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 تقديم
 

األول  الزراعي التعداد بتنفيذ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز قام حيث البيانات مصادر أهم من التعدادات تعتبر
بخصائص الحائزين الزراعيين  المتعلقة البيانات من متكاملة مجموعة على خالله من الحصول تم وقد، 2010 عام

الزراعية وهي المسح  المسوح بتنفيذ الجهاز قام كما ،والتكنولوجيا الزراعية المستخدمة في الحيازات والحيازات الزراعية
 .أمكن حيثما المصادر تلك نتائج على الدراسة هذه اعتمدت وقدالزراعي الهيكلي ومسح البستنة الشجرية 

 
 بيانات من اإلحصائية التقارير من سلسلة بإصدار الجهاز قام البيانات هذه من القصوى االستفادة على منه وحرًصا
 .للتعداد الزراعي النهائية للنتائج تفصيليةال تقاريرال ومنها المختلفة الزراعي والمسوح التعداد

 
 لإلحصاء المركزي الجهاز يقوم البيانات لهذه االستخدام األمثل ولتحقيق التعداد بيانات وتعميم نشر ال لعملياتاستكماو 

 التقارير من سلسلة إعداد المشروع هذا ويشمل ،الزراعي التعداد لبيانات والتحليل النشر مشروع بتنفيذ الفلسطيني
دراك لفهم ألفراد المجتمع المجال إلتاحة التعداد، لنتائج التحليلية  .الزراعي التعداد لبيانات أفضل وا 

 
 في القرارات ومتخذي للمخططين مرجعا تكون كي المشروع مخرجات كأحد التحليلية الدراسة هذه أن نقدم يسرنا

  .سليمة علمية أسس على الفلسطينية الدولة بناء جلأ من المستخدمين فئات وجميع والخاص العام القطاعين
 
 
 
 

 
 عال عوض

 رئيس الجهاز
  0203،آب
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  .كانيكية في األراضي الفلسطينية المحتلةالتعرف على مدى استخدام التكنولوجيا المي •

  .التعرف على مدى استخدام المكافحة المتكاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة •

  .واالقتصادية للحائزين الزراعيين االجتماعيةبالخصائص  ةالتكنولوجي األنماط تحليل عالقة استخدام •

 .الجغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلةمناطق بال ةالتكنولوجي األنماط استخدام الفتاختحليل  •
  

 أهمية الدراسة 3.1

لتحليل أثر خصائص الحائزين الزراعيين على  2010للعام  تكمن أهمية هذه الدراسة في استغالل نتائج التعداد الزراعي

استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في فلسطين والوصول إلى توصيات لكل من المزارعين أنفسهم ومتخذي القرار 

 لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص والذي سينعكس إيجابا على إنتاجية الدونم الزراعي واإلنتاج

. المصدرينووكما تعتبر نتائج الدراسة هامة بالنسبة لكل من المستوردين . كلي ودخل المزارع الفلسطينيال الزراعي

فعلى مستوى المستوردين، يمكن أن تفيدهم الدراسة في تقدير حجم الطلب المحلي على مكونات األنماط التكنولوجية 

تقدير حجم الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية  أما على مستوى المصدرين، فيمكن أن تفيدهم الدراسة في. الثالث

إضافة إلى كل هؤالء، يمكن أن تستفيد الجمعيات التعاونية الزراعية والشركات الزراعية من نتائج هذه . الفلسطينية

  .فئات المزارعين الذين يستخدمون األنماط التكنولوجية الثالث من أجل توفيرها لهم تحديد الدراسة، خاصة من حيث
  

  منهجية الدراسة 4.1

والذي تم تنفيذه في كل من الضفة  2010نتائج التعداد الزراعي لعام بيانات  تحليل تعتمد الدراسة بصورة أساسية على

ولتحليل هذه البيانات، تعتمد  .الغربية وقطاع غزة بالتعاون بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة

ففي الجانب اإلحصائي الوصفي، تحسب الدراسة النسب . )االستداللي( اإلحصائي الوصفي والتحليليالدراسة المنهج 

والتكرارات لوصف خصائص الحائزين الزراعيين وتوصيف مدى استخدام األنماط التكنولوجية المختلفة في األراضي 

وتحليل التباين األحادي  2χاختبار مربع كاي تستخدم الدراسة فالجانب اإلحصائي التحليلي،  أما في. الفلسطينية المحتلة

(One-way ANOVA)  لربط العالقات بين استخدام الحائزين الزراعيين ألنماط التكنولوجية المختلفة مع خصائصهم

  .واالقتصادية، والختبار وجود اختالفات في استخدام هذه األنماط التكنولوجية حسب هذه الخصائص االجتماعية
 

  حدود الدراسة 5.1

لضفة ايشمل التعداد الزراعي  أنال يوجد أي حدود مكانية للدراسة، فهي تشمل كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث 

ولكن، نظراً الختالف الظروف واألنماط . عشرة، وقطاع غزة بكافة محافظاتها الخمسحدى الغربية بكافة محافظاتها اإل

تشير إلى أن  الزراعي التكنولوجية المستخدمة في كل من اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني، ونظراً ألن نتائج التعداد

، فإن الدراسة ستحلل عالقة )ب2011 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( من الحيازات هي حيازات نباتية% 71

ولما كانت الحيازات . خصائص الحائزين الذين ينتجون اإلنتاج النباتي مع المختلفة استخدام األنماط التكنولوجية

وأخيراً، يجب اإلشارة . المختلطة تضم إنتاجا نباتياً، فإن الدراسة تستخدم الحيازات النباتية والمختلطة في عملية التحليل

لبعض األسئلة التي تطرحها استمارة لم تعط إجابة محددة التي  المشاهداتالدراسة تستثني من عملية التحليل إلى أن 

وهذا ما يفسر بعض االختالفات البسيطة في المجاميع الكلية للحائزين عند الحديث عن خاصية . )غير مبين(التعداد 

  .ممعينة للحائزين أو توصيف معين لنمط التكنولوجيا المستخد
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 حتوى الدراسةم 6.1

مقدمة عامة حول الدراسة من حيث مشكلتها وأهدافها،  الحالي يعرض الفصل األول. فصول ثمانيةتتكون الدراسة من 

خلفية نظرية حول استخدام التكنولوجيا ويعطي الفصل الثاني . ومحتواها وحدودها إضافة إلى أهميتها ومنهجيتها

، كما يلخص الفصل بعض الدراسات ذات العالقة والتي أعدت في دول مختلفة الزراعيينخصائص الحائزين وعالقتها ب

والبيانات  الزراعي ، وذلك من خالل استمارة التعدادويصف الفصل الثالث خصائص الحائزين الزراعيين .حول العالم

والكيماوية  الحيويةكنولوجيا التالتي تم تجميعها بواسطة هذه االستمارة، كما يعطي الفصل توصيفاً لمدى استخدام 

ل وأما الفص. الزراعية في األراضي الفلسطينية المحتلة في العمليات اإلنتاجيةوالميكانيكية، إضافة للمكافحة المتكاملة 

والكيماوية والميكانيكية والمكافحة  الحيويةالتكنولوجيا عالقة استخدام  حللفت، الرابع والخامس والسادس والسابع

مجموعة من  الثامنوأخيراً، يعطي الفصل . واالقتصادية االجتماعيةخصائص الحائزين المتكاملة، على التوالي مع 

 .لكل فئة من الفئات المستفيدة من الدراسة المقترحةاالستنتاجات والتوصيات 
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  الفصل الثاني
  

  خلفية نظرية واستطالع دراسات سابقة
  

، وعن العوامل المختلفة التكنولوجيا الزراعية أنماطيعطي الجزء األول خلفية نظرية عن . يتكون هذا الفصل من جزأين

حول  ويلخص الجزء الثاني بعض الدراسات التي أجريت .التكنولوجيااألنماط في المؤثرة في تبني واستيعاب هذه 

   .الناميةفي العديد من الدول المتقدمة و العوامل المؤثرة في تبني التكنولوجيا الحديثة
 

  خلفية نظرية 1.2

المحسنة في اإلنتاج الزراعي بهدف إنتاج و المهجنة شتالواأل البذورعلى أنها استخدام  الحيويةتعرف التكنولوجيا 

حول  من زيادة إنتاج المحاصيل% 50البنك الدولي أن ما يصل إلى وأكد . محاصيل جيدة في النوعية وزيادة اإلنتاج

نجاح مشاريع  لضمانعلى أنه ) فاو(وتشير منظمة األغذية والزراعة . إنما يرجع إلى استخدام البذور المحسنة العالم

ورة تسهيل انتقال كما تؤكد المنظمة على ضر. إنتاج البذور المحسنة ال بد من وجود بنية سياسية تقوم بمراقبة الجودة

األصناف المحسنة عبر الحدود، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تزيد من الحاجة إلى نشر أصناف أكثر مرونة 

  .)2011دة، حتماألمم ال(واستجابة للظروف الجوية المتقلبة 
  

تي تصيب النباتات، واستخدام وتعرف التكنولوجيا الكيماوية على أنها استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة اآلفات ال

 الحيويةوينظر للتكنولوجيا  ،هذا). 2003التالوي، (صوبة التربة أو استرداد خصوبتها للمحافظة على خ ةالسماد الكيماوي

في استخدام األرض الزراعية، حيث أن استخدام هذه األنماط التكنولوجية يؤدي إلى زيادة  توفرانا موالكيماوية على أنه

يمكن إنتاج نفس الكميات من المحاصيل بزراعة مساحة أقل، وكما يمكن بطبيعة الحال زيادة اإلنتاج  ،وبالتالي .اإلنتاجية

  . (Ruttan, 1980)بزراعة نفس مساحة األرض المزروعة
  

على  يمكن وصف التكنولوجيا الميكانيكية في الزراعة على أنها التكنولوجيا الموفرة في استخدام العمال، حيث أنها تعتمد

ويذكر البعض أن الهدف من استخدام التكنولوجيا الميكانيكية هو ليس زيادة . استخدام اآلالت والمعدات الزراعية

اإلنتاجية واإلنتاج، وإنما لتسهيل العمليات الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من شح في الموارد البشرية والقوة 

  .(Ruttan, 1980)تراليا حالة أمريكا الشمالية وأس العاملة كما في
  

ة، األمر الذي ظهرت معه الكثير من البيئو سلبية على صحة اإلنسانأدى سوء استعمال مبيدات اآلفات إلى آثار 

، كالمكافحة الفيزيائية الميكانيكية والحيوية المحاوالت لتقليل استخدام هذه المبيدات والبحث عن بديل لها في نفس الوقت

 مزيج من هذه الطرق وهو ما أطلق عليه الخيارات المطروحة استخدامأهم وكان من بين . المقاومةوزراعة األصناف 

ويؤكد العديد من الباحثين على أهمية استخدام  .(Integrated Pest Management: IPM)المكافحة المتكاملة لآلفات 

  اعة وفقاً لمفهوم التنمية الزراعية المستدامة مساهمتها في تكثيف الزرلالمكافحة المتكاملة في الدول النامية نظراً 

  ).2007األشرم، (
 

على عدة عوامل يأتي في مقدمتها توفر  ،في مختلف القطاعاتو ، بصورة عامةيعتمد تبني التكنولوجيا الحديثة

كما يتأثر تبني . (Wozniak, 1987; Lo and Sutthiphisal, 2010)األشخاص المؤهلين للعمل في المشروع 
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 ويمكن أن. (Davies, 1979; Frambach and Schillewairt, 2002)التكنولوجيا الحديثة بحجم المنشأة قيد الدراسة 

التكنولوجيا الحديثة على النمط السابق للتكنولوجيا المستخدم في العملية اإلنتاجية  استخدام يعتمد توجه المنشآت إلى

(Flaig and Stadler, 1994)تواجهها المنشأة من قبل المنشآت األخرى في نفس المجال  يمكن أن تي، وقوة المنافسة ال

(Bertschek, 1995; Aghion et al., 2009).  
  

). التقدم(دائماً إلى األفضل  م يسعونعلى اعتبار أنه ميول المزارعين أو شخصياتهمتركز معظم الدراسات على 

 ،تصادية للمزارعين وأثرها على تبني التكنولوجيا الحديثةوبالتحديد، تركز الدراسات على الخصائص االجتماعية االق

كما استخدمت هذه الدراسات مثل هذه المتغيرات لدراسة . وكان من أهم تلك الخصائص؛ الثروة وحيازة األرض والتعليم

  :هذه الدراسات حول المتغيرات التالية تركز، حيث الفروق بين من تبنى التكنولوجيا وبين من لم يتبناها
  

كما أنه أكثر قدرة من استخدام هذه . يجعل المزارع يتقبل اإلرشاد والنصيحة حول التكنولوجيا: التعليم الرسمي اوال

  ).خاصة المعقد منها(التكنولوجيا 
  

. ولكنه أكثر وضوحاً في الكيماوية الحيويةأقل وضوحاً من . حضور الندوات والورشات: التعليم غير الرسميثانيا 

إذا اقتصرت على المتعلمين فقط، يجب العمل على تبسيطها أو . لعالقة والمضامين التي يمكن أن تحتويهامدى قوة هذه ا

ولعل . البحث عن بدائل أو التركيز في اإلرشاد على المزارعين األقل تعليماً لتدريبهم على ممارسة العمل باستخدام

الزراعي في الريف لتحسين قدرة المزارع على استيعاب المزيد من االستثمار في قضايا اإلرشاد والتدريب والتعليم 

  .التكنولوجيا
  

يمكن أن يؤثر عمر المزارع في تبني التكنولوجيا الحديثة في عدة صور، أهمها؛ قد يكون : عمر المزارع ثالثا

الكهم صالحيات المزارعون األكبر سناً أكثر خبرة من المزارعين األقل سناً، وقد يمتلكون موارد أكثر، إضافة إلى امت

وقد ال . ويمكن أن تسهل كل هذه األمور في تبينيهم التكنولوجيا الحديثة أو حتى في تجربتها. أكبر في اتخاذ القرارات

لذلك، . ترتبط الخبرة بالعمر خاصة عند الحديث عن الخبرة في مجال زراعة معينة أو في مجال إنتاج محصول معين

  .عدد سنوات الخبرة للمزارع يمكن اللجوء إلى السؤال مباشرة عن
  

وفي الجانب اآلخر، يمكن أن يتجه المزارعون األقل سناً إلى تبني التكنولوجيا الحديثة أكثر من المزارعين األكبر سناً، 

وذلك بسبب أن المزارعين األصغر سناً قد يكونوا انخرطوا في التعليم الرسمي لعدد سنوات أكثر من المزارعين كبار 

  .هم قد يكونوا تعرضوا لتجارب مشابهة خاصة أولئك الذين يمكن أن يكونوا قد هاجروا من مناطق أخرىالسن، أو أن
  

ولهذا، يجب . تلعب المرأة دوراً هاماً في الزراعة، خاصة عندما تكون هي من يتخذ القرار في المزرعة :الجنسرابعا 

ويمكن تفسير ظهور اختالفات في تبني التكنولوجيا  .تحليل دور المرأة في تبني التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج

أوالً، طبيعة النظام الزراعي . الحديثة في المزارع التي تحوزها إناث عن المزارع التي يحوزها ذكور بعاملين أساسيين

والقروض  ثانياً، قد ال تتحكم المرأة بالموارد المتاحة، خاصة األرض. المستخدم أو المحصول الزراعي الذي يتم إنتاجه

وفي هذه الحالة يمكن . والمعلومات، وبالتالي قد ال تستطيع الوصول إلى ما ترغب من تكنولوجيا قد تكون تعلم عنها

اقتراح أن يتم التركيز على النظام الزراعي الذي يتناسب مع واقع المرأة، خاصة الموارد التي تمتلكها أو مساعدة المرأة 

  .في الوصول إلى تلك الموارد
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قد تنتشر التكنولوجيا في مناطق متعددة األعراق والديانات، وبالتالي قد تظهر  :االختالفات العرقية والدينيةخامسا 

ولعل السبب األساسي لهذه االختالفات تعود إلى اختالف كمية . فروقات في تبني التكنولوجيا حسب العرق والدين

ويمكن تفسير هذه االختالفات بسبب . لزراعية التي قد يستخدمونهاونوعية الموارد التي يديرونها أو باختالف النظم ا

تركيز الخدمات الحكومية على مجموعة دون المجموعات العرقية أو الدينية األخرى وبذلك يجب أن توجه السياسة نحو 

أن توجه حسب  وبالتالي، يمكن اقتراح السياسات التي يجب. عدالة التوزيع في الخدمات اإلرشادية والزراعية األخرى

  .هذا اإلطار
  

يميل المزارعون األغنى إلى تبني التكنولوجيا الحديثة قبل من هم أقل غنى، خاصة عندما تحتاج  :الثروةسادساً 

ويمكن تفسير االختالفات ليس بسبب قدرة المزارع الغني على . التكنولوجيا إلى شراء مدخالت إنتاج مرتفعة السعر

تسهيل قدرة المزارعين األقل غنى  ال شك أن. ى تحمل مخاطر هذه التجربة الجديدةالشراء فحسب، بل بقدرته عل

  .)، يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفوارقد االقتصادية األخرى خاصة القروضالموار للوصول إلى
  

االكتشافات العوامل التي يمكن أن تؤثر في  (Rogers and Stanfield, 1968)يلخص روجرز وستانفيلد وبالنتيجة، 

مستوى التعليم  من ترتبط االكتشافات التكنولوجية طردياً مع كل ؛التكنولوجية واتجاه هذه العالقات على النحو التالي

ومستوى الدخل ومستوى المعيشة ومستوى الثقافة العامة ودرجة الميل نحو التغيير ومدى اإلنجاز السابق ومدى الطموح 

  .عمر لم تكن واضحةنحو التعلم، ولكن العالقة مع ال
 

وتشير بعض الدراسات إلى أن هنالك ارتباط بدرجة كبيرة بين مستوى التعليم ومعدالت تبني التكنولوجيا الحديثة في 

ويفسر الباحثان هذا االرتباط بمستوى المعلومات التي يمكن أن تكون . (Weir and Knight, 2003)المجال الزراعي 

 . نظيره غير المتعلم موجودة لدى المزارع المتعلم عن
  

  دراسات سابقة استطالع2.2 

 .في هذا الجزء من الدراسة بعض الدراسات التي تمت حول التكنولوجيا الزراعية والعوامل المؤثرة في تبنيها نلخص

 من الباحثين التكنولوجيا بصورة عامة، بينما يخصص البعض اآلخر يحللوتجدر اإلشارة أن بعض هذه الدراسات 

من الباحثين  خرىأ في حين تتجه مجموعة العوامل المؤثرة في استخدامها، تحديدليتم  ،تكنولوجيا محددةتحليله لنمط 

  .لدراسة استخدام تكنولوجيا معينة إلنتاج سلع محددة
  

  دراسات من واقع الدول المتقدمة 2.2.1

على أثر رأس المال البشري، مقاساً بمستوى التعليم والخبرة، على تبني واستيعاب  (Wozniak, 1987)يشدد 

كما أنه يؤكد، بصورة تطبيقية عملية، على األثر اإليجابي لكل من هذين العاملين . التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة

هذه النتائج، حيث أظهرت نتائج  (Lo and Sutthiphisal, 2010)وتدعم دراسة . على تبني واستيعاب التكنولوجيا

دراستهما األثر اإليجابي لرأس المال البشري على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مقاسة باستخدام التكنولوجيا الكهربائية 

  .في اإلنتاج في الواليات المتحدة
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. تكنولوجيا الري في ألمانيا حوافر االستثمار أو عدم االستثمار في) Ihli et al., 2012(درس إهلي ومارت وماسشوف 

العمر والجنس ومستوى التعليم وحجم األسرة وحجم المزرعة ونوع المزرعة  ؛وكانت أهم المتغيرات التي تم دراستها

  .واستخدام الري
  

  دراسات من واقع الدول النامية 2.2.2

واستخدمت الباحثة . الحراثة في إثيوبياالعوامل المؤثرة على تبني تكنولوجيا  (Petros, 2010)درست الباحثة بيتروس 

على البيانات التي تم تجميعها،  اًوبناء. مزارعاً 130، حيث تمت مقابلة التي تم إعداد أسئلتها بصورة مسبقةالمقابالت 

وأظهرت النتائج أن . (Binary Logit1)قامت الباحثة بتقدير نموذج انحدار متعدد باستخدام أسلوب التقدير الثنائي 

ديد من العوامل لها تأثير إيجابي على استخدام هذا النمط من التكنولوجيا، كان من أهمها؛ الخبرة الزراعية لرب الع

. األسرة، ومشاركته االجتماعية، وتكرار االتصال بالمرشدين الزراعيين، وتكرار المشاركة في أيام المشاهدات الحقلية

ط من التكنولوجيا ال يرتبط بالمستوى التعليمي للمزارعين، ولكنها تشير وكما تشير نتائج الدراسة إلى أن تبني هذا النم

إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين المزارعين في تبني هذا النمط من التكنولوجيا، وتميل هذه الفروقات لصالح 

  .المزارعين األكبر سناً

                                                            
  ).عندما يستخدم المزارع هذا النمط؛ وصفر عندما ال يستخدمه: 1(يتم استخدام هذا النوع من النماذج القياسية عندما يأخذ المتغير التابع قيمتين فقط  1
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  الفصل الثالث
  

 التكنولوجيا الحديثة واستخدام الزراعيين خصائص الحائزين
  

أحد عشر معياراً هي؛ الكيان القانون للحائز،  الى خصائص الحائزين الزراعيينحسب تقسم استمارة التعداد الزراعي 

وعمره، وجنسه، والمهنة الرئيسية التي يزاولها، وعالقته برب األسرة، وعدد أفراد األسرة، ومؤهل الحائز العلمي، 

من  الغرض األساسي، ونوع الحيازة، وأسلوب إدارة الحيازة، وفأعلى ثانوي وتخصصه إذا كان مستواه التعليمي

وقد تم . هذا، وتستثني الدراسة من عملية التحليل خاصيتين هما؛ عالقة الحائز برب األسرة، ونوع الحيازة .إلنتاجا

أما الخاصية الثانية، فقد تم استثناؤها . استثناء الخاصية األولى لعدم توفر بيانات حولها حتى في البيانات الخام للتعداد

  .ية والمختلطة، وهي بذلك تستثني الحيازات الحيوانيةألن الدراسة مهتمة بالحيازات الزراعية النبات
  

، وهذا ما "إذا كان الحائز يستخدم بذاراً أو أبصاالً أو درنات أو أشتاالً محسنة" مثل أخرى وكما تطرح االستمارة أسئلة

التي يستغلها؛ أو  إذا كان الحائز يستخدم أسمدة كيماوية في تسميد الحيازات" وكذلك. يمكن اعتباره تكنولوجيا بيولوجية

، وهذا ما يمكن "أنه يستخدم مبيدات كيماوية لمكافحة اآلفات الزراعية التي تصيب الثروة النباتية التي يمارس إنتاجها

، وهو ما يطلق عليه "والمعدات الزراعية استخدام اآلالت"ـ تتعلق ب أخرى أسئلةو ،اعتباره تكنولوجيا كيماوية

بين  ، وهو ما يمكن أن يكون مزيجاً"استخدام المكافحة المتكاملة"ـ أضف إلى ذلك أسئلة تتعلق ب. التكنولوجيا الميكانيكية

  .والتكنولوجيا الكيماوية الحيويةالتكنولوجيا 
  

توصيف سيتم خصائص الحائزين الزراعيين، ثم في الجزء الثاني منه  وصف تمسي ،وفي الجزء األول من هذا الفصل

  .المكافحة المتكاملةووالكيماوية والميكانيكية،  الحيويةين للتكنولوجيا مدى استخدام هؤالء الحائز
  

