storage (Molina-Alcaide and Y´a˜nez-Ruiz, 2008). The main constraints to
preserve crude OC are its high water and oil contents. However, silage has
been reported to be a simple, cheap, and efficient procedure to preserve OC,
either alone (Hadjipanayiotou, 1999) or with the addition of poultry manure
(Nefzaoui, 1991), conventional feedstuffs (Hadjipanayiotou, 1994), urea (AlJassim et al., 1997) or alkali (Nefzaoui and Vanbelle, 1986).
Different ways to include OC in animal diets have been described,
feeding it fresh (Giozelgiannis et al. 1978), ensiled (Hadjipanayiotou, 1999;
Hadjipanayiotou and Koumas, 1996; Christodoulou et al., 2008) or dried
(Abo Omar and Gavoret, 1995), as a component of concentrate pellets and
multi-nutrient feed blocks (Priolo et al., 2002) or urea treated (Al-Jassim et
Al-Quds Open University\ Palestine
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Abstract:
The effects of the type of olive cake (OC) on growth performances and
carcass quality were studied on forty eight Awassi lambs. All lambs were males
with an average body weight of 29.5 kg (S.D. = 2.3 kg) at the beginning of the
experiment. The animals were randomly divided into four groups of 12 lambs
each. Lambs in each group received individually corn-soybean meal (SBM)
total mixed rations. These rations were incorporated with a fixed amount (149
g/kg DM) of OC of different types: crude OC (control group), alkali treated,
ensiled and pelleted. All rations were isonitrogenous and isocaloric. The
growth experiment lasted 10 weeks. In the following week, all lambs were
slaughtered. At the termination of the experiment, lambs fed crude, alkali
treated or ensiled OC rations consumed more feed and gained more weight
(P < 0.05) than those fed the pelleted OC. This same trend was found for the
feed conversion (FC), empty body weights, external (hide, head and feet) and
thoracic organs (heart and lungs), gut and liver weights. Animals given crude,
alkali treated or ensiled OC rations had relatively more (P < 0.01) muscle, fat
and bone (P < 0.05) than those fed pelleted OC rations. Animals fed pelleted
OC had less (P < 0.05) subcutaneous, intramuscular, pelvic fat and total body
fat than those offered the other types of OC. However, kidney and mesenteric
fat weights were comparable among lambs in different OC rations. Results
from this work suggest that the treated OC had no advantages compared to
crude OC in regard to parameters investigated in this research.
Key words:
Awassi lambs; performance; carcass composition; visceral organs
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