  خصائص الحائزين الزراعيين 3.1

، وهي؛ الكيان القانوني للحائز، وأعمار الحائزين، قيد الدراسة هذا الجزء على وصف أهم خصائص الحائزينيركز 

صه إذا كان مستواه الحائز، ومؤهل الحائز العلمي، وتخصوجنس الحائزين، والمهنة الرئيسية للحائز، وعدد أفراد أسرة 

  .، وأسلوب إدارة الحيازة والغرض األساسي من اإلنتاجالتعليمي ثانوي فأعلى
  

  الكيان القانوني للحائز 3.1.1

الحيازة الزراعية، كما يشير إلى جوانب أخرى  تشغيل من خاللها يتمإلى الجوانب التشريعية التي  الكيان القانوني يشير

عدة أفراد،  بينفمن وجهة النظر القانونية، يمكن تشغيل الحيازة بواسطة شخص واحد أو المشاركة . عن أنواع الحيازات

ة، جمعية تعاوني :بواسطة شخصية اعتباريةقد يتم تشغيلها بعقد أو بدون عقد، ينتمون لنفس األسرة أو ألسر مختلفة، أو 

 ).أ2011 الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ( مؤسسة حكومية، شركة زراعية، وغيرها
 

للحائزين إلى ست فئات رئيسية هي؛ فرد، وشراكة، وأسرة، وشركة،  يتقسم استمارة التعداد الزراعي الكيان القانونو

توزيع ) 1( الشكليبين و. خالف تلك الفئات الست ية األخرىقانونال اتكيانالوحكومية، وجمعية، إضافة إلى فئة 

إلى أن الغالبية  بياناتهشير حيث ت ،على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة الحائزين حسب الكيان القانوني للحائز
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  المهنة الرئيسية للحائز 3.1.4

وتشير النتائج . المهنة الرئيسية للحائز إلى فئتين هما؛ مهنة الزراعة ومهنة غير زراعية الزراعي تقسم استمارة التعداد

، %25كمهنة رئيسية هي  الفلسطينية المحتلة،، على مستوى األراضي أن نسبة الحائزين الذي يمتهنون الزراعةإلى 

وكما تشير النتائج إلى  .من مجموع الحائزين% 75وبذلك تكون نسبة الحائزين الذي يمتهنون مهناً رئيسية غير زراعية 

على من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث أأن نسبة الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية في قطاع غزة 

من الحائزين في قطاع غزة يمتهنون مهناً % 60وهذا يعني أن  %.22وفي الضفة % 40نسبة في القطاع إلى تصل ال

  .في الضفة الغربية% 78 مقابلأخرى غير الزراعة، 
  

  عدد أفراد أسرة الحائز 3.1.5

 )9- 6(أشخاص، و )5-4(أشخاص، و )3- 2(، و)واحد(تم تقسيم عدد أفراد األسر إلى خمس فئات هي؛ شخص 

على مستوى األراضي  توزيع الحائزين حسب عدد أفراد األسرة) 4( الشكلويوضح . أشخاص فأكثر 10أشخاص، و

ويشير الشكل إلى أن عدد أفراد األسرة يتمركز ضمن . بموجب الفئات الخمس التي تمت اإلشارة إليها الفلسطينية المحتلة

، وهم حائزاً 48,143ضمن هذه الفئة أشخاص، حيث يصل عدد الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم  )9- 6(الفئة 

) 5- 4(بين أما عدد الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم . )%50(يشكلون حوالي نصف عدد الحائزين  بذلك

 مجموع من% 21ك فهم يشكلون حوالي حائزاً، وبذل 19,945بلغ عددهم يأشخاص، فتأتي في المرتبة الثانية، حيث 

أشخاص، حيث يصل عددهم ) 3-2( بينويأتي في المرتبة الثالثة الحائزين الذي يتراوح عدد أفراد أسرهم . الحائزين

ويشكل الحائزون الذين يصل عدد أفراد . من مجموع الحائزين% 16حائزاً وهم بذلك يشكلون حوالي  15,081إلى 

بلغ عدد وأخيراً، ي. حائزاً 11,827عددهم  بلغيمن مجموع الحائزين، حيث % 12ثر عشر أشخاص فأك إلى أسرهم

من مجموع % 2سوى يشكلون  ال وهم بذلك ،حائزين 2,010) شخص واحد(الحائزين الذين يعيشون بمفردهم 

  .الحائزين
  

األراضي الفلسطينية ككل، ومما تجدر مالحظته أن هذه النسب في الضفة الغربية تتساوى مع النسبة على مستوى 

أشخاص ) 3-2(أشخاص و) 5-4(أشخاص و) 9-6(خاصة في حالة الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين 

% 16و% 21و% 50، حيث تصل نسبة الحائزين الذين يقع عدد أفراد أسرهم ضمن هذه الفئات إلى )واحد(وشخص 

عن مثيلتها في الضفة  النسب المناظرة في قطاع غزةهذا، وتقل . على التواليمن الحائزين في الضفة الغربية،  %2و

أما بالنسبة للحائزين الذين  .على التوالي، %1و% 13و% 18و %47الغربية بصورة واضحة، حيث تبلغ هذا النسب 

 ىقطاع غزة تفوق النسبة على مستو هم فيتأشخاص أو أكثر، فتشير النتائج أن نسب 10يصل عدد أفراد أسرهم إلى 

 10 ن الذين يبلغ عدد أفراد أسرهموعلى وجه التحديد، تشير النتائج إلى أن نسبة الحائزي. على مستوى الضفة الغربية

  .%10المناظرة في الضفة الغربية إلى في قطاع غزة، بينما تصل النسبة % 20أشخاص فأكثر تصل إلى 
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  2010 ،لحائزعدد أفراد أسرة االحائزين الزراعيين حسب  عدد: 4شكل 

  
  

  المؤهل العلمي للحائزين 3.1.6

إلى عشرة فئات هي؛ أمي، وملم، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي، للحائزين المؤهل العلمي  الزراعي تقسم استمارة التعداد

توزيع الحائزين حسب المؤهل ) 5( الشكلويبين . بكالوريوس، ودبلوم عالي، وماجستير، ودكتوراهوودبلوم متوسط، 

ويشير الشكل إلى أن أغلبية . بموجب الفئات العشرة سابقة الذكرو على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة العلمي

ن وعلى وجه التحديد، يشكل الحائزو. اإلعداديالحائزين يحملون مؤهالت علمية تتراوح بين االبتدائي والثانوي مروراً ب

، والذين يحملون %21الحائزين، والذين يحملون الشهادة االبتدائية  من% 22الذين يحملون الشهادة اإلعدادية حوالي 

من مجموع % 58تمثل حوالي  مجتمعة وبذلك، فإن هذه الفئات الثالث. من مجموع الحائزين% 15الشهادة الثانوية 

ين، في حين تبلغ من الحائز% 10حوالي ) أميين(وتبلغ نسبة الحائزين الذين لم يتلقوا أي مستوى من التعليم . الحائزين

كما وصلت نسبة %. 11حوالي ) ملم بالكتابة والقراءة(نسبة الحائزين الذين حصلوا على مستوى بسيط من التعليم 

، %11، و%8الحائزين الذين يحملون شهادات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه 

  .لي، على التوا%0.63، و%1.45، و%0.38و
  

أما عند الحديث عن المؤهالت العلمية للحائزين الزراعيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيمكن إبراز ثالث 

لغربية وقطاع غزة مع أوالً، تتساوى نسبة الحائزين الحاصلين على الدبلوم العالي والماجستير في الضفة ا. نقاط رئيسية

لكل من المؤهلين، % 1.4و% 0.38ى نفس المؤهالت العلمية على مستوى الوطن، حيث تصل النسبة إل النسبة لحملة

تتساوى نسبة الحائزين الحاصلين على مؤهالت علمية دون الثانوية في الضفة الغربية مع النسب ثانياً، . على التوالي

لمستوى اإلعدادي، % 22ة الحائزين إلى المناظرة على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة ككل، حيث تصل نسب

وتقل هذه النسب بطبيعة الحال في قطاع غزة، حيث تصل . لألميين% 10للملمين، و% 11لمستوى االبتدائي، و% 22و

ثالثاً، تزيد نسبة الحائزين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والدكتوراه . ، على التوالي%9و% 8و% 16و% 19إلى 

في  على درجة البكالوريوسالحاصلين ظرائهم في الضفة الغربية، حيث تصل نسبة الحائزين في قطاع غزة عن ن

% 0.5، مقابل %1.2تصل نسبة الحائزين على درجة الدكتوراه و .يةفي الضفة الغرب% 10، مقابل %18 لىإ القطاع

  .في الضفة
  

الحائزين الحاصلين على مؤهالت علمية عالية في ، يمكن االستنتاج أن نسبة أعاله وعند إمعان النظر في النقاط الثالث

لألميين والملمين، حيث أن نسب الحائزين  بالنسبة وتنعكس الحالة. قطاع غزة أكبر من نظرائهم في الضفة الغربية
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ويشير ذلك إلى ضعف استخدام هذا النمط من تكنولوجيا اإلنتاج  .ال يستخدمونها%) 75(في حين أن النسبة المتبقية 

  .الزراعي في األراضي الفلسطينية المحتلة
  

أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا إلى وتشير النتائج التفصيلية على مستوى المناطق الجغرافية، 

 أعلى من النسبة المناظرة في الضفة، ممثلة باستخدام البذور واألبصال والدرنات واألشتال، في قطاع غزة الحيوية

يا تصل إلى نولوجتشير النتائج إلى أن نسبة الحائزين الذين يستخدمون هذا النمط من التك ،وعلى وجه التحديد. الغربية

  .في الضفة الغربية% 22 في قطاع غزة مقابل% 38
  

الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة المروية أما على مستوى المحافظات، فتشير النتائج إلى أن 

نجد أن ف. أكثر من الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة البعلية الحيويةيميلون إلى استخدام التكنولوجيا 

من % 31من الحائزين في محافظة طوباس، و% 50من الحائزين في محافظة أريحا واألغوار، و% 69حوالي 

نس، من الحائزين في محافظة خانيو% 44من الحائزين في محافظة رفح، و% 45الحائزين في محافظة قلقيلية، و

محافظة رام اهللا والبيرة ال أن نسبة الحائزين الذين يستخدمونها في  حينوفي . يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

  %.13سلفيت  محافظة ، وفي%12 ىتتعد
  

على مستوى الضفة (نتائج التحليل اإلحصائي، باستخدام مربع كاي، أن هنالك عالقة ما بين المنطقة الجغرافية  وتؤكد

وهذا يعني وجود اختالفات في مدى استخدام  .الحيويةواستخدام التكنولوجيا  ، وعلى مستوى المحافظات)وغزة

  .حسب المناطق الجغرافية وحسب المحافظات في األراضي الفلسطينية المحتلة الحيويةالتكنولوجيا 
  

  مدى استخدام التكنولوجيا الكيماوية 3.2.2

يستخدم بعض الحائزين التكنولوجيا الكيماوية ممثلة باستخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية في العمليات 

 أن من نتائج التحليل ويتضح. اإلنتاجية الزراعية، بينما ال يستخدم البعض اآلخر هذه األنماط من التكنولوجيا الكيماوية

من % 35حسب استخدامهم لألسمدة الكيماوية أن حوالي  سطينية المحتلةعلى مستوى األراضي الفل توزيع الحائزين

في العمليات  األنواع من األسمدةهذه %) 65(الحائزين يستخدمون األسمدة الكيماوية، بينما ال تستخدم النسبة المتبقية 

ويدلل هذا على أن استخدام التكنولوجيا الكيماوية في األراضي الفلسطينية المحتلة يفوق استخدام التكنولوجيا  .الزراعية

فقط من مجموع % 25هي  الحيويةاألرقام أعاله أن نسبة الحائزين المستخدمين التكنولوجيا  تشير، حيث الحيوية

  .الحائزين
  

الجغرافية، إلى أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا وتشير النتائج التفصيلية على مستوى المناطق 

وعلى وجه التحديد، . ، في قطاع غزة أعلى من النسبة المناظرة في الضفة الغربيةباألسمدة االكيماويةالكيماوية، ممثلة 

 مقابلفي قطاع غزة % 74إلى  تشير النتائج إلى أن نسبة الحائزين الذين يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل

  .في الضفة الغربية% 26
  

أما على مستوى المحافظات، فتشير النتائج إلى أن الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة المروية 

لى فع. يميلون إلى استخدام األسمدة الكيماوية أكثر من الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة البعلية

من الحائزين في محافظة % 46من الحائزين في محافظة أريحا واألغوار، و% 73سبيل المثال، نجد أن حوالي 
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من الحائزين في % 76ومن الحائزين في محافظة رفح، % 74من الحائزين في محافظة قلقيلية، و% 39طوباس، و

وفي المقابل، نجد أن نسبة الحائزين الذين يستخدمونها في . محافظة خانيونس، يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

  %.18بيت لحم  محافظة ، وفي%12 ال تتعدىمحافظة رام اهللا والبيرة 
  

على مستوى الضفة (المنطقة الجغرافية وتؤكد نتائج التحليل اإلحصائي، باستخدام مربع كاي، أن هنالك عالقة ما بين 

وهذا يعني وجود اختالفات في مدى استخدام التكنولوجيا . واستخدام األسمدة الكيماوية، وعلى مستوى المحافظات )وغزة

الكيماوية، ممثلة باستخدام األسمدة الكيماوية، حسب المناطق الجغرافية وحسب المحافظات في األراضي الفلسطينية 

  .المحتلة
  

حسب على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة الحائزين  أنالنتائج بين تأما بالنسبة الستخدام المبيدات الكيماوية، ف

 %)50( الحائزين نصفحسب استخدامهم لهذه المبيدات، حيث أن  ينقسمون بالتساوي لمبيداتهذه ااستخدامهم ل

ويدلل هذا مرة  .هذه المبيدات في العمليات اإلنتاجيةالنصف اآلخر ستخدم ن المبيدات الكيماوية، بينما ال ييستخدمو

األراضي  بين الحائزين الزراعيين الحيويةأخرى على أن انتشار التكنولوجيا الكيماوية يفوق انتشار التكنولوجيا 

  .المحتلة الفلسطينية
  

وتشير النتائج التفصيلية على مستوى المناطق الجغرافية، إلى أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا 

وعلى وجه التحديد، . الكيماوية، ممثلة بالمبيدات الكيماوية، في قطاع غزة أعلى من النسبة المناظرة في الضفة الغربية

 مقابلفي قطاع غزة % 74ين يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل إلى إلى أن نسبة الحائزين الذ يضاًأتشير 

  .في الضفة الغربية% 44
  

أما على مستوى المحافظات، فتشير النتائج إلى أن الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة المروية 

فعلى . ظات التي تتصف عموماً بالزراعة البعليةيميلون إلى استخدام المبيدات الكيماوية أكثر من الحائزين في المحاف

من الحائزين في محافظة طوباس % 62ومن الحائزين في محافظة أريحا واألغوار، % 87سبيل المثال، نجد أن حوالي 

من % 72من الحائزين في محافظة رفح، و% 75من الحائزين في محافظة قلقيلية، و% 67ومحافظة طولكرم، و

وفي المقابل، نجد أن نسبة الحائزين الذين . خانيونس، يستخدمون هذا النمط من التكنولوجياالحائزين في محافظة 

  %.27 القدس محافظة ، وفي%16 ال تتعدىيستخدمونها في محافظة رام اهللا والبيرة 
  

مستوى الضفة على (وتؤكد نتائج التحليل اإلحصائي، باستخدام مربع كاي، أن هنالك عالقة ما بين المنطقة الجغرافية 

وهذا يعني وجود اختالفات في مدى استخدام . واستخدام المبيدات الكيماوية ، وعلى مستوى المحافظات)وغزة

التكنولوجيا الكيماوية، ممثلة باستخدام المبيدات الكيماوية، حسب المناطق الجغرافية وحسب المحافظات في األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة
  

  كنولوجيا الميكانيكيةمدى استخدام الت 3.2.3

والكيماوية، نجد أن بعض الحائزين يستخدمون التكنولوجيا الميكانيكية، بينما ال  الحيويةكما في حالة التكنولوجيا 

المتعلقة  النتائجبين تو. وتتمثل التكنولوجيا الميكانيكية باستخدام اآلالت والمعدات الزراعية. منهم يستخدمها البعض اآلخر

حسب استخدامهم للتكنولوجيا الميكانيكية إلى أن حوالي  على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة الحائزينتوزيع ب
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 %)40(النسبة المتبقية منهم  لم تتعوديستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا، في حين  الزراعيين من الحائزين% 60

 سطينية المحتلة يفوقنولوجيا الميكانيكية في األراضي الفلويدلل هذا على أن استخدام التك .على استخدامها لغاية اآلن

نسبة من يستخدم (لكيماوية أيضاً التكنولوجيا ا ، ويفوق استخدام%)25نسبة من يستخدمها ( الحيويةاستخدام التكنولوجيا 

  ).%50 ونسبة من يستخدم المبيدات الكيماوية %35 األسمدة الكيماوية
  

مستوى المناطق الجغرافية، إلى أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا  وتشير النتائج التفصيلية على

الميكانيكية، ممثلة باآلالت والمعدات الزراعية، في قطاع غزة أعلى من النسبة المناظرة في الضفة الغربية، ولكن الفارق 

وعلى وجه التحديد، تشير النتائج إلى أن نسبة الحائزين . والكيماوية الحيويةأقل من حالتي التكنولوجيا بين النسبتين 

  .في الضفة الغربية% 59 مقابلفي قطاع غزة % 68الذين يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل إلى 
  

أما على مستوى المحافظات، فتشير النتائج إلى أن الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة المروية 

فعلى . أكثر من الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة البعلية التكنولوجيا الميكانيكيةيميلون إلى استخدام 

من الحائزين في محافظة % 70وفي محافظة أريحا واألغوار،  من الحائزين% 88سبيل المثال، نجد أن حوالي 

من الحائزين في % 84ومن الحائزين في محافظة رفح، % 80ومن الحائزين في محافظة قلقيلية، % 70وطوباس، 

وفي المقابل، نجد أن نسبة الحائزين الذين يستخدمونها في . محافظة خانيونس، يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

  %.63 سلفيتمحافظة ، وفي %51 ال تتعدىافظة رام اهللا والبيرة مح
  

على مستوى الضفة (وتؤكد نتائج التحليل اإلحصائي، باستخدام مربع كاي، أن هنالك عالقة ما بين المنطقة الجغرافية 

وهذا يعني وجود اختالفات في مدى استخدام . التكنولوجيا الميكانيكيةواستخدام  ، وعلى مستوى المحافظات)وغزة

  .حسب المناطق الجغرافية وحسب المحافظات في األراضي الفلسطينية المحتلةالميكانيكية التكنولوجيا 
  

  المتكاملة المكافحةمدى استخدام  3.2.4

توزيع ب التحليل المتعلقةوتشير نتائج . لبعض اآلخرايستخدم بعض الحائزين المكافحة المتكاملة، بينما ال يستخدمها 

من فقط % 18حسب استخدامهم للمكافحة المتكاملة يشير إلى أن على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة الحائزين 

 حيث تصل نسبتهم إلى ،لبية العظمى منهماغلا هايستخدمون هذا النمط من المكافحة، بينما ال تستخدم الزراعيين الحائزين

وتدلل هذه النسب على ضعف في استخدام المكافحة المتكاملة في األراضي  .الحائزين الزراعيينمن مجموع % 82

  .الفلسطينية المحتلة
  

وتشير النتائج التفصيلية على مستوى المناطق الجغرافية، إلى أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون المكافحة 

ربية، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين للمكافحة ظرة في الضفة الغالمتكاملة في قطاع غزة أعلى من النسبة المنا

وعلى وجه التحديد، تشير . المتكاملة في قطاع غزة حوالي ضعف نسبة الحائزين الذين يستخدمونها في الضفة الغربية

في % 16غزة وإلى  في قطاع% 30النتائج إلى أن نسبة الحائزين الذين يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل إلى 

  .الضفة الغربية
  

أما على مستوى المحافظات، فتشير النتائج إلى أن الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة المروية 

فعلى . يميلون إلى استخدام المكافحة المتكاملة أكثر من الحائزين في المحافظات التي تتصف عموماً بالزراعة البعلية
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من الحائزين في محافظة % 29ومن الحائزين في محافظة أريحا واألغوار، % 57نجد أن حوالي سبيل المثال، 

من الحائزين في % 37ومن الحائزين في محافظة رفح، % 35و، دير البلحمن الحائزين في محافظة % 38وطوباس، 

وفي المقابل، نجد أن نسبة الحائزين الذين يستخدمونها في . ، يستخدمون هذا النمط من التكنولوجياشمال غزةمحافظة 

  %.3 والقدس سلفيت تيمحافظ ، وفي%10 ال تتعدىمحافظة رام اهللا والبيرة 
  

لضفة وى اعلى مست(وتؤكد نتائج التحليل اإلحصائي، باستخدام مربع كاي، أن هنالك عالقة ما بين المنطقة الجغرافية 

وهذا يعني وجود اختالفات في مدى استخدام المكافحة . واستخدام المكافحة المتكاملة ، وعلى مستوى المحافظات)وغزة

  .المتكاملة حسب المناطق الجغرافية وحسب المحافظات في األراضي الفلسطينية المحتلة
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  الفصل الرابع
  

 الحيويةاستخدام التكنولوجيا أثر خصائص الحائزين على 
  

تم في الفصل السابق من هذه الدراسة وصف خصائص الحائزين الزراعيين وتوصيف مدى استخدام كل من التكنولوجيا 

نحلل عالقة  ،وفي هذا الفصل. في األراضي الفلسطينية المحتلة والمكافحة المتكاملة والكيماوية والميكانيكية الحيوية

كما و .والدرنات واألشتال المحسنة واألبصال البذور، ممثلة باستخدام الحيويةا خصائص الحائزين باستخدام التكنولوجي

. خصائصال هذه حسب من التكنولوجيا نمطا الفيما إذا كان هنالك فروقات بين استخدام الحائزين لهذنسعى إلى اختبار 

على  الحيويةالنسبة العامة للحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا  فإنالدراسة،  من) 1.2.3(وكما أشرنا في الجزء 

  .من مجموع الحائزين الزراعيين% 25تصل إلى مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة 
  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورالكيان القانوني للحائز واستخدام  1.4

واألصول والدرنات واألشتال المحسنة حسب الكيان القانوني  للبذورتوزيع الحائزين المستخدمين ) 7(يبين الشكل 

هم من األفراد، %) 82(وتشير بيانات الشكل إلى أن أغلبية الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا . للحائز

ويأتي بعد الحائزين األفراد من حيث األهمية، الكيان   .)1(، كما تشير بيانات الجدول حائزاً 19,271 حيث يبلغ عددهم

. حائزاً 2,871من الحائزين المستخدمين، حيث يبلغ عددهم % 12القانوني على صورة الحيازات األسرية بنسبة 

 1,498، حيث يبلغ عددهم %6وأخيراً، يأتي الكيان القانوني الحائزين لحيازاتهم على صورة حيازات الشراكات بنسبة 

، فإنها ال تشكل نسبة تذكر من عدد )جمعية وحكومة وشركة(أما الحائزين على حيازاتهم على صورة مؤسسات   .ئزاًحا

  .حائزاً فقط 25، حيث يبلغ عددهم مجتمعين الحيويةالحائزين المستخدمين للتكنولوجيا 
  

  2010، القانوني للحائزحسب الكيان  الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 7شكل 

  
  

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن عدد الحائزين ضمن كل كيان من كيانات هذه المؤسسات هو عدد قليل، حيث يبلغ عدد 

حائزاً،  11حائزاً، وعلى صورة شركات  15حائزاً، وعلى صورة حيازات حكومية  22الحائزين على صورة جمعيات 

ضمن كل فئة  الحيويةنسبة المستخدمين للتكنولوجيا لذا، كان ال بد من حساب . حائزين على صور قانونية أخرى 9و

فرد
82%

شراآة
6%

أسرة
12%

أخرى
0%
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من فئات الكيانات القانونية، األمر الذي يفيد أيضاً في اختبار الفروقات في استخدام هذا النمط من التكنولوجيا حسب 

  .الكيان القانوني للحائز
  

حائزاً ممن يحوزون حيازاتهم على صورة  22أنه ما بين  يتضح، )1(الجدول في نسبالعداد واأل عند إمعان النظر فيو

الحائزين على الحيازات  بين من% 59 وهم بذلك يشكلون ،الحيويةحائزاً منهم يستخدمون التكنولوجيا  13جمعية، فإن 

 ينحائز 8 يستخدم، حائزاً 15حيازات حكومية ويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة  .بهذه الطريقة

ويصل عدد الحائزين . الحائزين على الحيازات بهذه الطريقةبين من % 53 وهم بذلك يشكلون ،الحيويةمنهم التكنولوجيا 

، وهم بذلك الحيويةوجيا حائزين منهم التكنول 4حائزاً، يستخدم  11ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات شركات 

 الحائزين المستخدمينإلى أن نسبة  وتجدر اإلشارة .ذه الطريقةالحائزين على الحيازات بهبين من % 36 يشكلون

، من الحائزين األفراد يستخدمونها %25، حيث أن تساوي النسبة العامة لجميع الحائزين األفراد بين الحيويةللتكنولوجيا 

  %.28الشراكات  حيازات ، ومن%26لها من األسر  الحائزين المستخدمينوأن نسبة 
  

   2010، الحيويةعالقة الكيان القانوني للحائز مع استخدام التكنولوجيا : 1الجدول 
  

  الكيان القانوني
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %75 57,891 %25 19,271  فرد

 %72 3,780 %28 1,498  شراكة

 %74 8,169 %26 2,871  أسرة

 %64 7 %36 4  شركة

 %47 7 53% 8  حكومة

 %41 9  %59 13  جمعية

  %67 6 %33 3  أخرى

 75% 69,869 25% 23,668  المجموع

  

 ،كالجمعيات والحكومية والشركات ؛، أن الكيانات القانونية التي تكون على صورة مؤسساتالسابقةيتضح من المناقشة 

من الكيانات الفردية إذا ما تم النظر إليها على صورة نسب مئوية، ولكن  الحيويةتكون أكثر استخداماً لنمط التكنولوجيا 

)وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي . أعداد الحائزين الذين يحوزون تلك الحيازات قليلة )2χ 

 .والكيان القانوني للحائز الحيويةالتكنولوجيا  بين استخدام 0.05أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، لصالح الكيانات التي تكون على صورة مؤسسات، ثم الشراكات، )1(ويميل استخدامها، كما يتضح من بيانات الجدول 

قدرة المؤسسات على الوصول للمعلومات المتعلقة م بعاملين؛ أوالً، ويمكن تفسير ذلك. فاألسر، وأخيراً األفراد

، ثانياً. ، وغيرها من أنماط التكنولوجيا، أكثر من غيرها من األشكال القانونية األخرى للحائزينالحيويةنولوجيا بالتك

للمؤسسات عادة أكبر من المقدرة المالية لألشكال القانونية األخرى، األمر الذي يجعل استثماراتها  قدرة الماليةمال تكون

  .أكبراط التكنولوجيا، ، وغيرها من أنمالحيويةفي التكنولوجيا 

  



37 
 

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورلحائز واستخدام عمر ا 2.4

واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب الفئات العمرية  للبذورتوزيع الحائزين المستخدمين ) 8(يبين الشكل 

وكما تشير بيانات الشكل، فإن استخدام هذا النمط من التكنولوجيا يتركز عند الحائزين ضمن الفئة العمرية . للحائزين

من مجموع % 39وهم بذلك يشكلون  ،)2(، كما تشير بيانات الجدول حائزاً 9,181عاماً الذين يبلغ عددهم) 46-60(

، حيث %34عاماً بنسبة ) 45-31(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون ضمن الفئة العمرية . الحائزين المستخدمين لها

، حيث يبلغ عددهم %21حائزاً؛ فالحائزين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاماً بنسبة  7,949يبلغ عددهم 

، حيث يصل عددهم إلى %6بنسبة ) عاماً فأقل 30(يأتي في المرتبة األخيرة الحائزين األصغر سناً حائزاً و 5,106

  .حائزاً 1,406
  

  2010، حسب الفئة العمرية للحائز الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 8شكل 

 
  

عالقة الذي يربط ) 2(الجدول حسب أعمار الحائزين، تم تكوين  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

وتشير بيانات الجدول إلى أن الفئة . واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة للبذورأعمار الحائزين مع استخدامهم 

نسبة الحائزين  هي أكثر الفئات استخداماً لهذه الوسائل من وسائل اإلكثار، حيث بلغت) فأقل عاماً 30(العمرية األصغر 

ويأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الفئة فئة الحائزين ضمن الفئة العمرية . %30 هذه الفئة العمرية بينالمستخدمين لها 

الحائزين بين من % 26لهذا النمط من التكنولوجيا حوالي  الحائزين المستخدمين، حيث بلغت نسبة عاماً )31-45(

في المرتبة الثالثة، حيث  عاماً )60-46(ائزين الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية وتأتي فئة الح. ضمن هذه الفئة

مساوية للنسبة العامة  تكون ، وهي بذلك%25 بين هذه الفئة لهذا النمط من التكنولوجيا الحائزين المستخدمينبلغت نسبة 

من اإلكثار فئة الحائزين كبار السن  الطريقة ههذويأتي في المرتبة األخيرة في استخدام . للمستخدمين بين جميع الحائزين

  %.23 العمرية لها ضمن هذه الفئة الحائزين المستخدمينممن تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، حيث بلغت نسبة 

  

  

  

  

  
 

فأقل 30
6%

31  - 45
34%

46  - 60
39%

60أآثر من 
21%
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  2010، الحيويةعالقة أعمار الحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 2جدول 

  

  فئة األعمار
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %70 3,279 %30 1,406  فأقلسنة  30

31-45  7,949 26%  22,126 74%  

46-60  9,181 25%  27,168 75% 

 %77 17,272 %23 5,106  سنة 60أكثر من 

 %75 69,845 25% 23,642  المجموع

  

في كل فئة من الفئات  الحيويةنسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا ، أن السابقةيتضح من المناقشة 

العمرية تنخفض مع زيادة األعمار، بمعنى أن نسبة من يستخدمونها ضمن الفئات العمرية األصغر أكبر من نسبة أولئك 

باستخدام تحليل التباين  االستداللي وتشير نتائج التحليل اإلحصائي. الذين يستخدمونها ضمن الفئات العمرية األكبر

في استخدام  0.05أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة  )One-way ANOVA( األحادي

، لصالح الفئات )2(وتميل هذه الفروقات، كما يتضح من الجدول  .حسب الكيان القانوني للحائز الحيويةالتكنولوجيا 

العمرية األصغر، األمر الذي يمكن تفسيره بقدرة الفئات الشابة على استيعاب هذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من 

  .أكثر من الفئات األكبر سناً التكنولوجية، األنماط
  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورلحائز واستخدام جنس ا 4.3

وكما . توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب جنس الحائز) 9(يبين الشكل 

تشير بيانات الشكل، فإن الحائزين الذكور هم أكثر استخداماً من غيرهم لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يصل عددهم، 

ويلي . من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 89حائزاً، وهم بذلك يشكلون  21,027، إلى )3(الجدول  كما يشير

حائزاً، وفئة  1,220، حيث بلغ عددهم %5الذكور من حيث استخدام هذا النمط من التكنولوجيا فئة شراكة الذكور بنسبة 

حائزاً،  271، حيث بلغ عددهم %1ور واإلناث بنسبة فئة شراكة الذك؛ ثم اتحائز 1,103أيضاً بعدد % 5بنسبة  اإلناث

  .حائزة فقط 15ثم شراكة اإلناث بنسبة ال تذكر، حيث يبلغ عددهن 
  

الذي يربط عالقة جنس ) 3(حسب جنس الحائز، تم تكوين الجدول  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

وتشير بيانات الجدول أن . ممثلة باستخدام البذور واألبصال والدرنات المحسنة، الحيويةالحائز مع استخدام التكنولوجيا 

. هذه الفئة الحائزين ضمن من% 32فئة شراكة الذكور هي األكثر استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يستخدمها 

 من% 26لنمط من التكنولوجيا ويأتي في المرتبة الثانية فئة الذكور، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لهذا ا

وتأتي شراكة الذكور واإلناث في المرتبة الثالثة، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا . الحائزين الذكور

؛ ومن ثم تأتي فئة اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات الحائزين ضمن هذا النوع من الشراكات من% 19 الحيوية

، ويأتي في المرتبة األخيرة فئة شراكة اإلناث، حيث فئة اإلناث من% 17ن التكنولوجيا إلى المستخدمات لهذا النمط م

ويستنتج من هذه . الحائزات المنخرطات بهذا النوع من الشراكات من% 16تصل نسبة الحائزات المستخدمات لها إلى 

من اإلناث سواء كانوا أفراداً أو حتى  أكثر الحيويةاألرقام أن الحائزين الذكور يميلون إلى استخدام التكنولوجيا 
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ويتضح ذلك من خالل ما تشير إليه البيانات، حيث أن شراكات الذكور مع بعضهم البعض تؤدي إلى استخدام . شراكات

  . هذا النمط بصورة أكبر من شراكات الذكور مع اإلناث أو شراكات اإلناث مع بعضهن البعض
  

  2010، حسب جنس الحائز الحيويةمستخدمين للتكنولوجيا توزيع الحائزين الزراعيين ال: 9شكل 

  
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

. ، لصالح فئة الذكور)3(وجنس الحائز، وتميل الفروقات، كما يتضح من أرقام الجدول  الحيويةبين استخدام التكنولوجيا 

الالزمة ويمكن تفسير ذلك بالقدرة المالية لكال الجنسين، حيث أن الذكور في الغالب يمتلكون الموارد المالية والمادية 

  .أكثر من اإلناثلالستمارات الزراعية 
  

  2010، الحيويةاستخدام التكنولوجيا عالقة جنس الحائزين مع : 3جدول 
  

  جنس الحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %74 60,773  %26 21,027  ذكور

 %83 5,233  %17 1,103  إناث

  %68 2,603  %32 1,220  شراكة ذكور

  %84 79  %16 15  شراكة إناث

  %81 1,140  %19 271  شراكة ذكور وإناث

  %75 69,828  %25 23,636  المجموع

  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورللحائز واستخدام  هنة الرئيسيةالم 4.4

توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب المهنة الرئيسية ) 10(يبين الشكل 

وكما تشير بيانات الشكل، فإن نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا من الذين ال يمتهنون . للحائز

أما . حائزاً 13,698، إلى )4(يانات الجدول ، حيث يصل عددهم، كما تشير ب%58الزراعة كمهنة أساسية تصل إلى 

في  الحيوية، فتمثل نسبة أولئك الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية ويستخدمون التكنولوجيا %42النسبة المتبقية، 

 .حائزاً 9,755عملياتهم اإلنتاجية، حيث يبلغ عددهم 

  
 

ذآر
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  2010، حسب المهنة الرئيسية للحائز الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 10شكل 

  
  

الذي يربط ) 4(الجدول حسب المهنة الرئيسية للحائز، تم تكوين  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

 ،واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة للبذورمع استخدامهم  )زراعية أو غير زراعية(للحائزين  عالقة المهنة الرئيسية

الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية يستخدمون  أن وتشير بيانات الجدول إلى. الحيويةكمؤشر للتكنولوجيا 

وبالتحديد، تشير النتائج إلى أن . هذا النمط من التكنولوجيا أكثر من أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير زراعية

من فقط % 20إلى أن ، والحيويةمن الحائزين الذين تكون مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يستخدمون التكنولوجيا  42%

  .يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير الزراعة
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

لصالح  )4(والمهنة الرئيسية للحائز، حيث تميل الفروقات، كما تشير بيانات الجدول  الحيويةبين استخدام التكنولوجيا 

ويمكن تفسير ذلك بالخبرة التي يمتلكها الحائزون الذين يمتهنون  .زراعةالحائزين الذين تكون مهنتهم الرئيسية هي ال

غير زراعية، حيث أن تفرغهم للزراعة كمهنة رئيسية  مهنتهم الرئيسيةتكون عن أولئك الذين  رئيسيةالزراعة كمهنة 

وبالتالي تحسين مستوى ، وإنتاجهم إنتاجيتهميعطيهم المعرفة والخبرة والمعلومات التي يمكن أن تحسن من مستوى 

  .إيراداتهم وأرباحهم
  2010، الحيويةلحائزين مع استخدام التكنولوجيا لة يعالقة المهنة الرئيس: 4جدول 

  

  المهنة الرئيسية للحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %58 13,198 %42 9,755  زراعة

 80% 55,632  %20 13,698  غير الزراعة

  %75 68,830 25% 23,453  المجموع

  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورلحائز واستخدام عدد أفراد أسرة ا 4.5

. توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب عدد أفراد األسرة) 11(يبين الشكل 

لهذا النمط من التكنولوجيا هم الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم  أن أكثر الفئات استخداماً، ويالحظ من الشكل

حائزاً، وبذلك فهم  12,049إلى  ،)5(، كما تشير بيانات الجدول أشخاص، حيث يصل عدد هؤالء الحائزين) 6-9(

ن الذين يتراوح عدد ويأتي في المرتبة الثانية الحائزو. من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا% 51يشكلون 

زراعة
42%

غير الزراعة
58%
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من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه % 20أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته ) 5-4(أفراد أسرهم بين 

ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم ما . حائزاً 4,683التكنولوجيا، حيث يصل عددهم إلى 

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا، % 14هؤالء الحائزون ما نسبته أشخاص، حيث يشكل ) 3-2(بين 

وهي نسبة مساوية لنسبة الحائزين الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا ويصل عدد أفراد أسرهم إلى عشر أشخاص أو 

. حائزاً 3,375لثانية إلى حائزاً بينما يصل عدد الحائزين في ا 3,228أكثر، حيث يصل عدد الحائزين في األولى إلى 

أما الحائزون الذين تتكون أسرهم من شخص واحد، فهم األقل استخداماً لهذه التكنولوجيا، حيث تصل نسبة مستخدميها 

  .فقط ينحائز 307بلغ عددهم فقط من مجموع الحائزين المستخدمين، وي% حوالي ا

  
  2010، حسب عدد أفراد أسرة الحائز الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 11شكل 

 
  

عالقة  الذي يربط )5(الجدول حسب عدد أفراد األسرة، تم تكوين  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

، كمؤشر الستخدام واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة للبذور ينتمي إليها الحائز مع استخدامه عدد أفراد األسرة التي

 هم ،أشخاص فأكثر 10إلى أسرهم  يصل عدد أفرادالحائزين الذين  أن الجدول إلى وتشير بيانات. الحيويةالتكنولوجيا 

الحائزين الذين من عدد % 30لها  الحائزين المستخدميناألكثر استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث تصل نسبة 

 )9-6( بين همأسرن الذين يتراوح عدد أفراد والحائز ويأتي في المرتبة الثانية .ضمن هذه الفئة همأسريقع عدد أفراد 

 ويأتي في المرتبة الثالثة. هذا النمط من التكنولوجيا يستخدمون من الحائزين ضمن هذه الفئة% 26أشخاص، حيث أن 

 الحائزين ضمن هذه الفئة من% 24حيث أن أشخاص،  )5-4( م بينهأسر عدد أفراد يتراوحن الذين والحائز

 أشخاص، حيث تصل نسبة )3-2( أسرهم بين يتراوح عدد أفراد ن الذينوالحائزأتي في المرتبة الرابعة يو. يستخدمونها

ذه المستخدمين له الحائزين نسبة فإنوأخيراً، . %22بين هذه الفئة إلى  الحيوية المستخدمين للتكنولوجيا الحائزين

الحائزين ضمن هذه  منفقط % 16لى تصل إ ،تتكون من شخص واحد والذين يعيشون بمفردهم، أي األسرةالتكنولوجيا 

   .الفئة
 

  

  

  

  

  

شخص واحد
1%

أشخاص 3 - 2
14%

أشخاص 5 - 4
20%

أشخاص 9 - 6
أشخاص فأآثر 51%10

14%
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  2010، الحيويةعالقة عدد أفراد أسرة الحائز مع استخدام التكنولوجيا : 5جدول 
  

  أفراد األسرة عدد
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %84 1,660 %16 307  شخص واحد

2-3  3,228 22% 11,319 78% 

4-5  4,683 24% 14,535 76% 

6-9  12,049 26% 34,343 74% 

 %70 7,988 %30 3,375  فأكثر 10

 %75 69,845%23,64225  المجموع

  

تزداد مع زيادة عدد أفراد  الحيوية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا السابقةيتضح من المناقشة 

األسرة التي ينتمي إليها الحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا وعدد أفراد أسرة الحائز هي 

أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على  2مربع كايوتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار  .عالقة طردية

، وتميل الفروقات لصالح الحائزين الذين وعدد أفراد أسرة الحائز الحيويةبين استخدام التكنولوجيا  0.05مستوى ثقة 

دد أفراد وجود عالقة بين ععاملين رئيسيين؛ أوالً، ولعل ذلك يعود إلى  .يكون عدد أفراد األسر التي ينتمون إليها أكبر

األمر الذي يزيد من دخل  ،يمكن أن تضم أفراداً في سن العمل كبيرة الحجماألسرة ودخل األسرة، حيث أن األسر 

ثانياً، ال شك أنه كلما  .وغيرها من أنماط التكنولوجيا المختلفة الحيويةويعزز بالتالي االستثمار في التكنولوجيا  ،األسرة

درتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من ازداد عدد أفراد األسرة، فإن مق

  .األنماط التكنولوجية، ستكون أسرع وأسهل
   

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورللحائز واستخدام  المؤهل العلمي 4.6

العلمية من عشرة فئات إلى أربع فئات هي؛ األميين لتسهيل عملية التحليل، قامت الدراسة بتقليص عدد فئات المؤهالت 

من مجموع % 58من مجموع الحائزين، واالبتدائي واإلعدادي والثانوي الذين يشكلون % 21والملمين الذين يشكلون 

 الدبلوم العالي(من مجموع الحائزين، والدراسات العليا % 19الحائزين، والدبلوم المتوسط والبكالوريوس الذين يشكلون 

  .من مجموع الحائزين% 2.5والذين ال يشكلون سوى ) والماجستير والدكتوراه
  

توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب المؤهل العلمي ) 12(ويبين الشكل 

هي الفئة التي حصلت على مستوى  الحيويةفكما يبين الشكل، فإن أكثر فئات الحائزين استخداماً للتكنولوجيا . للحائز

حائزاً، وهم بذلك  14,062، إلى )6(التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث يصل عددهم، كما تشير بيانات الجدول 

من مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي بعد هذه الفئة فئة الحائزين من حملة الدبلوم المتوسط % 60يشكلون 

من مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ % 19حائزاً، وهم بذلك يشكلون  4,499يث يصل عددهم إلى والبكالوريوس، ح

أما عدد الحائزين . حائزاً 4,552وهي نسبة مساوية للحائزين من فئة األميين والملمين الذين يبلغ عددهم إلى 

من % 2ائزاً، وهم بذلك ال يشكلون سوى ح 513من حملة الدراسات العليا، فيصل إلى  الحيويةالمستخدمين للتكنولوجيا 

  .مجموع الحائزين المستخدمين لها

                                                            
  بسبب وجود البيانات األصلية حول عدد أفراد األسرة على صورة فئاتلم يتم استخدام تحليل التباين األحادي  2
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  2010، حسب المؤهل العلمي للحائز الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 12شكل 

  
  

الذي ) 6(الجدول حسب المستوى التعليمي للحائزين، تم تكوين  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة، كمقياس الستخدام  للبذورعالقة المؤهل العلمي للحائز مع استخدامه يربط 

في مستوى االبتدائي  ئزين الذين حصلوا على مستوى تعليميوتشير بيانات الجدول إلى أن الحا. الحيويةالتكنولوجيا 

، حيث بلغت نسبة من أكثر من غيرهم من الحائزين تخدام هذا النمط من التكنولوجياواإلعدادي والثانوي يميلون إلى اس

ويلي هذه الفئة من الحائزين أولئك الذين حصلوا على الدبلوم  .من الحائزين في هذا المستوى التعليمي% 26ها يستخدمون

 %25المؤهل العلمي  هذا ويحملون المتوسط والبكالوريوس، حيث بلغت نسبة من يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

جميع من  ذه التكنولوجياللحائزين المستخدمين له العامة لنسبةل ةمساوي ي بذلك تكون، وهممن يحملون نفس المؤهل

منهم حوالي  الحيويةالتكنولوجيا  ابة، فتصل نسبة من يستخدمأما بالنسبة لفئة األميين والملمين بالقراءة والكت. الحائزين

هذا النمط من التكنولوجيا من حملة الدراسات العليا تصل  أن نسبة من يستخدم إلى يانات الجدولتشير ب وأخيراً،. 24%

 .من حملة هذا المؤهل العلمي %22إلى 
  

  2010، الحيويةعالقة المؤهل العلمي الحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 6جدول 
  

  العلمي الحائز مؤهل
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %76 14,566  %24 4,552  أمي أو ملم

 %74 39,962 %26 14,062  ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي

 %75 13,486  %25 4,499  دبلوم متوسط وبكالوريوس

 %78 1,783 %22 513  دراسات عليا

 %75 69,797 %25 23,626  المجموع

  

، بصورة عامة، تنخفض الحيوية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا السابقةيتضح من المناقشة 

مع ارتفاع المستوى التعليمي للحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا ومستوى الحائز التعليمي هي 

العلمية إلى عدد سنوات دراسية، باستخدام تحليل  وتشير نتائج التحليل اإلحصائي، بعد تحويل المؤهالت. عالقة عكسية

حسب  الحيويةفي استخدام التكنولوجيا  0.05وجود فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة  إلى التباين األحادي

  .لصالح الحائزين ذوي المؤهالت العلمية األدنى) 6(روقات، كما يتضح في الجدول ف، وتميل الالمستوى التعليمي للحائز

أمي أو ملم
6%

ثانوي -ابتدائي 
32%

دبلوم متوسط أو 
بكالوريوس

39%

دراسات عليا
23%
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يمكن بل أنها  ،ولعل ذلك يعود إلى أن الحائزين الذين يتمتعون بمستوى علمي مرتفع ال يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية

 بجميع، وبالتالي فإنهم سيكونون غير مهتمين التي يمتهنها الحائز المهنة الرئيسيةتأتي كمهنة ثانوية إلى جانب أن 

  . المتاحة ةنماط التكنولوجياأل
  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورللحائز واستخدام  التخصص العلمي 4.7

توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب التخصص العلمي ) 13(يبين الشكل 

فكما يشير الشكل، فإن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يتخصصون في علوم غير العلوم الزراعية ويستخدمون . للحائز

فكما تشير البيانات في . وم الزراعية ويستخدمونهاأعلى من نسبة الحائزين الذين يتخصصون في العل الحيويةالتكنولوجيا 

% 92حائزاً وهم بذلك يشكلون  7,770أن عدد الحائزين غير المتخصصين في العلوم الزراعية يصل إلى ) 7(الجدول 

ومستواهم التعليمي أعلى من الثانوية العامة، بينما يصل عدد  الحيويةمن مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا و

حائزاً وهم بذلك ال يشكلون  641لحائزين الذين هم في نفس المستويات التعليمية ويتخصصون في العلوم الزراعية ا

  .ضمن هذا المستوى التعليمي الحيويةمن مجموع المستخدمين للتكنولوجيا % 8سوى 
  

  2010، العلميحسب تخصص الحائز  الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 13شكل 

  
  

الذي يربط ) 7(الجدول حسب التخصص العلمي للحائز، تم تكوين  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

واألبصال  للبذور، مع استخدامه أو أعلىثانوية عامة  عالقة التخصص العلمي للحائز، إذا كان مستواه التعليمي

ة هم أكثر استخداماً يالزراع العلوم المتخصصين في الحائزين بيانات الجدول إلى أنوتشير . المحسنةوالدرنات واألشتال 

% 41 ا النمط من التكنولوجيا إلىلهذ الحائزين المستخدمينفي العمليات اإلنتاجية، حيث تصل نسبة  الحيويةللتكنولوجيا 

غير المتخصصين بالزراعة إلى لها من فئة  الحائزين المستخدمينمن فئة المتخصصين بالزراعة، في حين تصل نسبة 

  .من هذه الفئة% 25
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

والتخصص العلمي للحائز، وتميل الفروقات لصالح الحائزين المتخصصين في العلوم  الحيويةبين استخدام التكنولوجيا 

ولعل هذه نتيجة متوقعة، حيث أن الحائزين المؤهلين بمؤهالت علمية زراعية يمكن أن يكونوا قد تعرفوا على  .الزراعية

  .دراستهم األكاديمية ، وغيرها من األنماط التكنولوجية، ومزاياها المختلفة خاللالحيويةالتكنولوجيا 
  

  

زراعة
8%

غير الزراعة
92%
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  2010، الحيويةعالقة التخصص العلمي للحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 7جدول 
  

  العلمي الحائز تخصص
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %59 939 %41 641  زراعة

  %75 22,853  %25 7,770  غير الزراعة

  %74 23,792  %26 8,411  المجموع

  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورواستخدام أسلوب إدارة الحيازة  4.8

توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب أسلوب إدارة ) 14(ويبين الشكل 

ية العظمى من الحائزين، حيث فكما يبين الشكل، فإن فئة الحائزين الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم تشكل الغالب. الحيازة

، كما يبين حائزاً 17,277قدره  ، وبعدد إجماليالحيويةمن مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا % 73يشكلون 

من % 25ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث تبلغ نسبتهم . )8(الجدول 

أما فئة الحائزين الذين تدار . حائزاً 5,922دمين لهذا النمط من التكنولوجيا، وبعدد إجمالي قدره مجموع الحائزين المستخ

فقط من مجموع الحائزين % 2حيازاتهم عن طريق مدير مستأجر، فتأتي في المرتبة األخيرة، حيث تصل نسبتهم إلى 

  .حائزاً 444، بعدد إجمالي قدره الحيويةالمستخدمين للتكنولوجيا 
  

  2010، حسب أسلوب إدارة الحيازة الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 14شكل 

  
  

، كمؤشر واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورعالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام ) 8(يربط الجدول 

 تدارهي فئة الحائزين الذين  الحيويةوتشير البيانات أن أكثر الفئات استخداماً للتكنولوجيا . الحيويةالتكنولوجيا الستخدام 

وتدار حيازاتهم عن  من التكنولوجيا المستخدمين لهذا النمط الحائزين ، حيث تصل نسبةعن طريق أفراد األسرة حيازاتهم

 فئة فئة الحائزين الذين تدار حيازتهم عن طريقويلي هذه ال. من الحائزين من هذه الفئة% 26 طريق أفراد األسرة

 ويستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا بأنفسهمحيازاتهم  يديرون، حيث تصل نسبة الحائزين الذين الحائزين أنفسهم

 بيانات شيرتكما . بين جميع الحائزين الحيوية، وهي مساوية للنسبة العامة للحائزين المستخدمين التكنولوجيا 25%

ويستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل  مدير بأجردول إلى أن نسبة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق الج

  .من الحائزين ضمن هذه الفئة %24 حوالي إلى
  

الحائز نفسه
73%

أفراد األسرة
25%

مدير بأجر
2%
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وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي إلى أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ويمكن تفسير ذلك بسهولة الوصول إلى المعلومات، حيث  .وأسلوب إدارة الحيازة الحيويةبين استخدام التكنولوجيا  0.05

انتشار المعلومات حول أساليب التكنولوجيا المختلفة واستخدامها عادة  أن العديد من تجارب الدول األخرى تشير إلى أن

 ما يتم عن طريق األصدقاء والمعارف الذين يمكن أن يزيد عددهم مع زيادة عدد أفراد األسرة الذين يتخذون القرارات

  .خالل إدارتهم للعمليات الزراعية
  

  2010، الحيويةعالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام التكنولوجيا : 8جدول 
  

  أسلوب إدارة الحيازة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %75 51,671  %25 17,277  الحائز نفسه

  %76 1,383  %24 444  مدير بأجر

  %74 16,667  %26 5,922  أفراد األسرة

  %75 69,721  %25 23,643  المجموع

  

  واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة البذورواستخدام  من اإلنتاج األساسيالغرض  4.9

توزيع الحائزين المستخدمين للبذور واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة حسب الغرض األساسي ) 15(يبين الشكل 

إلى أن عدد الحائزين الذين يكون غرضهم من اإلنتاج أساساً هو ) 9(والجدول  )15(ويشير الشكل. من اإلنتاج

. الحيويةمن مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا % 55، وهم بذلك يشكلون 12,849االستهالك األسري يصل إلى 

ج هو بيع المنتجات في ، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتا%45وتمثل النسبة المتبقية، 

  .حائزاً 10,726األسواق، بعدد من الحائزين قدره 
 

 2010، حسب الغرض األساسي من اإلنتاج الحيويةتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا : 15شكل 

  
  

الذي ) 9(حسب الغرض الرئيسي من اإلنتاج، تم تكوين الجدول  الحيويةولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا 

، كمؤشر واألبصال والدرنات واألشتال المحسنة للبذورمن اإلنتاج مع استخدام الحائز  الغرض األساسييربط عالقة 

بين  يويةالحالمستخدمين للتكنولوجيا  الحائزين وتشير بيانات الجدول إلى أن نسبة. الحيويةالستخدام التكنولوجيا 

، %52، ، بينما تمثل النسبة المتبقية%48أساساً تصل إلى  البيعالحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو 

أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من  البيعأولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو 

لالستهالك األسري أساسًا
للبيع أساسًا55%

45%
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بين الحائزين الذين يكون  الحيويةللتكنولوجيا  الحائزين المستخدمينأن نسبة  وكما تشير بيانات الجدول إلى. التكنولوجيا

، ، بينما تمثل النسبة المتبقيةمنهم %19ال تشكل سوى أساساً  االستهالك األسريالغرض األساسي من إنتاجهم هو 

أساساً، ولكنهم ال  االستهالك األسرينسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو ، 81%

  .يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

يكون هدفهم الحائزين الذين والغرض األساسي من اإلنتاج، وتميل الفروقات لصالح  الحيويةبين استخدام التكنولوجيا 

ولعل هذه نتيجة متوقعة، حيث أن الحائزين الذين يكون هدفهم  .األساسي من اإلنتاج هو بيع المنتجات في األسواق

إلى االستثمار في  قليالً سيميلون ،األساسي من العملية اإلنتاجية هو البيع أساساً وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من األرباح

التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة واإلنتاج  ،وغيرها من األنماط التكنولوجية ،الحيويةالتكنولوجيا 

  .الكلي والعائدات الكلية للحائزين
  

  2010، الحيويةعالقة الغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام التكنولوجيا : 9جدول 
  

  الغرض من اإلنتاج
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %81 56,242 %19 12,849  لالستهالك األسري أساساً

 %52 11,494 %48 10,726  للبيع أساساً

 %74 67,736 %26 23,575  المجموع
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  الفصل الخامس

  

  الكيماوية استخدام التكنولوجياأثر خصائص الحائزين على  
  

وفي هذا الفصل، . الحيويةاستخدام التكنولوجيا عالقة خصائص الحائزين الزراعيين مع تم في الفصل السابق دراسة 

أو المبيدات لة باستخدام األسمدة الكيماوية استخدام التكنولوجيا الكيماوية، ممثعالقة خصائص الحائزين مع  نحلل

حسب  الكيماوية لتكنولوجيان استخدام الحائزين للك فروقات بيوكما نسعى إلى اختبار فيما إذا كان هنا. الكيماوية

  .خصائص الحائزين
  

  واستخدام األسمدة الكيماوية ينلحائزخصائص ا 1 .5

 ،الكيماويةالنسبة العامة للحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا  إلى أنمن الدراسة، ) 2.2.3(أشرنا في الجزء 

ونفصل في هذا الجزء استخدام  .من مجموع الحائزين الزراعيين% 35تصل إلى  ،ممثلة باستخدام األسمدة الكيماوية

لذا، كان ال بد من حساب نسبة  .هذه األسمدة واختالف استخداماتها حسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين

  ).10(المستخدمين لألسمدة الكيماوية لكل فئة من فئات الكيانات القانونية، وقد تم ذلك من خالل الجدول 
  

  الكيان القانوني للحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.1

الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب الكيان توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية كمؤشر ) 16(يبين الشكل 

هم من %) 83(فكما تشير بيانات الشكل، فإن أغلبية الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا . القانوني للحائز

لكيان ، ويأتي بعد األفراد من حيث األهمية، ا)10(، كما تشير بيانات الجدول حائزاً 27,139 األفراد، حيث يبلغ عددهم

. حائزاً 3,755من الحائزين المستخدمين لألسمدة، حيث يبلغ عددهم % 11القانوني على صورة حيازات أسرية بنسبة 

أما الحائزين . حائزاً 1,954، حيث يبلغ عددهم %6وأخيراً، يأتي الكيان القانوني على صورة حيازات الشراكات بنسبة 

، فإنها ال تشكل نسبة تذكر من عدد الحائزين المستخدمين )ة وشركةجمعية وحكوم(على حيازاتهم على صورة مؤسسات 

  .حائزاً فقط 30لألسمدة الكيماوية، حيث يبلغ العدد اإلجمالي لهم 
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب الكيان القانوني للحائز: 16شكل 

  

فرد
83%

شراآة
6%

أسرة
11%

أخرى
0%
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الحائزين ضمن كل كيان من هذه الكيانات هو عدد قليل، حيث يبلغ عدد الحائزين وال بد من اإلشارة هنا إلى أن عدد 

حائزاً،  22حائزاً، وعلى صورة جمعيات  11حائزاً، وعلى صورة شركات  15للحيازات على صورة حيازات حكومية 

  .حائزين 9وعلى صور أخرى 
  

حائزاً ممن يحوزون حيازاتهم على  15ا بين ، يتضح أنه م)10( معان النظر في األعداد والنسب في الجدولوعند إ

بين من % 67 ، وهم بذلك يشكلوناألسمدة الكيماويةمنهم يستخدمون  ينحائز عشر، فإن حيازات حكوميةصورة 

 شركات إلىويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات . الحائزين على الحيازات بهذه الطريقة

الحائزين على الحيازات بهذه بين من % 64 ، وهم بذلك يشكلوناألسمدة الكيماويةحائزين منهم  7حائزاً، يستخدم  11

حائزين  9حائزاً، يستخدم  22 جمعياتويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات . الطريقة

وتجدر اإلشارة إلى أن . بهذه الطريقةالحائزين على الحيازات بين من % 41لون ، وهم بذلك يشكاألسمدة الكيماويةمنهم 

 بين من% 35من األفراد تساوي النسبة العامة لجميع الحائزين، حيث أن  الكيماوية لألسمدةنسبة الحائزين المستخدمين 

من بين المستخدمين لها ، و%34أسر الحائزين المستخدمين لها على صورة من بين الحائزين األفراد يستخدمونها، و

  %.37الشراكات  ازاتحي على صورة
  

  2010،  )األسمدة الكيماوية(عالقة الكيان القانوني للحائز مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 10جدول 
  

  الكيان القانوني
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %65 50,125 %35 27,139  فرد

 %63 3,332  %37 1,954  شراكة

 %66 7,305 %34 3,755  أسرة

 %36 4 %64 7  شركة

 %33 5  %67 10  حكومة

 %59 13 %41 9  جمعية

 %56 5 %44 4  أخرى

 %65 60,789 %35 32,878  المجموع

  

على صورة مؤسسات؛ كالجمعيات والحكومية والشركات  تظهر، أن الكيانات القانونية التي السابقةيتضح من المناقشة 

من الكيانات الفردية إذا ما تم النظر إليها على صورة نسب مئوية، ولكن أعداد  ألسمدة الكيماويةتكون أكثر استخداماً ل

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك . الحائزين الذين يحوزون تلك الحيازات قليلة

، ويميل يان القانوني للحائزبين استخدام األسمدة الكيماوية والك 0.05عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ويمكن . لصالح الكيانات القانونية التي تظهر على صورة مؤسسات) 10(استخدامها، كما يتضح من بيانات الجدول 

تفسير ذلك بعاملين؛ أوالً، مقدرة المؤسسات على الوصول للمعلومات المتعلقة باألسمدة الكيماوية، وغيرها من أنماط 

ثانياً، تكون المقدرة المالية للمؤسسات عادة أكبر . يرها من األشكال القانونية األخرى للحائزينالتكنولوجيا، أكثر من غ

من المقدرة المالية لألشكال القانونية األخرى، األمر الذي يجعل استثماراتها في األسمدة الكيماوية، وغيرها من أنماط 

  .التكنولوجيا، أكبر
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  :الكيماويةعمر الحائز واستخدام األسمدة  5.1.2

توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب الفئات ) 17(يبين الشكل 

فكما تشير بيانات الشكل، فإن استخدام هذا النمط من التكنولوجيا يتركز عند الحائزين ضمن الفئة . العمرية للحائزين

من % 39حائزاً، وهم بذلك يشكلون  9,181، )11(يبلغ عددهم، كما تشير بيانات الجدول  عاماً الذين) 60- 46(العمرية 

، %34عاماً بنسبة ) 45-31(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزين ضمن الفئة العمرية . مجموع الحائزين المستخدمين لها

، حيث يبلغ %21ن الستين عاماً بنسبة حائزاً؛ فالحائزين كبار السن الذين تزيد أعمارهم ع 7,949حيث يبلغ عددهم 

، حيث يصل عددهم %6بنسبة ) عاماً فأقل 30(حائزاً؛ ويأتي في المرتبة األخيرة الحائزين األصغر سناً  5,106عددهم 

  .حائزاً 1,406إلى 
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب الفئة العمرية للحائز: 17شكل 

 
  

عالقة الذي يربط ) 11(ولدراسة االختالفات بين استخدام األسمدة الكيماوية حسب أعمار الحائزين، تم تكوين الجدول 

) فأقل عاماً 30(وتشير بيانات الجدول إلى أن الفئة العمرية األصغر . لألسمدة الكيماويةأعمار الحائزين مع استخدامهم 

هذه  من بين الحائزين ضمن% 40، حيث بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لها األسمدةهي أكثر الفئات استخداماً لهذه 

، حيث بلغت نسبة عاماً )45-31(ويأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الفئة فئة الحائزين ضمن الفئة العمرية . الفئة العمرية

هي بذلك تكون و ،ن هذه الفئةالحائزين ضمبين من % 35الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا حوالي 

ويأتي في المرتبة األخيرة في . عاماً )60-46(ضمن الفئة العمرية مساوية لنسبة المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

فئة الحائزين كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، حيث بلغت نسبة الحائزين  األسمدة الكيماويةاستخدام 

وال بد من اإلشارة هنا إلى مالحظتين هامتين؛ أوالً، إن نسبة  %.34ضمن هذه الفئة من بين الحائزين ها المستخدمين ل

] عاماً) 60- 46(و) 45-31(الفئتين العمريتين [المستخدمين لهذه األسمدة ما بين الحائزين ذوي األعمار المتوسطة 

، تؤكد النتائج على تم التوصل إليه في الفصل الثالث من ثانياً%. 35تتساوى مع النسبة العامة لجميع المستخدمين، وهي 

أن الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية المحتلة يميلون إلى استخدام التكنولوجيا الكيماوية أكثر من استخدام 

المشار إليها في  لى كل فئة من الفئات العمريةوإنما ينطبق ذلك ع ،، ليس على المستوى العام فقطالحيويةالتكنولوجيا 

  .الجدول

  

  
  

فأقل 30
6%

31 - 45
32%

46 - 60
39%

60أآثر من 
23%
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  2010، )األسمدة الكيماوية(عالقة أعمار الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 11جدول 
  

  فئة األعمار
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %60 2,810 %40 1,878  فأقلسنة  30

31-45  10,578 35% 19,530 65% 

46-60  12,832 35% 23,570 65% 

 %66 14,858 %34 7,561  سنة 60أكثر من 

 %65 60,768 %35 32,849  المجموع

  

في كل فئة من الفئات  األسمدة الكيماوية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

أن نسبة من يستخدمونها ضمن الفئات العمرية األصغر وهذا يعني . مع زيادة األعمار ، بصورة عامة،العمرية تنخفض

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل . أكبر من نسبة أولئك الذين يستخدمونها ضمن الفئات العمرية األكبر

 في استخدام األسمدة الكيماوية حسب 0.05التباين األحادي أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، ويميل االستخدام لصالح الفئات العمرية األصغر، األمر الذي يمكن تفسيره بقدرة الفئات الشابة الكيان القانوني للحائز

إلى استيعاب هذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من األنماط التكنولوجية األخرى، أكثر من الفئات ) المتعلمة في الغالب(

  .األكبر سناً
  

  جنس الحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.3

توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب جنس ) 18(يبين الشكل 

فكما تشير بيانات الشكل، فإن الحائزين الذكور هم أكثر استخداماً من غيرهم لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث . الحائز

من مجموع الحائزين % 89حائزاً، وهم بذلك يشكلون  29,226إلى ) 12(يصل عددهم، كما تشير بيانات الجدول 

، حيث بلغ %5ويلي الذكور من حيث استخدام هذا النمط من التكنولوجيا فئة شراكة الذكور بنسبة . المستخدمين لها

، %1 فئة شراكة الذكور واإلناث بنسبة حائزة؛ ثم 1,651أيضاً بعدد % 5حائزاً، وفئة اإلناث بنسبة  1,643عددهم 

  .حائزة فقط 29حائزاً، ثم شراكة اإلناث بنسبة ال تذكر، حيث يبلغ عددهن  392حيث بلغ عددهم 
  

الذي يربط عالقة ) 12(ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب جنس الحائز، تم تكوين الجدول 

وتشير بيانات الجدول إلى أن فئة . دام التكنولوجيا الكيماوية ممثلة باستخدام األسمدة الكيماويةجنس الحائز مع استخ

. بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 40شراكة الذكور هي األكثر استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يستخدمها 

من بين الحائزين  ن المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجياويأتي في المرتبة الثانية فئة الذكور، حيث تصل نسبة الحائزي

وتأتي شراكة اإلناث في المرتبة الثالثة، حيث تصل نسبة الحائزات اللواتي يستخدمن األسمدة %. 36 ضمن هذه الفئة

ين ، ومن ثم تأتي فئة شراكة الذكور مع اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزبين الحائزات اإلناث من% 31الكيماوية 

ويأتي في المرتبة األخيرة فئة . بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 28المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا إلى 

ويستنتج من هذه األرقام أن الحائزين . منهن% 26اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات المستخدمات لها بينهن إلى 

  .من اإلناث، عدا شراكة اإلناث التي تسبق شراكة الذكور مع اإلناث الذكور يميلون إلى استخدام األسمدة الكيماوية أكثر
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 2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب جنس الحائز: 18شكل 

  
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، لصالح فئة )12(وجنس الحائز، وتميل الفروقات، كما يتضح من أرقام الجدول  الحيويةبين استخدام التكنولوجيا 

والمادية نسين، حيث أن الذكور في الغالب يمتلكون الموارد المالية ويمكن تفسير ذلك بالقدرة المالية لكال الج. الذكور

ويتضح ذلك من خالل ما تشير إليه البيانات، حيث أن شراكات الذكور . لالستمارات الزراعية أكثر من اإلناث الالزمة

ات اإلناث مع مع بعضهم البعض تؤدي إلى استخدام هذا النمط بصورة أكبر من شراكات الذكور مع اإلناث أو شراك

إضافة إلى القدرة المالية، يمكن تفسير ذلك أيضاً بالقدرة الجسمية للذكور وجرأتهم على استخدام  .بعضهن البعض

  .الكيماويات مقارنة باإلناث، ناهيك عن أن اإلناث قد يكن أكثر حساسية للكيماويات من الذكور
  

  2010، )األسمدة الكيماوية(الكيماوية عالقة جنس الحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 12جدول 
  

  جنس الحائز
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %64 52,686  %36 29,226  ذكور

  %74 4,694  %26 1,651  إناث

  %60 2,287  %40 1,543  شراكة ذكور

  %69 65  %31 29  شراكة إناث

  %72 1,021  %28 392  شراكة ذكور وإناث

  %65 60,753  %35 32,841  المجموع

  

  المهنة الرئيسية للحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.4

. الحائز المهنة الرئيسية، حسب )التكنولوجيا الكيماوية(توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية ) 19(يبين الشكل 

من التكنولوجيا من الذين ال يمتهنون الزراعة ، فإن نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط )19( فكما تشير بيانات الشكل

إلى ) 13(من مجموع المستخدمين لها، حيث يصل عددهم، كما تشير بيانات الجدول % 61كمهنة أساسية تصل إلى 

، فتمثل نسبة أولئك الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية ويستخدمون %39أما النسبة المتبقية، . حائزاً 20,027

  .حائزاً 12,550اوية في عملياتهم اإلنتاجية، حيث يبلغ عددهم األسمدة الكيم
  

ذآر
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب المهنة الرئيسية للحائز: 19شكل 

  
  

الذي يربط ) 13(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب المهنة الرئيسية للحائز، تم تكوين 

ستخدام كمؤشر ال ،لألسمدة الكيماويةمع استخدامهم  )راعيةزراعية أو غير ز( للحائزين عالقة المهنة الرئيسية

وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية يستخدمون هذا . الكيماويةلتكنولوجيا ا

% 55وبالتحديد، تشير النتائج إلى أن . لذين تكون مهنتهم الرئيسية غير زراعيةالنمط من التكنولوجيا أكثر من أولئك ا

أولئك بين فقط من % 20، وأن األسمدة الكيماويةالحائزين الذين تكون مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يستخدمون بين من 

  .الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير الزراعة يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، وتميل كثافة االستخدام لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزراعة بين استخدام األسمدة الكيماوية والمهنة الرئيسية للحائز

ة واستخدام الموارد اإلنتاجية الزراعية، بما فيها استخدام األسمدة يالزراع ةويمكن تفسير ذلك بالخبر .كمهنة رئيسية

غير  مهنتهم الرئيسيةالتي يمتلكها الحائزون الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية عن أولئك الذين تكون  الكيماوية،

  .زراعية
  

  2010، )األسمدة الكيماوية( الكيماويةعالقة المهنة الرئيسة الحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 13جدول 
  

  المهنة الرئيسية للحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %45 10,433 %55 12,550  زراعة

  %71 49,396  %29 20,027  غير الزراعة

  %65 59,829  %35 32,577  المجموع

  

  عدد أفراد أسرة الحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.5

فكما يالحظ من بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب عدد أفراد األسرة) 20(يبين الشكل 

) 9-6(الشكل، فإن أكثر الفئات استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا هم الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين 

من % 50، وبذلك فهم يشكلون ينحائز 16,408، )14(ر الجدول يشي أشخاص، حيث يصل عدد هؤالء الحائزين، كما

ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا

وجيا، من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنول% 20أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته ) 4-5(

زراعة
39%

غير الزراعة
61%
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) 3- 2(ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين . حائزاً 6,618ويصل عددهم إلى 

ويأتي في . من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا% 15أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

أسرهم إلى عشر أشخاص أو أكثر، حيث يصل عدد هؤالء الحائزين المرتبة الرابعة الحائزون الذين يصل عدد أفراد 

من مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا الكيماوية، ممثلة باستخدام % 14حائزاً، وهم بذلك يشكلون  4,549إلى 

وجيا، حيث تصل أما الحائزون الذين تتكون أسرهم من شخص واحد، فهم األقل استخداماً لهذه التكنول. األسمدة الكيماوية

  .حائزاً فقط 484فقط من مجموع الحائزين المستخدمين، علماً أن عددهم يبلغ % نسبة مستخدميها حوالي ا
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب عدد أفراد أسرة الحائز: 20شكل 

  
    

الذي يربط ) 14(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب عدد أفراد األسرة، تم تكوين 

 التكنولوجيا، كمؤشر الستخدام لألسمدة الكيماويةعالقة عدد أفراد األسرة التي ينتمي إليها الحائز مع استخدامه 

أشخاص فأكثر هم األكثر  10الذين يصل عدد أفراد أسرهم إلى  وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين. الكيماوية

من عدد الحائزين الذين يقع عدد أفراد % 40، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها ألسمدة الكيماويةاستخداماً ل

أشخاص، حيث ) 9-6(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . أسرهم ضمن هذه الفئة

، وهي نسبة مساوية للنسبة العامة الحائزين ضمن هذه الفئة يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيابين من % 35أن 

ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . الستخدام األسمدة الكيماوية بين جميع الحائزين

ويأتي في المرتبة الرابعة الحائزون . الحائزين ضمن هذه الفئة يستخدمونها بينمن % 34أشخاص، حيث أن ) 4-5(

بين هذه  لألسمدة الكيماويةأشخاص، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين ) 3-2(الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين 

ون بمفردهم، أي األسرة تتكون وأخيراً، فإن نسبة الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا والذين يعيش%. 33الفئة إلى 

  . الحائزين ضمن هذه الفئةبين من % 25من شخص واحد، تصل إلى 
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  2010، )األسمدة الكيماوية(عالقة عدد أفراد أسرة الحائز مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 14جدول 
  

  عدد أفراد األسرة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %75 1,487 %25 484  واحدشخص 

2-3  4,790 33% 9,784 67% 

4-5  6,618 34% 12,625 66% 

6-9  16,408 35% 30,051 65% 

 %60 6,821 %40 4,549  فأكثر 10

 %65 60,768%32,84935  المجموع

  

تزداد مع زيادة عدد أفراد  األسمدة الكيماوية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

األسرة التي ينتمي إليها الحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا وعدد أفراد أسرة الحائز هي 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على  .عالقة طردية

ن استخدام األسمدة الكيماوية وعدد أفراد أسرة الحائز، وتميل كثافة االستخدام لصالح الحائزين الذين بي 0.05مستوى ثقة 

ويمكن تفسير ذلك بعاملين رئيسيين؛ أوالً، وجود عالقة بين عدد أفراد األسرة ودخل األسرة،  .ينتمون ألسر كبيرة الحجم

العمل، األمر الذي يزيد من دخل األسرة، ويعزز بالتالي حيث أن األسر كبيرة الحجم يمكن أن تضم أفراداً في سن 

ثانياً، ال شك أنه كلما ازداد عدد أفراد األسرة، . وغيرها من أنماط التكنولوجيا المختلفة الحيويةاالستثمار في التكنولوجيا 

نماط التكنولوجية، ستكون فإن مقدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من األ

 .أسرع وأسهل
  

  المؤهل العلمي للحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.6

فكما يبين الشكل، فإن . توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب المؤهل العلمي للحائز) 21(يبين الشكل 

التي حصلت على مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي أكثر فئات الحائزين استخداماً لألسمدة الكيماوية هي الفئة 

من مجموع % 58حائزاً وهم بذلك يشكلون  19,119، إلى )15(والثانوي، حيث يصل عددهم، كما يشير الجدول 

الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي بعد هذه الفئة الحائزون من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، حيث يصل عددهم 

من مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي في المرتبة الثالثة فئة األميين % 22حائزاً وهم بذلك يشكلون  7,097إلى 

أما عدد الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية من حملة الدراسات العليا، . حائزاً 5,730والملمين الذين يبلغ عددهم 

  .من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا %3حائزاً وهم بذلك ال يشكلون سوى  888فيصل إلى 
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب مؤهل الحائز العلمي: 21شكل 

  
  

الذي ) 15(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب المؤهل العلمي للحائزين، تم تكوين 

وتشير . الكيماوية التكنولوجيا، كمقياس الستخدام لألسمدة الكيماويةعالقة المؤهل العلمي للحائز مع استخدامه يربط 

يميلون إلى استخدام  الثانوية العامة مستوىمؤهل علمي أعلى من  حصلوا علىبيانات الجدول إلى أن الحائزين الذين 

 من حملة الدراسات العليا يرهم من الحائزين، حيث بلغت نسبة من يستخدمونهاهذا النمط من التكنولوجيا أكثر من غ

، وهي بذلك تكون مساوية لنسبة المستخدمين لها من بين حملة الدبلوم الحائزين في هذا المستوى التعليميبين من % 39

تعليم االبتدائي واإلعدادي في مستوى ال حصلوا على تعليممن الحائزين أولئك الذين  تينالفئ هاتينويلي . المتوسط

ممن % 35 النمط من التكنولوجيا وحصلوا على هذا المستوى من التعليم ، حيث بلغت نسبة من يستخدمون هذاوالثانوي

من جميع  ئزين المستخدمين لألسمدة الكيماويةيحملون نفس المؤهل، وهي بذلك تكون مساوية للنسبة العامة للحا

 بينهم إلى األسمدة الكيماوية وناألميين والملمين بالقراءة والكتابة، فتصل نسبة من يستخدمأما بالنسبة لفئة . الحائزين

  %. 30حوالي 
  

  2010، )األسمدة الكيماوية(عالقة المؤهل العلمي الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 15جدول 
  

  مؤهل الحائز العلمي
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %70 13,411 %30 5,730  أمي أو ملم

  %65 34,983 %35 19,119  ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي

 %61 10,915 %39 7,097  دبلوم متوسط وبكالوريوس

 %61 1,410 %39 888  دراسات عليا

 %65 60,719 %35 32,834  المجموع

  

مع ارتفاع  قليالً تزداد األسمدة الكيماوية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

، بصورة المستوى التعليمي للحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا ومستوى الحائز التعليمي

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي، بعد تحويل المؤهالت العلمية إلى عدد سنوات دراسية، . طرديةهي عالقة  عامة،

في استخدام األسمدة  0.05باستخدام تحليل التباين األحادي وجود فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ميل الفروقات في هذه الحالة ، تالحيويةوعلى عكس استخدام التكنولوجيا . الكيماوية حسب المستوى التعليمي للحائز

. لصالح الفئات األكثر تعليماً الذين يستخدمون األسمدة الكيماوية أكثر من الفئات التي حصلت على مستويات تعليمية أقل

أمي أو ملم
17%

ثانوي -ابتدائي 
58%

دبلوم متوسط أو بكالوريوس
22%

دراسات عليا
3%



58 
 

يتمتعون في الغالب أيضاً بمستوى ثقافة مرتفعة، ولعل ذلك يعود إلى أن الحائزين الذين يتمتعون بمستوى علمي مرتفع 

  . ة للكيماويات وتركيباتها وفوائد استخدامها في العمليات اإلنتاجية الزراعيةخاصة بالنسب
  

  التخصص العلمي للحائز واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.7

فكما تشير بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب التخصص العلمي للحائز) 22(يبين الشكل 

الزراعيين الذين يستخدمون األسمدة الكيماوية ويتخصصون في علوم غير العلوم الزراعية،  الشكل، فإن نسبة الحائزين

وتشير البيانات، في الجدول . أكبر من نسبة الحائزين الذين يستخدمون هذه األسمدة ويتخصصون في العلوم الزراعية

% 93حائزاً وهم بذلك يشكلون  12,165، إلى أن عدد الحائزين غير المتخصصين في العلوم الزراعية يصل إلى )16(

من مجموع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية ومستواهم التعليمي أعلى من الثانوية العامة، بينما يصل عدد 

حائزاً وهم بذلك ال يشكلون  938الحائزين الذين هم في نفس المستويات التعليمية ويتخصصون في العلوم الزراعية 

مستخدمين لألسمدة الكيماوية ضمن الحائزين الذين حصلوا على مستوى علمي أعلى من من مجموع ال% 7سوى 

  .الثانوية العامة
 

 2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب التخصص العلمي للحائز: 22شكل 

  
  

الذي ) 16( العلمي للحائزين، تم تكوين الجدولولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب التخصص 

للتكنولوجيا عالقة التخصص العلمي للحائز، إذا كان مستواه التعليمي ثانوية عامة أو أعلى، مع استخدامه يربط 

وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية . األسمدة الكيماويةالكيماوية، ممثلة باستخدام 

في العمليات اإلنتاجية، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من  لألسمدة الكيماويةم أكثر استخداماً ه

ة، في حين تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها من يزراععلوم المن فئة المتخصصين بال% 59التكنولوجيا إلى حوالي 

وتشير نتائج التحليل  .هذه الفئةبين الحائزين ضمن من % 40ة إلى حوالي يزراععلوم الفئة غير المتخصصين بال

بين استخدام األسمدة  0.05اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ولعل  .ة، وتميل كثافة االستخدام لصالح الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعيالكيماوية والتخصص العلمي للحائز

األسمدة هذه نتيجة متوقعة، حيث أن الحائزين المؤهلين بمؤهالت علمية زراعية يمكن أن يكونوا قد تعرفوا على 

خاصة في زيادة مستوى اإلنتاجية واإلنتاج، وبالتالي  ، وغيرها من األنماط التكنولوجية، ومزاياها المختلفةالكيماوية

  .خالل دراستهم األكاديمية العائدات واألرباح
  

  

زراعة
7%

غير الزراعة
93%
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  2010، )األسمدة الكيماوية(عالقة التخصص العلمي للحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 16جدول 
  

  تخصص الحائز العلمي
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %41 643 %59 938  زراعة

  %60 18,502  %40 12,165  غير الزراعة

  %59 19,145  %41 13,103  المجموع

  

  أسلوب إدارة الحيازة واستخدام األسمدة الكيماوية 5.1.8

توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب أسلوب ) 23(يبين الشكل 

حيازاتهم بأنفسهم تشكل الغالبية العظمى من الحائزين، فكما يبين الشكل، فإن فئة الحائزين الذين يديرون . إدارة الحيازة

) 17(من مجموع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية، وبعدد إجمالي، كما تشير بيانات الجدول % 76حيث يشكلون 

سبتهم ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث تبلغ ن. حائزاً 24,931قدره 

أما فئة الحائزين . حائزاً 7,128من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا، وبعدد إجمالي قدره % 22

فقط من مجموع % 2الذين تدار حيازاتهم عن طريق مدير مستأجر، فتأتي في المرتبة األخيرة، حيث تصل نسبتهم إلى 

  .حائزاً 777بعدد إجمالي قدره الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية، 
  

 2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية حسب أسلوب إدارة الحيازة: 23شكل 

  
  

الذي يربط ) 17(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب أسلوب إدارة الحيازة، تم تكوين 

وتشير البيانات أن . الكيماوية التكنولوجيا، كمؤشر الستخدام األسمدة الكيماويةعالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام 

، حيث تصل نسبة مدير بأجرهي فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق سمدة الكيماوية أكثر الفئات استخداماً لأل

الحائزين بين  من% 42 إلى مدير بأجرتكنولوجيا وتدار حيازاتهم عن طريق الحائزين المستخدمين لهذا النمط من ال

ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازتهم عن طريق الحائزين أنفسهم، حيث . الذين تدار حيازاتهم بهذه الطريقة

من بين الحائزين  %36جيا تصل نسبة الحائزين الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم ويستخدمون هذا النمط من التكنولو

 أفراد األسرةكما تشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق . ضمن هذه الفئة

  .من بين الحائزين ضمن هذه الفئة %32ويستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل إلى حوالي 
  

الحائز نفسه
76%

أفراد األسرة
22%

مدير بأجر
2%
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 0.05مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار 

بين استخدام األسمدة الكيماوية وأسلوب إدارة الحيازة، وتميل كثافة االستخدام إلى الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن 

الذي يحمل في  جرالمرتفع الذي يمتلكها المدير المستأ المعلومات بمستوىويمكن تفسير ذلك  .طريق مدير مستأجر

الغالب تخصصاً في العلوم الزراعية وبالتالي معلومات زراعية حول الكيماويات وفوائد استعماالتها في العمليات 

  . توى المعلومات التي يمتلكها الحائزون أنفسهم أو حتى أفراد أسرهمالزراعية مقارنة بمس
  

  2010، )األسمدة الكيماوية(التكنولوجيا الكيماوية عالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام : 17جدول 
  

  أسلوب إدارة الحيازة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %64 44,118  %36 24,931  الحائز نفسه

  %58 1,052  %42 777  مدير بأجر

  %68 15,486  %32 7,128  أفراد األسرة

  %65 60,656  %35 32,836  المجموع

  

  من اإلنتاج للحائز واستخدام األسمدة الكيماوية الغرض األساسي 9.1.5

توزيع الحائزين المستخدمين لألسمدة الكيماوية، كمؤشر للتكنولوجيا الكيماوية، حسب الغرض ) 24(يبين الشكل 

أساساً  إلى أن عدد الحائزين الذين يكون غرضهم من اإلنتاج) 18(والجدول ) 24(ويشير الشكل . األساسي من اإلنتاج

من مجموع الحائزين المستخدمين % 55حائزاً، وهم بذلك يشكلون  17,860هو االستهالك األسري يصل إلى 

، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم %45وتمثل النسبة المتبقية، . للتكنولوجيا الكيماوية، ممثلة باألسمدة الكيماوية

  .حائزاً 14,864واق، وبعدد حائزين قدره األساسي من اإلنتاج هو بيع المنتجات في األس
  

 2010، حسب الغرض األساسي من اإلنتاج توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين لألسمدة الكيماوية: 24شكل 

  
  

الذي ) 18(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب الغرض األساسي من اإلنتاج، تم تكوين 

. الكيماوية التكنولوجيا، كمؤشر الستخدام لألسمدة الكيماويةالغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام الحائز يربط عالقة 

بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي  الكيماوية لألسمدةوتشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين المستخدمين 

، أولئك %33، بينما تمثل النسبة المتبقية، من بين الحائزين ضمن هذه الفئة %67لى من إنتاجهم هو البيع أساساً تصل إ

. الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو البيع أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

لالستهالك االسري أساسًا
55%

للبيع أساسًا
45%
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بين الحائزين الذين يكون الغرض  ةالكيماوي لألسمدةوكما تشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين المستخدمين 

، بينما تمثل بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 26األساسي من إنتاجهم هو االستهالك األسري أساساً ال تشكل سوى 

، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو االستهالك األسري أساساً، %74النسبة المتبقية، 

  .يستخدمون هذا النمط من التكنولوجياولكنهم ال 
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

بين استخدام األسمدة الكيماوية والغرض األساسي من اإلنتاج، حيث تميل كثافة االستخدام إلى الفئة التي تهدف بيع 

ولعل هذه نتيجة متوقعة، حيث أن الحائزين الذين يكون هدفهم األساسي من العملية اإلنتاجية هو . في األسواق منتجاتها

وغيرها من األنماط  األسمدة الكيماويةسيميلون إلى االستثمار في  ،البيع أساساً وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من األرباح

الكلي والعائدات الكلية للحائزين، وبالتالي تاجية وحدة المساحة واإلنتاج التكنولوجية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة إن

 .مستوى األرباح
 

  2010، )األسمدة الكيماوية(عالقة الغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 18جدول 
  

  من اإلنتاج الغرض األساسي
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %74 51,341 %26 17,860  لالستهالك األسري أساساً

 %33 7,374 %67 14,864  للبيع أساساً

 %64 58,715 %36 32,724  المجموع

  

  خصائص الحائزين واستخدام المبيدات الكيماوية 5.2

ممثلة  ،للتكنولوجيا الكيماوية من الدراسة، أن النسبة العامة للحائزين الزراعيين المستخدمين) 2.2.3(أشرنا في الجزء 

ونفصل في هذا الجزء استخدام  .من مجموع الحائزين الزراعيين% 50تصل إلى  ،للمبيدات الكيماوية باستخدام الحائز

  .هذه المبيدات واختالفات استخداماتها حسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين
  

  الكيماوية المبيداتالكيان القانوني للحائز واستخدام  5.2.1

توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب الكيان ) 25(يبين الشكل 

هم من %) 83(فكما تشير بيانات الشكل، فإن أغلبية الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا . القانوني للحائز

ويأتي بعد حيازات األفراد من حيث األهمية الحيازات . حائزاً 38,843، )19(عددهم، في الجدول  األفراد، حيث يبلغ

وأخيراً، يأتي . حائزاً 5,260من الحائزين المستخدمين، حيث يبلغ عدد الحائزين لهذه الحيازات % 11األسرية بنسبة 

أما الحائزين على . حائزاً 2,735الحائزين لها  ، حيث يبلغ عدد%6الكيان القانوني على صورة حيازات الشراكة بنسبة 

، فإنها ال تشكل نسبة تذكر من عدد الحائزين المستخدمين )جمعية وحكومة وشركة(حيازاتهم على صورة مؤسسات 

  .حائزاً فقط 33للمبيدات الكيماوية، حيث يبلغ عدد الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية من هذه الفئات مجتمعة 
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 2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب الكيان القانوني للحائز: 25كل ش

  
  

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن عدد الحائزين ضمن كل كيان من هذه الكيانات هو عدد قليل، حيث يبلغ عدد الحائزين 

حائزاً،  22حائزاً، وعلى صورة جمعيات  15 حكوماتحيازات حائزاً، وعلى صورة  11 شركاتعلى صورة حيازات 

لذا، كان ال بد من حساب نسبة المستخدمين للمبيدات الكيماوية لكل فئة من فئات  .حائزين 9وعلى صور أخرى 

  ).19(الكيانات القانونية، وقد تم ذلك من خالل الجدول 
  

حائزاً ممن يحوزون حيازاتهم على صورة  11ين ، يتضح أنه ما باألعداد والنسب في الجدولوعند إمعان النظر في 

الحائزين بين من % 82 بيدات الكيماوية، وهم بذلك يشكلونحائزين منهم يستخدمون الم تسعة، فإن شركاتحيازات 

 15إلى  حكوميةويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات . على الحيازات بهذه الطريقة

الحائزين على الحيازات بهذه بين من % 67 يشكلونحائزين منهم المبيدات الكيماوية، وهم بذلك  10حائزاً، يستخدم 

حائزين  10حائزاً، يستخدم  22ويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات جمعيات . الطريقة

وتجدر اإلشارة إلى أن . ات بهذه الطريقةالحائزين على الحياز بين من% 45 يشكلونمنهم المبيدات الكيماوية، وهم بذلك 

من % 50الكيماوية من األفراد تساوي النسبة العامة لجميع الحائزين، حيث أن  للمبيداتنسبة الحائزين المستخدمين 

بين ، ومن %48 تصل إلى يةاألسرالحيازات بين الحائزين األفراد يستخدمونها، وأن نسبة الحائزين المستخدمين لها من 

  %.52 إلى الشراكات حيازات
  

يتضح من المناقشة السابقة، أن الكيانات القانونية التي تظهر على صورة مؤسسات؛ كالجمعيات والحكومية والشركات، 

من الكيانات الفردية إذا ما تم النظر إليها على صورة نسب مئوية، ولكن  الحيويةتكون أكثر استخداماً لنمط التكنولوجيا 

)وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي . أعداد الحائزين الذين يحوزون تلك الحيازات قليلة )2χ 

. والكيان القانوني للحائز الحيويةالتكنولوجيا  بين استخدام 0.05أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، لصالح الكيانات التي تكون على صورة مؤسسات، ثم )19(ويميل استخدامها، كما يتضح من بيانات الجدول 

ويمكن تفسير ذلك بعاملين، كما سبق تفسيره في حالة استخدام البذور واألبصال . الشراكات، فاألسر، وأخيراً األفراد

واألشتال المحسنة، واستخدام األسمدة الكيماوية؛ أوالً، مقدرة المؤسسات على الوصول للمعلومات المتعلقة والدرنات 

ثانياً، . ، وغيرها من أنماط التكنولوجيا، أكثر من غيرها من األشكال القانونية األخرى للحائزينالحيويةبالتكنولوجيا 

فرد
83%

شراآة
6%

أسرة
11%

أخرى
0%
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درة المالية لألشكال القانونية األخرى، األمر الذي يجعل استثماراتها تكون المقدرة المالية للمؤسسات عادة أكبر من المق

  .، وغيرها من أنماط التكنولوجيا، أكبرالحيويةفي التكنولوجيا 
  

  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة الكيان القانوني للحائز مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 19جدول 
  

  الكيان القانوني
 يستخدمال  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %50 38,412 %50 38,843  فرد

 %48 2,549 %52 2,735  شراكة

 %52 5,800 %48 5,260  أسرة

 %18 2 %82 9  شركة

 %33 5 %67 10  حكومة

 %55 12 %45 10  جمعية

 %56 5 %44 4  أخرى

 %50 46,785 %50 46,871  المجموع

  

  الكيماوية المبيداتعمر الحائز واستخدام  5.2.2

توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب الفئات ) 26(يبين الشكل 

فكما تشير بيانات الشكل، فإن استخدام هذا النمط من التكنولوجيا يتركز عند الحائزين ضمن الفئة . العمرية للحائزين

من مجموع الحائزين % 39حائزاً، وهم بذلك يشكلون  18,359، 20ماً الذين يبلغ عددهم، الجدول عا) 60- 46(العمرية 

، %32عاماً بنسبة ) 45-31(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزين ضمن الفئة العمرية . المستخدمين للمبيدات الكيماوية

، حيث يبلغ %24عمارهم عن الستين عاماً بنسبة حائزاً؛ فالحائزين كبار السن الذين تزيد أ 14,964حيث يبلغ عددهم 

، حيث يصل %5بنسبة ) عاماً فأقل 30(حائزاً؛ ويأتي في المرتبة األخيرة الحائزين األصغر سناً  11,147عددهم 

 .حائزاً 2,368عددهم إلى 
  

 2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب الفئة العمرية للحائز: 26شكل 

  
  

فأقل 30
5%

31  - 45
32%

46  - 60
39%

60أآثر من 
24%
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عالقة الذي يربط ) 20(الجدول حسب أعمار الحائزين، تم تكوين  ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية

وتشير بيانات الجدول . ، كمؤشر على استخدام التكنولوجيا الكيماويةالكيماوية للمبيداتأعمار الحائزين مع استخدامهم 

، حيث بلغت نسبة الحائزين المبيداتهي أكثر الفئات استخداماً لهذه ) فأقل عاماً 30( إلى أن الفئة العمرية األصغر

الحائزين المستخدمين من الملفت لالنتباه أن نسبة و. ضمن هذه الفئة العمريةمن بين الحائزين % 51المستخدمين لها 

كل فئة  بين الحائزين ضمن من% 50إلى لجميع الفئات العمرية األخرى متساوية، وتصل لهذا النمط من التكنولوجيا 

وهي بذلك تتساوى مع النسبة العامة للحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية من مجموع . الفئات العمريةتلك من 

  .الحائزين
  

ة وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل التباين األحادي أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثق

، وتميل كثافة االستخدام إلى الفئات العمرية الفئات العمرية للحائزينفي استخدام المبيدات الكيماوية حسب  0.05

استيعاب هذا النمط من التكنولوجيا،  في) المتعلمة في الغالب(األصغر، األمر الذي يمكن تفسيره بقدرة الفئات الشابة 

راجع الفصل (وكما أشارت الدراسات السابقة  .ثر من الفئات األكبر سناًوغيرها من األنماط التكنولوجية األخرى، أك

يمكن أن يتجه المزارعون األقل سناً إلى تبني التكنولوجيا الحديثة أكثر من المزارعين األكبر ) الثاني من هذه الدراسة

دد سنوات أكثر من المزارعين سناً، وذلك بسبب أن المزارعين األصغر سناً قد يكونوا انخرطوا في التعليم الرسمي لع

كبار السن، أو أنهم قد يكونوا تعرضوا لتجارب مشابهة خاصة أولئك الذين يمكن أن يكونوا قد هاجروا من مناطق 

  .أخرى
  

كما ال بد من اإلشارة إلى أن النتائج تؤكد على تم التوصل إليه في الفصل الثالث من أن الحائزين الزراعيين في 

، ليس على الحيويةاألراضي الفلسطينية المحتلة يميلون إلى استخدام التكنولوجيا الكيماوية أكثر من استخدام التكنولوجيا 

 .ل فئة من الفئات العمرية المشار إليها في الجدولالمستوى العام فقط وإنما ينطبق ذلك على ك
  

  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة أعمار الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 20جدول 
  

  فئة األعمار
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %49 2,319 %51 2,368  فأقلسنة  30

31-45  14,964 50% 15,141 50% 

46-60  18,359 50% 18,037 50% 

 %50 11,269 %50 11,147  سنة 60أكثر من 

 %50 46,766 %50 46,838  المجموع

  

 الكيماوية المبيداتجنس الحائز واستخدام  5.2.3

توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب جنس ) 27(يبين الشكل 

، فإن عدد الحائزين الذكور المستخدمين للمبيدات الكيماوية، يصل )21(والجدول ) 27(فكما تشير بيانات الشكل . الحائز

ويلي الذكور من حيث استخدام . من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 89حائزاً، وهم بذلك يشكلون  41,556إلى 

أيضاً % 5حائزاً وفئة اإلناث بنسبة  2,113، حيث بلغ عددهم %5 هذا النمط من التكنولوجيا فئة شراكة الذكور بنسبة
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، ثم شراكة اإلناث بنسبة ينحائز 605، حيث بلغ عددهم 1%سبة حائزة؛ ثم فئة شراكة الذكور واإلناث بن 2,520بعدد 

  .حائزة فقط 36ال تذكر، حيث يبلغ عددهن 
  

  2010، لكيماوية حسب جنس الحائزتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات ا: 27شكل 

  
  

عالقة الذي يربط ) 21(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب جنس الحائز، تم تكوين 

أن فئة  إلى وتشير بيانات الجدول. جنس الحائز مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية ممثلة باستخدام المبيدات الكيماوية

. بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 55شراكة الذكور هي األكثر استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يستخدمها 

بين  من% 51ويأتي في المرتبة الثانية فئة الذكور، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

 ذينلا يناإلناث في المرتبة الثالثة، حيث تصل نسبة الحائز كة الذكور معشرا وتأتي. الحائزين ضمن هذه الفئة

، ومن ثم تأتي فئة اإلناث، حيث تصل نسبة من بين هذه الفئة من الحائزين من% 43ن المبيدات الكيماوية ويستخدم

ويأتي في المرتبة . بين الحائزات ضمن هذه الفئة من% 40ستخدمن هذا النمط من التكنولوجيا إلى ات اللواتي يالحائز

ويستنتج من هذه األرقام أن %. 38اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات المستخدمات لها بينهن إلى  شراكة األخيرة فئة

سواء تحدثنا عنهم بصورة فردية أو على الحائزين الذكور يميلون إلى استخدام المبيدات الكيماوية أكثر من اإلناث، 

ويتضح ذلك من خالل ما تشير إليه البيانات، حيث أن شراكات الذكور مع بعضهم البعض تؤدي إلى . صورة شراكات

  .استخدام هذا النمط بصورة أكبر من شراكات الذكور مع اإلناث أو شراكات اإلناث مع بعضهن البعض
  

 0.05ة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالق

ويمكن تفسير ذلك،  .، حيث تميل كثافة االستخدام نحو الذكور وشراكاتهمبين استخدام المبيدات الكيماوية وجنس الحائز

األمر  المالية والمادية أكثر من اإلناث،أيضاً، بالقدرة المالية لكال الجنسين، حيث أن الذكور في الغالب يمتلكون الموارد 

إضافة إلى القدرة  .الذي يساعدهم على االستثمار في كافة أنماط التكنولوجيا المتاحة بما في ذلك المبيدات الكيماوية

المالية، يمكن تفسير ذلك أيضاً بالقدرة الجسمية للذكور وجرأتهم على استخدام الكيماويات مقارنة باإلناث، ناهيك عن أن 

 .كيماويات من الذكوراإلناث قد يكن أكثر حساسية لل
  

  

  

  

  

ذآر
89% أنثى

5%

شراآة ذآور
5%

شراآة إناث
0%

شراآة ذآور وإناث
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  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة جنس الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 21جدول 
  

  جنس الحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %49 40,349  %51 41,556  ذكور

  %60 3,823  %40 2,520  إناث

  %45 1,715  %55 2,113  شراكة ذكور

  %62 58  %38 36  شراكة إناث

  %57 808  %43 605  شراكة ذكور وإناث

  %50 46,753  %50 46,830  المجموع

  

 الكيماوية المبيداتالمهنة الرئيسية للحائز واستخدام  5.2.4

وكما تشير بيانات الشكل، فإن . توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب جنس الحائز) 28(يبين الشكل 

من % 66نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا من الذين ال يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية تصل إلى 

، فتمثل نسبة %34أما النسبة المتبقية، . حائزاً 30,645إلى ) 22(مجموع المستخدمين لها، حيث يصل عددهم، الجدول 

تخدمون المبيدات الكيماوية في عملياتهم اإلنتاجية، حيث يبلغ عددهم أولئك الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية ويس

  .حائزاً 15,728
  

الذي يربط ) 22(ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب المهنة الرئيسية للحائز، تم تكوين الجدول 

مع استخدامهم للمبيدات الكيماوية كمؤشر الستخدام ) زراعية أو غير زراعية(عالقة المهنة الرئيسية للحائزين 

لى أن الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية يستخدمون هذا وتشير بيانات الجدول إ. التكنولوجيا الكيماوية

% 68وبالتحديد، تشير النتائج إلى أن . النمط من التكنولوجيا أكثر من أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير زراعية

عملياتهم اإلنتاجية، وأن  الحائزين الذين تكون مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يستخدمون المبيدات الكيماوية فيبين من 

  .أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير الزراعة يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا بين منفقط % 44
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب المهنة الرئيسية للحائز: 28شكل 

  
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

الحائزين الذين يمتهنون الزراعة بين استخدام المبيدات الكيماوية والمهنة الرئيسية للحائز، وتميل كثافة االستخدام إلى 

زراعة
34%

غير الزراعة
66%
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التي يمتلكها الحائزون الذين الموارد اإلنتاجية الزراعية، ة واستخدام يالزراع ويمكن تفسير ذلك بالخبرة .كمهنة رئيسية

غير  الرئيسيةأولئك الذين تكون مهنتهم  عن ، بما في ذلك استخدام المبيدات الكيماوية،يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية

  .زراعية
  

  2010، )المبيدات الكيماوية(الكيماوية عالقة المهنة الرئيسة الحائزين مع استخدام التكنولوجيا : 22جدول 
  

  المهنة الرئيسية للحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %32 7,252 %68 15,728  زراعة
 %56 38,772 %44 30,645  غير الزراعة

 %50 46,024 %50 46,373  المجموع
  

  الكيماوية المبيداتعدد أفراد أسرة الحائز واستخدام  5.2.5

وكما يالحظ من بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب عدد أفراد األسرة) 29(يبين الشكل 

، فإن أكثر الفئات استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا هم الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد )23(والجدول ) 29(الشكل 

من مجموع % 50، وبذلك فهم يشكلون ينحائز 23,410د هؤالء الحائزين عدأشخاص، حيث يصل ) 9-6(أسرهم 

) 5- 4(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا

ولوجيا، ويصل من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكن% 20أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

أشخاص، ) 3-2(ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين . حائزاً 9,536عددهم إلى 

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا بعدد إجمالي قدره % 15حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

عة الحائزون الذين يصل عدد أفراد أسرهم إلى عشر أشخاص أو أكثر، حيث ويأتي في المرتبة الراب. حائزاً 7,074

من مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا % 13حائزاً، وهم بذلك يشكلون  6,035يصل عدد الحائزين إلى 

ألقل استخداماً أما الحائزون الذين تتكون أسرهم من شخص واحد، فهم ا. الكيماوية، ممثلة باستخدام المبيدات الكيماوية

فقط من مجموع الحائزين المستخدمين، علماً أن عددهم يبلغ % 2لهذه التكنولوجيا، حيث تصل نسبة مستخدميها حوالي 

  .حائزاً فقط 785
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب عدد أفراد أسرة الحائز: 29شكل 
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الذي يربط ) 23( استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب عدد أفراد األسرة، تم تكوين الجدولولدراسة االختالفات في 

كمؤشر الستخدام التكنولوجيا  ع استخدامه للمبيدات الكيماوية،عالقة عدد أفراد األسرة التي ينتمي إليها الحائز م

هم األكثر  ،أشخاص فأكثر 10أسرهم إلى وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين الذين يصل عدد أفراد . الكيماوية

من عدد الحائزين الذين يقع عدد أفراد % 53استخداماً للمبيدات الكيماوية، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها 

) 9-6(الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين فئة الحائزين ن بعد تلك الفئة من الحائزيويأتي . أسرهم ضمن هذه الفئة

الحائزين ضمن بين من % 50، حيث أن أشخاص) 5-4(ئة الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين وف أشخاص

وهي نسبة مساوية للنسبة العامة الستخدام المبيدات الكيماوية  ،تخدمون المبيدات الكيماويةيس تينالفئ كل فئة من هاتين

أشخاص، حيث تصل نسبة ) 3-2(الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين  بعد ذلكويأتي . بين جميع الحائزين

وأخيراً، فإن نسبة الحائزين المستخدمين لهذه %. 49الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية بين هذه الفئة إلى 

الحائزين ضمن هذه  بينمن % 40التكنولوجيا والذين يعيشون بمفردهم، أي األسرة تتكون من شخص واحد، تصل إلى 

 . الفئة
 

  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة عدد أفراد أسرة الحائز مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 23جدول 
  

  أفراد األسرة عدد
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %60 1,186 %40 785  شخص واحد

2-3  7,074 49% 7,499 51% 

4-5  9,536 50% 9,705 50% 

6-9  23,410 50% 23,042 50% 
 %47 5,334 %53 6,035  فأكثر 10

 %50 46,766 %50 46,840  المجموع
  

، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون المبيدات الكيماوية تزداد مع زيادة عدد أفراد السابقةيتضح من المناقشة 

بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا وعدد أفراد أسرة الحائز هي  األسرة التي ينتمي إليها الحائز، أي أن العالقة

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على  .عالقة طردية

ستخدام إلى الحائزين ، حيث تميل كثافة االبين استخدام المبيدات الكيماوية وعدد أفراد أسرة الحائز 0.05مستوى ثقة 

وقد سبق تفسير ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين؛ أوالً، وجود عالقة بين عدد أفراد  .الذين ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم

األسرة ودخل األسرة، حيث أن األسر كبيرة الحجم يمكن أن تضم أفراداً في سن العمل، األمر الذي يزيد من دخل 

ثانياً، ال شك أنه كلما . تثمار في التكنولوجيا الكيماوية وغيرها من أنماط التكنولوجيا المختلفةاألسرة، ويعزز بالتالي االس

ازداد عدد أفراد األسرة، فإن مقدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من 

  .األنماط التكنولوجية، ستكون أسرع وأسهل

  

  الكيماوية المبيداتمي للحائز واستخدام المؤهل العل 5.2.6

) 30(وكما يبين الشكل . توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب المؤهل العلمي للحائز) 30(يبين الشكل 

، فإن أكثر فئات الحائزين استخداماً للمبيدات الكيماوية هي الفئة التي حصلت على مستوى التعليم )24(والجدول 

من مجموع الحائزين % 58حائزاً وهم بذلك يشكلون  27,043االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث يصل عددهم إلى 
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 9,832ة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، حيث يصل عددهم إلى المستخدمين لها؛ ويأتي بعد هذه الفئة الحائزون من حمل

من مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي في المرتبة الثالثة فئة األميين والملمين % 21حائزاً وهم بذلك يشكلون 

المستخدمين  أما عدد الحائزين. من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 19حائزاً، ويشكلون  8,753الذين يبلغ عددهم 

فقط من مجموع % 2حائزاً، وهم بذلك يشكلون  1,185للمبيدات الكيماوية من حملة الدراسات العليا، فيصل إلى 

  .الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا
 

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب المؤهل العلمي للحائز: 30شكل 

  
  

الذي يربط ) 24(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب المؤهل العلمي للحائز، تم تكوين 

وتشير بيانات  .، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماويةالكيماوية للمبيداتعالقة المؤهل العلمي للحائز مع استخدامه 

مؤهل علمي أعلى من مستوى الثانوية العامة يميلون إلى استخدام هذا النمط  ىحصلوا علالجدول إلى أن الحائزين الذين 

الدبلوم المتوسط والبكالوريوس من التكنولوجيا أكثر من غيرهم من الحائزين، حيث بلغت نسبة من يستخدمونها من حملة 

بين من % 52ا ات العلي، ونسبة من يستخدمها بين حملة الدراسالحائزين في هذا المستوى التعليميبين من % 55

في مستوى تعليم ين من الحائزين أولئك الذين حصلوا على مستوى ويلي هاتين الفئت .هذه الفئة التعليميةالحائزين ضمن 

حصلوا على هذا من بين من جيا االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث بلغت نسبة من يستخدمون هذا النمط من التكنولو

مساوية للنسبة العامة للحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا من  هذه النسبة بذلك تكون، و%50 المستوى من التعليم

 من بينهمالكيماوية  المبيداتأما بالنسبة لفئة األميين والملمين بالقراءة والكتابة، فتصل نسبة من يستخدم . جميع الحائزين

  %. 46حوالي  إلى
  

الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون المبيدات الكيماوية، بصورة عامة، تزداد مع يتضح من المناقشة السابقة، أن نسبة 

ارتفاع المستوى التعليمي للحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا ومستوى الحائز التعليمي هي 

ى عدد سنوات دراسية، باستخدام تحليل وتشير نتائج التحليل اإلحصائي، بعد تحويل المؤهالت العلمية إل. عالقة طردية

في استخدام المبيدات الكيماوية حسب  0.05التباين األحادي وجود فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ولعل ذلك يعود إلى أن الحائزين الذين . المستوى التعليمي للحائز، حيث تميل كثافة االستخدام إلى الفئات األكثر تعليماً

مستوى علمي مرتفع يتمتعون في الغالب أيضاً بمستوى ثقافة مرتفعة، خاصة بالنسبة للكيماويات وتركيباتها يتمتعون ب

  .وفوائد استخدامها في العمليات اإلنتاجية الزراعية

  

أمي أو ملم
19%

ثانوي -ابتدائي 
58%

دبلوم متوسط أو بكالوريوس
21%

دراسات عليا
2%
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  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة المؤهل العلمي الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 24جدول 
  

  الحائز العلميمؤهل 
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %54 10,382 %46 8,753  أمي أو ملم

 %50 27,052 %50 27,043  ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي

 %45 8,182 %55 9,832  دبلوم متوسط وبكالوريوس

 %48 1,113 %52 1,185  دراسات عليا

 %50 46,729 %50 46,813  المجموع

  

  الكيماوية المبيداتالتخصص العلمي للحائز واستخدام  5.2.7

وكما يشير الشكل . توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب التخصص العلمي للحائز) 31(ويبين الشكل 

، فإن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يتخصصون في علوم غير العلوم الزراعية، ويستخدمون )25(والجدول ) 31(

وعلى وجه التحديد، . المبيدات الكيماوية أكبر من نسبة الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية ويستخدمونها

تشير البيانات إلى أن عدد الحائزين غير المتخصصين في العلوم الزراعية ويستخدمون المبيدات الكيماوية يصل إلى 

ئزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية ومستواهم التعليمي أعلى من مجموع الحا% 94حائزاً وهم بذلك يشكلون  16,517

من الثانوية العامة، بينما يصل عدد الحائزين المستخدمين لها والذين هم في نفس المستويات التعليمية ويتخصصون في 

وية ضمن من مجموع المستخدمين للمبيدات الكيما% 6حائزاً، وهم بذلك ال يشكلون سوى  1,111العلوم الزراعية 

  .الحائزين الذين حصلوا على مستوى علمي أعلى من الثانوية العامة
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب التخصص العلمي للحائز: 31شكل 

  
  

الذي يربط ) 25(الجدول ولدراسة اختالفات استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب التخصص العلمي للحائزين، تم تكوين 

، لمبيدات الكيماويةامة أو أعلى، مع استخدامه لعالقة التخصص العلمي للحائز، إذا كان مستواه التعليمي ثانوية ع

وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية هم . كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية

الكيماوية في العمليات اإلنتاجية، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من  أكثر استخداماً للمبيدات

، في حين تصل نسبة الحائزين %70إلى حوالي  من بين فئة الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية التكنولوجيا

  .من هذه الفئة% 54غير المتخصصين بالعلوم الزراعية إلى حوالي الحائزين المستخدمين لها من فئة 

  

زراعة
6%

غير الزراعة
94%
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 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

بين استخدام المبيدات الكيماوية والتخصص العلمي للحائز، وتميل كثافة االستخدام إلى الحائزين المتخصصين في العلوم 

، حيث أن الحائزين المؤهلين بمؤهالت علمية زراعية يمكن أن يكونوا قد تعرفوا على ذلكقد سبق تفسير و .الزراعية

  .خالل دراستهم األكاديميةومردودها المبيدات الكيماوية، وغيرها من األنماط التكنولوجية، وفوائد استخداماتها 

  
  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة التخصص العلمي للحائزين مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 25جدول 

  

  تخصص الحائز العلمي
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %30 469  %70 1,111  زراعة

  %46 14,150  %54 16,517  غير الزراعة

  %45 14,619  %55 17,628    المجموع

  

  الكيماوية المبيداتأسلوب إدارة الحيازة واستخدام  5.2.8

توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، حسب ) 32(يبين الشكل 

وكما يبين الشكل، فإن فئة الحائزين الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم تشكل الغالبية العظمى من . أسلوب إدارة الحيازة

، )26(دات الكيماوية، وبعدد إجمالي، الجدول من مجموع الحائزين المستخدمين للمبي% 75الحائزين، حيث يشكلون 

ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث تبلغ نسبتهم . حائزاً 35,232قدره 

أما فئة . حائزاً 10,556من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا، وبعدد إجمالي قدره % 23

ن الذين تدار حيازاتهم عن طريق مدير مستأجر ويستخدمون المبيدات الكيماوية، فتأتي في المرتبة األخيرة، حيث الحائزي

  .حائزاً 1,021فقط من مجموع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية، بعدد إجمالي قدره % 2تصل نسبتهم إلى 
  

الذي يربط ) 26(حسب أسلوب إدارة الحيازة، تم تكوين الجدول  ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية

وتشير البيانات أن أكثر الفئات استخداماً للمبيدات الكيماوية . عالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام المبيدات الكيماوية

دمين لهذا النمط من هي فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق مدير بأجر، حيث تصل نسبة الحائزين المستخ

ويلي . الحائزين الذين تدار حيازاتهم بهذه الطريقةبين من % 56التكنولوجيا وتدار حيازاتهم عن طريق مدير بأجر إلى 

هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازتهم عن طريق الحائزين أنفسهم، حيث تصل نسبة الحائزين الذين يديرون 

كما تشير بيانات . بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 51هذا النمط من التكنولوجيا إلى حيازاتهم بأنفسهم ويستخدمون 

الجدول إلى أن نسبة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة ويستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا تصل 

  .من بين الحائزين ضمن هذه الفئة %47إلى حوالي 
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  2010، الحائزين الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب أسلوب إدارة الحيازةتوزيع : 32شكل 

  
  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

االستخدام إلى الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن بين استخدام المبيدات الكيماوية وأسلوب إدارة الحيازة، حيث تميل كثافة 

ويمكن تفسير ذلك بمستوى المعلومات المرتفع الذي يمتلكها المدير المستأجر الذي يحمل في  .طريق مدير مستأجر

الغالب تخصصاً في العلوم الزراعية وبالتالي معلومات زراعية حول الكيماويات وفوائد استعماالتها في العمليات 

  . ية مقارنة بمستوى المعلومات التي يمتلكها الحائزون أنفسهم أو حتى أفراد أسرهمالزراع
  

  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 26جدول 
  

  أسلوب إدارة الحيازة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %49 33,808 %51 35,232  الحائز نفسه

 %44 808 %56 1,021  مدير بأجر

 %53 12,057 %47 10,556  أفراد األسرة

 %50 46,673%46,80950  المجموع

  

  الكيماوية المبيداتمن اإلنتاج للحائز واستخدام  الغرض األساسي 5.2.9

للتكنولوجيا الكيماوية، حسب الغرض توزيع الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية، كمؤشر ) 33(يبين الشكل 

أن عدد الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية والذين يكون ) 27(الجدول مع الشكل  هذا ويشير. األساسي من اإلنتاج

من مجموع % 63حائزاً، وهم بذلك يشكلون  29,217غرضهم من اإلنتاج أساساً هو االستهالك األسري يصل إلى

، نسبة %37وتمثل النسبة المتبقية، . للتكنولوجيا الكيماوية، ممثلة باستخدام المبيدات الكيماوية الحائزين المستخدمين

أولئك الحائزين الذين يستخدمون هذه المبيدات ويكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو بيع المنتجات في األسواق، بعدد 

  .حائزاً 17,448حائزين قدره 

  

  

  

  
  

الحائز نفسه
73%

أفراد األسرة
25%

مدير بأجر
2%
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  2010، الزراعيين المستخدمين للمبيدات الكيماوية حسب الغرض األساسي من اإلنتاجتوزيع الحائزين : 33شكل 

  
  

الذي ) 27( ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الكيماوية حسب الغرض الرئيسي من اإلنتاج، تم تكوين الجدول

 .ؤشر الستخدام التكنولوجيا الكيماوية، كمالحائز للمبيدات الكيماويةالغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام يربط 

وتشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي 

أولئك الحائزين الذين يكون نسبة ، %22، بينما تمثل النسبة المتبقية، %78من إنتاجهم هو البيع أساساً تصل إلى 

وكما تشير بيانات . ألساسي من اإلنتاج هو البيع أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجياغرضهم ا

الجدول إلى أن نسبة الحائزين المستخدمين للمبيدات الكيماوية بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو 

، نسبة أولئك الحائزين الذين %58ما تمثل النسبة المتبقية، منهم، بين% 42االستهالك األسري أساساً ال تشكل سوى 

  .يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو االستهالك األسري أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا
  

 0.05ثقة  وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى

، حيث تميل كثافة االستخدام للحائزين الذين يكون هدفهم بين استخدام المبيدات الكيماوية والغرض األساسي من اإلنتاج

، حيث أن الحائزين الذين يكون هدفهم وقد سبق تفسير ذلك .األساسي من العملية اإلنتاجية هو بيع منتجاتهم في األسواق

سيميلون إلى االستثمار في  ،وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من األرباح ،هو البيع أساساً األساسي من العملية اإلنتاجية

يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف إلى إنتاجهم من ناحية، ولكنها المبيدات الكيماوية وغيرها من األنماط التكنولوجية التي 

الكلي والعائدات الكلية للحائزين، وبالتالي زيادة  اإلنتاجبالتالي بالضرورة إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة وستؤدي 

  .مستوى األرباح
  

  2010، )المبيدات الكيماوية(عالقة الغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام التكنولوجيا الكيماوية : 27جدول 
  

  الغرض من اإلنتاج
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %58 39,974 %42 29,217  لالستهالك األسري أساساً

 %22 4,789 %78 17,448  للبيع أساساً

 %49 44,763 %51 46,665  المجموع

لالستهالك االسري 
أساسًا

63%

للبيع أساسًا
37%
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  الفصل السادس

  

 صائص الحائزين واستخدام التكنولوجيا الميكانيكيةخ 
  

وفي هذا الفصل، . استخدام التكنولوجيا الكيماويةقة خصائص الحائزين الزراعيين مع تم في الفصل السابق دراسة عال

نسعى إلى اختبار فيما إذا ستخدام اآلالت والمعدات الزراعية، حيث استخدام التكنولوجيا الميكانيكية، ممثلة بانأتي على 

نا في وكما أشر .الحائزين هؤالء كان هنالك فروقات بين استخدام الحائزين لهذا النمط من التكنولوجيا حسب خصائص

ن النسبة العامة للحائزين الزراعيين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية تصل إلى من الدراسة، فإ )3.2.3(الجزء 

 الزراعية ونعطي في هذا الفصل تفصيالً الستخدام هذه اآلالت والمعدات .من مجموع الحائزين الزراعيين% 60

  . واختالفات استخداماتها حسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين
  

  اآلالت والمعدات الزراعيةالكيان القانوني للحائز واستخدام  6.1

توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الميكانيكية، ) 34(يبين الشكل 

فكما تشير بيانات الشكل، فإن أغلبية الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا . القانوني للحائزحسب الكيان 

ويأتي بعد األفراد من حيث األهمية . حائزاً 46,046، )28(هم من األفراد، حيث يبلغ عددهم، في الجدول %) 81(

 7,010حائزين المستخدمين، حيث يبلغ عددهم من ال% 12الكيان القانوني على صورة الحيازات األسرية بنسبة 

أما . حائزاً 3,627، حيث يبلغ عددهم %7وأخيراً، يأتي الكيان القانوني على صورة حيازات الشراكة بنسبة . ينحائز

، فإنها ال تشكل نسبة تذكر من عدد )جمعية وحكومة وشركة(الحائزين على حيازاتهم على صورة حيازات مؤسسات 

تخدمين لآلالت والمعدات الزراعية، حيث يبلغ عدد الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية من الحائزين المس

  .حائزاً فقط 37هذه الفئات مجتمعة 
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب الكيان القانوني للحائز: 34شكل 

  
  

إلى أن عدد الحائزين ضمن كل كيان من هذه الكيانات هو عدد قليل، حيث يبلغ عدد الحائزين وال بد من اإلشارة هنا 

حائزاً،  22حائزاً، وعلى صورة جمعيات  11حائزاً، وعلى صورة حيازات شركات  17على صورة حيازات حكومية 

ميكانيكية لكل فئة من فئات لذا، كان ال بد من حساب نسبة المستخدمين للتكنولوجيا ال. حائزين 9وعلى صور أخرى 

  ).28(الكيانات القانونية، وقد تم ذلك في الجدول 

فرد
81%

شراآة
7%

أسرة
12%

أخرى
0%
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حائزاً ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات  17، يتضح أنه ما بين أعداد ونسب الجدولوعند إمعان النظر في 

الحائزين على بين من % 88ون ، وهم بذلك يشكلاآلالت والمعدات الزراعيةمنهم يستخدمون  اًحائز 15، فإن حكومية

حائزاً،  11إلى  شركاتويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات . الحيازات بهذه الطريقة

الحائزين على الحيازات بهذه بين من % 82 يشكلون، وهم بذلك اآلالت والمعدات الزراعيةحائزين منهم  9يستخدم 

 حائزاً 13حائزاً، يستخدم  22ويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات جمعيات . الطريقة

وتجدر . الحائزين على الحيازات بهذه الطريقةبين من % 59ون ، وهم بذلك يشكلاآلالت والمعدات الزراعيةمنهم 

النسبة العامة لجميع  تقريباً مع تساويتمن األفراد  لآلالت والمعدات الزراعيةمستخدمين اإلشارة إلى أن نسبة الحائزين ال

 ائزين المستخدمين لهذه اآلالت والمعداتالحائزين األفراد يستخدمونها، وأن نسبة الحبين من % 59الحائزين، حيث أن 

  %.68الشراكات إلى  حيازاتبين  ، ومن%63تصل إلى  يةاألسر الحيازاتبين  من
  

  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية( التكنولوجيا الميكانيكيةعالقة الكيان القانوني للحائز مع استخدام : 28جدول 
  

  الكيان القانوني
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %41 31,436 %59 46,046  فرد

 %32 1,674 %68 3,627  شراكة

 %37 4,086 %63 7,010  أسرة

 %18 2 %82 9  شركة

 %12 2 %88 15  حكومة

 %41 9 %59 13  جمعية

 %44 4 %56 5  أخرى

 %40 37,213 %60 56,725  المجموع

  

، أن الكيانات القانونية التي تكون على صورة مؤسسات؛ كالجمعيات والحكومية والشركات السابقةيتضح من المناقشة 

من الكيانات الفردية إذا ما تم النظر إليها على صورة نسب مئوية،  لآلالت والمعدات الزراعيةتكون أكثر استخداماً 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي إلى . ولكن أعداد الحائزين الذين يحوزون تلك الحيازات قليلة

زراعية والكيان القانوني بين استخدام اآلالت والمعدات ال 0.05أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، لصالح الكيانات التي تكون على صورة مؤسسات، ثم )19(ويميل استخدامها، كما يتضح من بيانات الجدول . للحائز

 الحيويةويمكن تفسير ذلك بعاملين، كما سبق تفسيره في حالة استخدام التكنولوجيا . الشراكات، فاألسر، وأخيراً األفراد

، وغيرها من الحيويةوالتكنولوجيا الكيماوية؛ أوالً، مقدرة المؤسسات على الوصول للمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا 

ثانياً، تكون المقدرة المالية للمؤسسات عادة . أنماط التكنولوجيا، أكثر من غيرها من األشكال القانونية األخرى للحائزين

، وغيرها من الحيويةلقانونية األخرى، األمر الذي يجعل استثماراتها في التكنولوجيا أكبر من المقدرة المالية لألشكال ا

  .أنماط التكنولوجيا، أكبر
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  اآلالت والمعدات الزراعيةعمر الحائز واستخدام  6.2

تشير فكما . توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية، حسب الفئات العمرية للحائزين) 35(يبين الشكل 

، فإن استخدام هذا النمط من التكنولوجيا يتركز عند الحائزين ضمن الفئة العمرية )29(بيانات هذا الشكل والجدول 

. من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 39حائزاً، وهم بذلك يشكلون  21,984عاماً الذين يبلغ عددهم ) 46-60(

حائزاً؛  18,153، حيث يبلغ عددهم %32عاماً بنسبة ) 45-31(عمرية ويأتي في المرتبة الثانية الحائزين ضمن الفئة ال

حائزاً؛ ويأتي في  13,591، حيث يبلغ عددهم %24فالحائزين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاماً بنسبة 

  .زاًحائ 2,957، حيث يصل عددهم إلى %5بنسبة ) عاماً فأقل 30(المرتبة األخيرة الحائزين األصغر سناً 
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب الفئات العمرية للحائزين: 35شكل 

  
  

الذي يربط ) 29(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب أعمار الحائزين، تم تكوين 

وتشير بيانات  .، كمؤشر لهذا النمط من التكنولوجياوالمعدات الزراعية لآلالتعالقة أعمار الحائزين مع استخدامهم 

، حيث الميكانيكية التكنولوجياالنمط  اهي أكثر الفئات استخداماً لهذ) فأقل عاماً 30(الجدول إلى أن الفئة العمرية األصغر 

ومن الملفت لالنتباه أن نسبة . ضمن هذه الفئة العمريةمن بين الحائزين % 63بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لها 

بين  من% 60الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا لجميع الفئات العمرية األخرى متساوية، وتصل إلى 

 لآلالتوهي بذلك تتساوى مع النسبة العامة للحائزين المستخدمين . الفئات العمريةتلك كل فئة من  الحائزين ضمن

  .من مجموع الحائزين والمعدات الزراعية
  

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل التباين األحادي أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ة حسب الفئات العمرية للحائزين، وتميل كثافة االستخدام إلى الفئات العمري اآلالت والمعدات الزراعيةفي استخدام  0.05

إلى استيعاب هذا النمط من التكنولوجيا، ) المتعلمة في الغالب(األصغر، األمر الذي سبق تفسيره بقدرة الفئات الشابة 

مكن أن يتجه وكما أشارت الدراسات السابقة، ي .وغيرها من األنماط التكنولوجية األخرى، أكثر من الفئات األكبر سناً

وجيا الحديثة أكثر من المزارعين األكبر سناً، وذلك بسبب أن المزارعين األصغر المزارعون األقل سناً إلى تبني التكنول

سناً قد يكونوا انخرطوا في التعليم الرسمي لعدد سنوات أكثر من المزارعين كبار السن، أو أنهم قد يكونوا تعرضوا 

  .لتجارب مشابهة خاصة أولئك الذين يمكن أن يكونوا قد هاجروا من مناطق أخرى

  

فأقل 30
5%

31  - 45
32%

46  - 60
39%

60أآثر من 
24%
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تم التوصل إليه في الفصل الثالث من أن الحائزين الزراعيين في  ما النتائج تؤكد على هذه كما ال بد من اإلشارة إلى أن 

 التكنولوجيا الكيماوية ومن أكثر من استخدام التكنولوجيا الميكانيكيةاألراضي الفلسطينية المحتلة يميلون إلى استخدام 

لى المستوى العام فقط وإنما ينطبق ذلك على كل فئة من الفئات العمرية المشار إليها ، ليس عأيضاً الحيويةالتكنولوجيا 

  .في الجدول
  

  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية(عالقة أعمار الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 29جدول 
  

  فئة األعمار
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %37 1,742 %63 2957  فأقلسنة  30

31-45  18,153 60% 12,050 40% 

46-60  21,984 60% 14,516 40% 

 %40 8,893 %60 13,591  سنة 60أكثر من 

 %40 37,201 %60 56,685  المجموع

  

  اآلالت والمعدات الزراعيةجنس الحائز واستخدام  6.3

والمعدات الزراعية، كمؤشر الستخدام التكنولوجيا الميكانيكية، توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت ) 36(يبين الشكل 

، فإن الحائزين الذكور هم أكثر استخداماً من غيرهم )30(فكما تشير بيانات هذا الشكل والجدول . حسب جنس الحائز

ئزين من مجموع الحا% 87، وهم بذلك يشكلون ينحائز 49,609لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يصل عددهم إلى 

، حيث يبلغ عددهن %6ويلي الذكور من حيث استخدام هذا النمط من التكنولوجيا فئة اإلناث بنسبة . المستخدمين لها

حائزة؛ ثم فئة شراكة الذكور مع  2,718وبعدد % 5ويأتي بعد هاتين الفئتين فئة شراكة الذكور بنسبة . حائزة 3,411

  .حائزة فقط 54، ثم شراكة اإلناث بنسبة ال تذكر، حيث يبلغ عددهن حائزاً 878، حيث يبلغ عددهم 2%اإلناث بنسبة 
  

الذي يربط عالقة ) 30(ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب جنس الحائز، تم تكوين الجدول 

بيانات الجدول أن فئة وتشير . جنس الحائز مع استخدام اآلالت والمعدات الزراعية، كمؤشر لها النوع من التكنولوجيا

. بين الحائزين ضمن هذه الفئة من% 71شراكة الذكور هي األكثر استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا، حيث يستخدمها 

وتأتي شراكة الذكور مع اإلناث في المرتبة الثانية، حيث تصل نسبة الحائزين الذين يستخدمون اآلالت والمعدات 

ويأتي في المرتبة الثالثة فئة الذكور، حيث تصل نسبة الحائزين . بين الحائزين ضمن هذه الشراكات من% 62الزراعية 

، وهي بذلك تتساوى مع النسبة العامة الذكور فئةالحائزين ضمن بين من % 60المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

شراكة اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات اللواتي  وتأتي تالياً فئة. لمستخدمي هذه التكنولوجيا من جميع الحائزين

ويأتي في المرتبة األخيرة فئة . بين الحائزات ضمن هذه الشراكات من% 57يستخدمن هذا النمط من التكنولوجيا إلى 

. بين الحائزات اإلناث من% 54اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات المستخدمات لآلالت والمعدات الزراعية إلى 

ن هذه األرقام أن الحائزين الذكور يميلون إلى استخدام اآلالت والمعدات الزراعية أكثر من اإلناث، سواء ويستنتج م

ويتضح ذلك من خالل ما تشير إليه البيانات، حيث . تحدثنا عن هؤالء الحائزين بصورة فردية أو على صورة شراكات

مط بصورة أكبر من شراكات الذكور مع اإلناث أو أن شراكات الذكور مع بعضهم البعض تؤدي إلى استخدام هذا الن

  .شراكات اإلناث مع بعضهن البعض
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب جنس الحائز: 36شكل 

  
  

 0.05على مستوى ثقة وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية 

لكال الجنسين،  والجسدية تفسير ذلك، أيضاً، بالقدرة المالية وسبق .بين استخدام اآلالت والمعدات الزراعية وجنس الحائز

 اعيةفي اآلالت والمعدات الزر الالزمة لالستثمار الزراعي حيث أن الذكور في الغالب يمتلكون الموارد المالية والمادية

، وغيرها من التكنولوجيا هذا النمط من ، ناهيك عن طبيعتهم وقوتهم الجسمية التي تساعدهم في تبنيأكثر من اإلناث

 .أنماط التكنولوجيا الحديثة
  

  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية( عالقة جنس الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية: 30جدول 
  

  جنس الحائز
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40 32,538 %60 49,609  ذكور

  %46 2,953  %54 3,411  إناث

  %29 1,125  %71 2,718  شراكة ذكور

  %43 40  %57 54  شراكة إناث

  %38 537  %62 878  شراكة ذكور وإناث

  %40 37,193  %60 56,670  المجموع

  

  الزراعيةاآلالت والمعدات المهنة الرئيسية للحائز واستخدام  6.4

فكما تشير بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية، حسب جنس الحائز) 37(يبين الشكل 

الشكل، فإن نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا من الذين ال يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية تصل إلى 

أما النسبة المتبقية، . حائزاً 39,014إلى ) 31(ل عددهم، في الجدول من مجموع المستخدمين لها، حيث يص% 70

، فتمثل نسبة أولئك الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية ويستخدمون اآلالت والمعدات الزراعية في عملياتهم 30%

  .حائزاً 17,060اإلنتاجية، حيث يبلغ عددهم 

  

  

  

ذآر
87%

أنثى
6%

شراآة ذآور
5%

شراآة إناث
0%

شراآة ذآور وإناث
2%



80 
 

  2010، للتكنولوجيا الميكانيكية حسب المهنة الرئيسية للحائزتوزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين : 37شكل 

  
  

الذي ) 31(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب المهنة الرئيسية للحائز، تم تكوين 

وتشير  .الزراعيةلآلالت والمعدات مع استخدامهم  )ير زراعيةزراعية أو غ(للحائزين عالقة المهنة الرئيسية يربط 

بيانات الجدول إلى أن الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا أكثر من 

الحائزين الذين تكون بين من % 74وبالتحديد، تشير النتائج إلى أن . أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير زراعية

أولئك الذين تكون مهنتهم بين  منفقط % 56، وأن اآلالت والمعدات الزراعيةيستخدمون  مهنتهم الرئيسية هي الزراعة

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي . الرئيسية غير الزراعة يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

اآلالت والمعدات الزراعية والمهنة  بين استخدام 0.05إلى أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

اآلالت تفسير ذلك بالخبرة الزراعية واستخدام الموارد اإلنتاجية الزراعية، بما فيها استخدام  وسبق. الرئيسية للحائز

 أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسيةعن  ذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية، التي يمتلكها الحائزون الوالمعدات الزراعية

  .غير زراعية
  

  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية(عالقة المهنة الرئيسة الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 31جدول 
  

  المهنة الرئيسية للحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %26 5,999 %74 17,060  زراعة

  %44 30,594  %56 39,014  غير الزراعة

  %39 36,593 %56,07461  المجموع

  

  اآلالت والمعدات الزراعيةعدد أفراد أسرة الحائز واستخدام  6.5

وكما يالحظ من . توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية حسب عدد أفراد األسرة) 38(يبين الشكل 

، فإن أكثر الفئات استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا هم الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد )32(بيانات الشكل والجدول 

من مجموع % 50حائزاً، وبذلك فهم يشكلون  28,271أشخاص، حيث يصل عدد هؤالء الحائزين ) 9- 6(أسرهم 

) 5- 4(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا، ويصل % 20أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

أشخاص، ) 3-2(ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين . حائزاً 11,497عددهم إلى 

زراعة
30%

غير الزراعة
70%
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من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا بعدد إجمالي قدره % 15حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

دد أفراد أسرهم إلى عشر أشخاص أو أكثر، حيث ويأتي في المرتبة الرابعة الحائزون الذين يصل ع. حائزاً 8,589

من مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا % 13حائزاً، وهم بذلك يشكلون  7,297يصل عدد الحائزين إلى 

أما الحائزون الذين تتكون أسرهم من شخص واحد، فهم األقل . الميكانيكية، ممثلة باستخدام اآلالت والمعدات الزراعية

فقط من مجموع الحائزين المستخدمين، علماً أن % 2لهذه التكنولوجيا، حيث تصل نسبة مستخدميها حوالي استخداماً 

  .حائزاً 1,031عددهم يبلغ 
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب عدد أفراد أسرة الحائز: 38شكل 

  
  

عالقة الذي ) 32(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب عدد أفرا األسرة، فقد تم تكوين 

وتشير  .)التكنولوجيا الميكانيكية( لآلالت والمعدات الزراعيةعدد أفراد األسرة التي ينتمي إليها الحائز مع استخدامه 

لآلالت هم األكثر استخداماً  ،أشخاص فأكثر 10ن يصل عدد أفراد أسرهم إلى بيانات الجدول إلى أن الحائزين الذي

من عدد الحائزين % 61 تصل نسبة الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية إلى، حيث والمعدات الزراعية

الذين يتراوح عدد أفراد ويأتي بعد تلك الفئة من الحائزين فئة الحائزين . الذين يقع عدد أفراد أسرهم ضمن هذه الفئة

من عدد الحائزين الذين يقع عدد أفراد % 61، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها أشخاص) 9-6(أسرهم بين 

أشخاص، حيث أن ) 5-4(فئة الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين ويأتي بعد ذلك . أسرهم ضمن هذه الفئة

فئة يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا، وهي نسبة مساوية للنسبة العامة الستخدام ال هذهمن الحائزين ضمن % 60

) 3-2(ويأتي بعد ذلك الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . بين جميع الحائزين اآلالت والمعدات الزراعية

وأخيراً، فإن %. 59الفئة إلى  بين هذه لآلالت والمعدات الزراعيةأشخاص، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين 

نسبة الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا والذين يعيشون بمفردهم، أي األسرة تتكون من شخص واحد، تصل إلى 

  . الحائزين ضمن هذه الفئة بين من% 52
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 2010،  المعداتجهزة واآلالت واأل(عالقة عدد أفراد أسرة الحائز مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 32جدول 
  

  أفراد األسرة عدد
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %48 943 %52 1,031  شخص واحد

2-3  8,589 59% 6,029 41% 

4-5  11,497 60% 7,811 40% 

6-9  28,271 61% 18,321 39% 

 %36 4,097 %64 7,297  فأكثر 10

 %40 37,201%56,68560  المجموع

  

تزداد مع زيادة  اآلالت والمعدات الزراعية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

عدد أفراد األسرة التي ينتمي إليها الحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا وعدد أفراد أسرة الحائز 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على  .هي عالقة طردية

، حيث تميل كثافة االستخدام إلى بين استخدام اآلالت والمعدات الزراعية وعدد أفراد أسرة الحائز 0.05مستوى ثقة 

ك يعود إلى عاملين رئيسيين؛ أوالً، وجود عالقة بين وقد سبق تفسير ذل. الحائزين الذين ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم

عدد أفراد األسرة ودخل األسرة، حيث أن األسر كبيرة الحجم يمكن أن تضم أفراداً في سن العمل، األمر الذي يزيد من 

ثانياً، ال شك  .دخل األسرة، ويعزز بالتالي االستثمار في التكنولوجيا الميكانيكية وغيرها من أنماط التكنولوجيا المختلفة

أنه كلما ازداد عدد أفراد األسرة، فإن مقدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها 

  .من األنماط التكنولوجية، ستكون أسرع وأسهل
  

 اآلالت والمعدات الزراعيةالمؤهل العلمي للحائز واستخدام  6.6

فكما يبين . الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية حسب المؤهل العلمي للحائزتوزيع ) 39(يبين الشكل 

، فإن أكثر فئات الحائزين استخداماً لآلالت والمعدات الزراعية هي الفئة التي حصلت على )33(والجدول ) 39(الشكل 

من % 58حائزاً وهم بذلك يشكلون  32,783مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث يصل عددهم إلى 

مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي بعد هذه الفئة الحائزون من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، حيث يصل 

من مجموع الحائزين المستخدمين لها؛ ويأتي في المرتبة الثالثة فئة % 20حائزاً وهم بذلك يشكلون  11,039عددهم إلى 

أما عدد . من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 20حائزاً، ويشكلون  11,496مين الذين يبلغ عددهم األميين والمل

حائزاً، وهم بذلك  1,295الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية من حملة الدراسات العليا، فيصل إلى 

  .وجيافقط من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنول% 2يشكلون 
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب مؤهل الحائز العلمي: 39شكل 
  

  
  

) 33(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب المؤهل العلمي للحائزين، فقد تم تكوين 

وتشير بيانات الجدول إلى أن  .لآلالت والمعدات الزراعيةعالقة المؤهل العلمي للحائز مع استخدامه الذي يربط 

إلى استخدام هذا النمط  ، بصورة عامة،الحائزين الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى من مستوى الثانوية العامة يميلون

ن يستخدمونها من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس من التكنولوجيا أكثر من غيرهم من الحائزين، حيث بلغت نسبة م

من الحائزين أولئك الذين هم في مستوى التعليم  ويلي هذه الفئة. التعليميالحائزين في هذا المستوى  بين من% 61

هذا حصلوا على من بين من جيا االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث بلغت نسبة من يستخدمون هذا النمط من التكنولو

ويالحظ أن نسبة . ، وهي مساوية لنسبة مستخدمي التكنولوجيا الميكانيكية بين األميين والملمين%60 المستوى التعليمي

لنسبة العامة للحائزين المستخدمين لهذه مع ا ضمن هاتين الفئتين تتساوى مستخدمي اآلالت والمعدات الزراعية

 اآلالت والمعدات الزراعية، فتصل نسبة من يستخدم ملة الدراسات العليالحأما بالنسبة . التكنولوجيا من جميع الحائزين

  %. 56حوالي  بينهم
  

  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية(عالقة المؤهل العلمي الحائزين مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 33جدول 
  

  مؤهل الحائز العلمي
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40 7,704  %60 11,496  أمي أو ملم

  %40 21,473  %60 32,783  ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي

  %39 6,970  %61 11,093  دبلوم متوسط وبكالوريوس

  %44 1,008  %56 1,295  دراسات عليا

  %40 37,155  %60 56,667  المجموع

  

، بصورة عامة، اآلالت والمعدات الزراعية، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

أن العالقة بين  وهذا يعني .مع شذوذ حملة الدراسات العليا عن القاعدة تزداد مع ارتفاع المستوى التعليمي للحائز

وتشير نتائج التحليل  .هي عالقة طردية بصورة عامة، ،استخدام هذا النمط من التكنولوجيا ومستوى الحائز التعليمي

اإلحصائي، بعد تحويل المؤهالت العلمية إلى عدد سنوات دراسية، باستخدام تحليل التباين األحادي وجود فروقات ذات 

أمي أو ملم
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، حيث في استخدام اآلالت والمعدات الزراعية حسب المستوى التعليمي للحائز 0.05داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ولعل ذلك يعود إلى أن الحائزين الذين يتمتعون  .االستخدام على حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوستميل كثافة 

وفوائد  لآلليات والمعدات الزراعيةبمستوى علمي مرتفع يتمتعون في الغالب أيضاً بمستوى ثقافة مرتفعة، خاصة بالنسبة 

  .في العمليات اإلنتاجية الزراعيةاستخدامها 

  

  اآلالت والمعدات الزراعيةالعلمي للحائز واستخدام التخصص  6.7

فكما يشير . توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية حسب التخصص العلمي للحائز) 40(يبين الشكل 

، فإن نسبة الحائزين الزراعيين المستخدمين لهذه اآلالت والمعدات والذين يتخصصون في )34(والجدول ) 40(الشكل 

وعلى وجه التحديد، تشير . علوم غير العلوم الزراعية أكبر من نسبة الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية

% 95حائزاً وهم بذلك يشكلون  18,728البيانات إلى أن عدد الحائزين غير المتخصصين في العلوم الزراعية يصل إلى 

راعية ومستواهم التعليمي أعلى من الثانوية العامة، بينما يصل من مجموع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الز

حائزاً وهم بذلك ال  1,070عدد الحائزين الذين هم في نفس المستويات التعليمية ويتخصصون في العلوم الزراعية 

  .من مجموع المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية% 5يشكلون سوى 

  
  2010، المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب تخصص الحائز العلميتوزيع الحائزين الزراعيين : 40شكل 

  

  
  

) 34(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب التخصص العلمي للحائزين، فقد تم تكوين 

آلالت ل أعلى، مع استخدامهانوية عامة أو عالقة التخصص العلمي للحائز، إذا كان مستواه التعليمي ثالذي يربط 

لآلالت وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية هم أكثر استخداماً . والمعدات الزراعية

% 67 ا النمط من التكنولوجيا إلىفي العمليات اإلنتاجية، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لهذ والمعدات الزراعية

فئة غير بين المتخصصين بالعلوم الزراعية، في حين تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها من الحائزين فئة بين من 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة . %61 خصصين بالعلوم الزراعية إلىالمت

وقد . معدات الزراعية والتخصص العلمي للحائزبين استخدام اآلالت وال 0.05ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

األنواع  ، حيث أن الحائزين المؤهلين بمؤهالت علمية زراعية يمكن أن يكونوا قد تعرفوا علىسبق تفسير هذه النتيجة

خالل والمردود منها ، وغيرها من األنماط التكنولوجية، وفوائد استخداماتها اآلالت والمعدات الزراعية المختلفة من

  .راستهم األكاديميةد
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  2010، )اآلالت واألجهزة والمعدات(عالقة التخصص العلمي للحائزين مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 34جدول 
  

  تخصص الحائز العلمي
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %33 516 %67 1,070  زراعة

  %39 12,015  %61 18,721  غير الزراعة

  %39 12,531  %61 19,791  المجموع

  

  اآلالت والمعدات الزراعيةأسلوب إدارة الحيازة واستخدام  6.8

فكما يبين . حسب أسلوب إدارة الحيازة. توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية) 41(يبين الشكل 

من % 73الغالبية العظمى من الحائزين، حيث يشكلون الشكل، فإن فئة الحائزين الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم تشكل 

. حائزاً 41,379، قدره )35(مجموع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية، وبعدد إجمالي، في الجدول 

 من مجموع الحائزين% 25ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث تبلغ نسبتهم 

أما فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن . حائزاً 14,153المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا، وبعدد إجمالي قدره 

فقط من مجموع الحائزين المستخدمين % 2طريق مدير مستأجر، فتأتي في المرتبة األخيرة، حيث تصل نسبتهم إلى 

  .حائزاً 1,120لآلالت والمعدات الزراعية، بعدد إجمالي قدره 

  
  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب أسلوب إدارة الحيازة: 41شكل 

  
  

الذي ) 35(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب أسلوب إدارة الحيازة، فقد تم تكوين 

وتشير البيانات أن أكثر الفئات استخداماً  .اآلالت والمعدات الزراعيةعالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام يربط 

، حيث تصل نسبة الحائزين أفراد األسرةهي فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق  لآلالت والمعدات الزراعية

الحائزين الذين تدار بين من % 62 إلى أفراد األسرةتهم عن طريق المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا وتدار حيازا

، حيث تصل نسبة مدير بأجرويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين تدار حيازتهم عن طريق . حيازاتهم بهذه الطريقة

من بين  %61 إلى ويستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا عن طريق مدير مستأجرحيازاتهم  تدارالحائزين الذين 

الحائزين كما تشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق . الحائزين ضمن هذه الفئة

الحائز نفسه
73%

أفراد األسرة
25%

مدير بأجر
2%
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، وهي بذلك تكون من بين الحائزين ضمن هذه الفئة %60 نمط من التكنولوجيا تصل إلىويستخدمون هذا ال أنفسهم

  .من التكنولوجيا من مجموع الحائزين الزراعيين ت الزراعيةللنسبة العامة لمستخدمي اآلالت والمعدامساوية 

  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

أفراد األسرة ، حيث تميل كثافة االستخدام إلى كل من بين استخدام اآلالت والمعدات الزراعية وأسلوب إدارة الحيازة

بين أفراد األسرة  والمعدات الزراعية انتشار المعلومات حول أنواع اآلالت تفسير ذلك بمستوى وسبق .والمدير المستأجر

يمتلكها المدير المستأجر الذي يحمل في الغالب  التي عن طريق األصدقاء والمعارف، إضافة إلى مستوى المعلومات

وفوائد استعماالتها  الزراعية حول اآلالت والمعدات الزراعيةمعلومات لل امتالكه تخصصاً في العلوم الزراعية وبالتالي

  .في العمليات الزراعية مقارنة بمستوى المعلومات التي يمتلكها الحائزون أنفسهم أو حتى أفراد أسرهم

  
  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية(عالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 35جدول 

  

  أسلوب إدارة الحيازة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %40 27,879 %60 41,379  الحائز نفسه

  %39 712  %61 1,120  مدير بأجر

  %38 8,516  %62 14,153  أفراد األسرة

 %40 37,107  %60 56,652  المجموع

  

  اآلالت والمعدات الزراعيةمن اإلنتاج للحائز واستخدام  الغرض األساسي 6.9

توزيع الحائزين المستخدمين لآلالت والمعدات الزراعية، كمؤشر للتكنولوجيا الميكانيكية، حسب ) 42(يبين الشكل 

أن عدد الحائزين الذين يكون غرضهم من اإلنتاج أساساً هو ) 36(والجدول ويشير الشكل . الغرض األساسي من اإلنتاج

من مجموع الحائزين المستخدمين للتكنولوجيا % 68حائزاً، وهم بذلك يشكلون  38,484االستهالك األسري يصل إلى 

اإلنتاج هو بيع  ، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من%32وتمثل النسبة المتبقية، . الميكانيكية

  .حائزاً 17,973المنتجات في األسواق، بعدد حائزين قدره 
 

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للتكنولوجيا الميكانيكية حسب الغرض األساسي من اإلنتاج: 42شكل 

  
  

لالستهالك االسري أساسًا
68%

للبيع أساسًا
32%
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) 36(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام التكنولوجيا الميكانيكية حسب الغرض األساسي من اإلنتاج، فقد تم تكوين 

وتشير بيانات الجدول إلى أن  .لآلالت والمعدات الزراعيةالغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام الحائز الذي يربط 

بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو البيع  الزراعيةلآلالت والمعدات نسبة الحائزين المستخدمين 

، أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو %19، بينما تمثل النسبة المتبقية، %81أساساً تصل إلى 

إلى أن نسبة الحائزين  وكما تشير بيانات الجدول. البيع أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو االستهالك األسري  لآلالت والمعدات الزراعيةالمستخدمين 

، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من %45، بينما تمثل النسبة المتبقية، %55 تصل إلىأساساً 

  .أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيااإلنتاج هو االستهالك األسري 
  

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي إلى أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

ن الحائزين ، حيث أوسبق تفسير هذه النتيجة .بين استخدام التكنولوجيا الميكانيكية والغرض األساسي من اإلنتاج 0.05

سيميلون إلى  ،الذين يكون هدفهم األساسي من العملية اإلنتاجية هو البيع أساساً وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من األرباح

وغيرها من األنماط التكنولوجية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاجية وحدة  اآلالت والمعدات الزراعيةاالستثمار في 

  .ن، وبالتالي زيادة مستوى األرباحوالعائدات الكلية للحائزيالمساحة واإلنتاج الكلي 

  
  2010، )اآلالت والمعدات الزراعية(عالقة الغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام التكنولوجيا الميكانيكية : 36جدول 

  

  الغرض من اإلنتاج
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %45 30,905 %55 38,484  لالستهالك األسري أساساً

 %19 4,339 %81 17,973  للبيع أساساً

 %38 35,244 %62 56,457  المجموع
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  الفصل السابع

  

 المكافحة المتكاملةخصائص الحائزين واستخدام  
  

والكيماوية  الحيويةاستخدام التكنولوجيا عالقة خصائص الحائزين الزراعيين مع تم في الفصول الثالثة السابقة دراسة 

نسعى إلى اختبار فيما إذا كان هنالك تكاملة، حيث استخدام المكافحة الم أتي علىوفي هذا الفصل، ن. والميكانيكية

من الدراسة، ) 4.2.3(وكما أشرنا في الجزء  .هذه الخصائصفروقات بين استخدام الحائزين للمكافحة المتكاملة حسب 

من مجموع الحائزين % 18النسبة العامة للحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة ال تصل سوى إلى ن فإ

ونعطي في هذا الفصل تفصيالً الستخدام الحائزين للمكافحة المتكاملة واختالفات استخداماتها حسب  .الزراعيين

  .الخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين
  

  المكافحة المتكاملةقانوني للحائز واستخدام الكيان ال 7.1

فكما تشير بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب الكيان القانوني للحائز) 43(يبين الشكل 

هم من األفراد، حيث يبلغ عددهم، في %) 82(الشكل، فإن أغلبية الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

ويأتي بعد الحائزين األفراد من حيث األهمية الحائزين على الحيازات األسرية بنسبة . حائزاً 14,156، )37(الجدول 

وأخيراً، يأتي الكيان القانوني على للحائزين على . حائزاً 1,908من الحائزين المستخدمين، حيث يبلغ عددهم % 11

أما الحائزين على حيازاتهم على صورة حيازات . حائزاً 1,146، حيث يبلغ عددهم %7حيازات الشراكة بنسبة 

، فإنها ال تشكل نسبة تذكر من عدد الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة، حيث )جمعية وحكومة وشركة(مؤسسات 

  .حائزاً فقط 15يبلغ عدد الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة من هذه الفئات مجتمعة 
  

  2010، الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب الكيان القانوني للحائزتوزيع : 43شكل 

  
  

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن عدد الحائزين ضمن كل كيان من هذه الكيانات هو عدد قليل، حيث يبلغ عدد الحائزين 

 22حائزاً، وعلى صورة حيازات جمعيات  11حائزاً، وعلى صورة حيازات شركات  15على صورة حيازات حكومية 

لذا، كان ال بد من حساب نسبة المستخدمين للمكافحة المتكاملة من كل فئة . حائزين 9حائزاً، وعلى شكل حيازات أخرى 

  ).37(من فئات الكيانات القانونية، وقد تم ذلك في الجدول 
  

فرد
شراآة82%

7%

أسرة
11%

أخرى
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حائزاً ممن يحوزون حيازاتهم على صورة  15بين ، يتضح أنه ما والنسب في الجدول وعند إمعان النظر في األعداد

الحائزين على بين من % 40لون ، وهم بذلك يشكالمكافحة المتكاملةحائزين منهم يستخدمون  ستة، فإن حكوميةحيازات 

حائزاً،  11إلى  شركاتويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات . الحيازات بهذه الطريقة

. الحائزين على الحيازات بهذه الطريقة بين من% 27 يشكلون، وهم بذلك المكافحة المتكاملةحائزين منهم  3يستخدم 

حائزين منهم  6حائزاً، يستخدم  22ويصل عدد الحائزين ممن يحوزون حيازاتهم على صورة حيازات جمعيات 

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة . ت بهذه الطريقةالحائزين على الحيازابين من % 27 يشكلون، وهم بذلك المكافحة المتكاملة

بين من % 18من األفراد تساوي النسبة العامة لجميع الحائزين، حيث أن  للمكافحة المتكاملةالحائزين المستخدمين 

 بين ، ومن%22تصل إلى  الشراكات بين حيازات الحائزين األفراد يستخدمونها، وأن نسبة الحائزين المستخدمين لها من

  %.17إلى  ئزين للحيازات األسريةالحا
  

  2010، عالقة الكيان القانوني للحائز مع استخدام المكافحة المتكاملة: 37جدول 
  

  الكيان القانوني
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %82 63,060 %18 14,156  فرد

 %78 4,136 %22 1,146  شراكة

 %83 9,147 %17 1,908  أسرة

 %73 8 %27 3  شركة

 %60 9 %40 6  حكومة

 %73 16 %27 6  جمعية

 %89 8 %11 1  أخرى

 %82 76,384 %18 17,226  المجموع

  

يتضح من المناقشة السابقة، أن الكيانات القانونية التي تتشكل على صورة مؤسسات؛ كالجمعيات والحكومية والشركات 

من الكيانات الفردية إذا ما تم النظر إليها على صورة نسب مئوية، ولكن أعداد  للمكافحة المتكاملةتكون أكثر استخداماً 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي إلى أن هنالك . الحائزين الذين يحوزون تلك الحيازات قليلة

. زراعية والكيان القانوني للحائزبين استخدام اآلالت والمعدات ال 0.05عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

وسبق تفسير . ، لصالح الكيانات التي تكون على صورة مؤسسات)37(ويميل استخدامها، كما يتضح من بيانات الجدول 

والتكنولوجيا الكيماوية؛ أوالً، مقدرة المؤسسات على  الحيويةذلك بعاملين، كما سبق تفسيره في حالة استخدام التكنولوجيا 

، وغيرها من أنماط التكنولوجيا، أكثر من غيرها من األشكال القانونية الحيويةلمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الوصول ل

ثانياً، تكون المقدرة المالية للمؤسسات عادة أكبر من المقدرة المالية لألشكال القانونية األخرى، األمر . األخرى للحائزين

  .، وغيرها من أنماط التكنولوجيا، أكبرالحيوية الذي يجعل استثماراتها في التكنولوجيا
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  المكافحة المتكاملةعمر الحائز واستخدام  7.2

فكما تشير بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب الفئات العمرية للحائزين) 44(يبين الشكل 

عاماً الذين ) 60-46(عند الحائزين ضمن الفئة العمرية ، فإن استخدام المكافحة المتكاملة يتركز )38(الشكل والجدول 

ويأتي في المرتبة الثانية . من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 39حائزاً، وهم بذلك يشكلون  6,635يبلغ عددهم 

الذين حائزاً؛ فالحائزين كبار السن  5,701، حيث يبلغ عددهم %33عاماً بنسبة ) 45-31(الحائزين ضمن الفئة العمرية 

حائزاً؛ ويأتي في المرتبة األخيرة الحائزين  3,817، حيث يبلغ عددهم %22تزيد أعمارهم عن الستين عاماً بنسبة 

  .حائزاً 1,056، حيث يصل عددهم إلى %6بنسبة ) عاماً فأقل 30(األصغر سناً 
  

  2010، عمرية للحائزينحسب الفئات ال توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة: 44شكل 

  
  

الذي يربط ) 38(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب أعمار الحائزين، فقد تم تكوين 

 عاماً 30(وتشير بيانات الجدول إلى أن الفئة العمرية األصغر . للمكافحة المتكاملةعالقة أعمار الحائزين مع استخدامهم 

من بين الحائزين % 23، حيث بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لها لمكافحة المتكاملةالفئات استخداماً لهي أكثر ) فأقل

، حيث عاماً )45-31(ويأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الفئة فئة الحائزين ضمن الفئة العمرية  .ضمن هذه الفئة العمرية

ويأتي في . الحائزين ضمن هذه الفئة بين من% 19ولوجيا حوالي بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكن

، حيث بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من عاماً )60-46(المرتبة الثالثة فئة الحائزين ضمن الفئة العمرية 

 لجميع الحائزين تساوي النسبة العامة هي بذلك، والعمرية الحائزين ضمن هذه الفئةبين من % 18التكنولوجيا حوالي 

فئة الحائزين كبار السن  هذا النوع من المكافحةويأتي في المرتبة األخيرة في استخدام . تخدمين للمكافحة المتكاملةالمس

  %.17 العمرية هذه الفئة بينممن تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، حيث بلغت نسبة الحائزين المستخدمين لها 
  

باستخدام تحليل التباين األحادي أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة  وتشير نتائج التحليل اإلحصائي

في استخدام المبيدات الكيماوية حسب أعمار الحائزين، وتميل كثافة االستخدام إلى الفئات العمرية األصغر، األمر  0.05

اب هذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من األنماط إلى استيع) المتعلمة في الغالب(الذي سبق تفسيره بقدرة الفئات الشابة 

  .التكنولوجية األخرى، أكثر من الفئات األكبر سناً

  

فأقل 30
6% 31  - 45

33%

46  - 60
39%

60أآثر من 
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النتائج على تم التوصل إليه في الفصل الثالث من أن الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية المحتلة  هذه تؤكدو 

 الحيويةمن استخدام التكنولوجيا  أقل ة، فهي تستخدم بمعدلمتدني بمعدالت المكافحة المتكاملةيميلون إلى استخدام 

  .فئة من الفئات العمريةوإنما ينطبق ذلك على كل  ،، ليس على المستوى العام فقطوالكيماوية والميكانيكية
  

  2010، عالقة أعمار الحائزين مع استخدام المكافحة المتكاملة: 38جدول 
  

  فئة األعمار
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %77 3,630 %23 1,056  فأقلسنة  30

31-45  5,701 19% 24,394 81% 

46-60  6,635 18% 29,740 82% 

 %83 18,585 %17 3,819  سنة 60أكثر من 

 %82 76,349 %18 17,211  المجموع

  

  المكافحة المتكاملةجنس الحائز واستخدام  7.3

فكما تشير بيانات الشكل والجدول . الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب جنس الحائزتوزيع ) 45(يبين الشكل 

 15,258، فإن الحائزين الذكور هم أكثر استخداماً من غيرهم لهذا النوع من المكافحة، حيث يصل عددهم إلى )39(

لذكور من حيث استخدام هذا النمط من ويلي ا. من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 89حائزاً، وهم بذلك يشكلون 

أيضاً، حيث بلغ عددهن % 5حائزاً؛ وفئة اإلناث بنسبة  843، حيث بلغ عددهم %5التكنولوجيا فئة شراكة الذكور بنسبة 

حائزاً؛ ثم شراكة اإلناث بنسبة ال تذكر،  281، حيث بلغ عددهم 1%حائزة؛ ثم فئة شراكة الذكور واإلناث بنسبة  801

  .حائزة فقط 19عددهن حيث يبلغ 
  

الذي يربط عالقة ) 39(ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب جنس الحائز، فقد تم تكوين الجدول 

وتشير بيانات الجدول أن فئة شراكة الذكور هي األكثر استخداماً لهذا النوع . جنس الحائز مع استخدام المكافحة المتكاملة

ويأتي في المرتبة الثانية فئة شراكة اإلناث، . بين الحائزين ضمن هذه الشراكات من% 22يستخدمها  من المكافحة، حيث

وتأتي . الحائزات ضمن هذه الشراكات من% 20حيث تصل نسبة الحائزات المستخدمات لهذا النمط من التكنولوجيا 

 من% 20لذين يستخدمون المكافحة المتكاملة شراكة الذكور مع اإلناث في المرتبة الثالثة، حيث تصل نسبة الحائزين ا

ومن ثم تأتي فئة الذكور، حيث تصل نسبة الحائزين الذين يستخدمون هذا النمط من  بين الحائزين ضمن هذه الشراكات،

ويأتي في المرتبة األخيرة فئة اإلناث، حيث تصل نسبة الحائزات . بين الحائزين الذكور من% 19التكنولوجيا إلى 

ويستنتج من هذه األرقام أن الحائزين الذكور . بين الحائزات اإلناث من% 13المكافحة إلى  ا النمط منات لهذالمستخدم

يميلون، بصورة عامة، إلى استخدام المكافحة المتكاملة أكثر من اإلناث، سواء تحدثنا عنهم بصورة فردية أو على 

حيث أن شراكات الذكور مع بعضهم البعض تؤدي إلى  ويتضح ذلك من خالل ما تشير إليه البيانات،. صورة شراكات

  .استخدام المكافحة المتكاملة بصورة أكبر من شراكات الذكور مع اإلناث أو شراكات اإلناث مع بعضهن البعض
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب جنس الحائز: 45شكل 

  
  

 0.05اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة وتشير نتائج التحليل 

تفسير ذلك، أيضاً، بالقدرة المالية لكال الجنسين، حيث أن الذكور  سبقو .بين استخدام المكافحة المتكاملة وجنس الحائز

حيث تؤهلهم هذه المقدرة على االستثمار في كافة أنماط المالية والمادية أكثر من اإلناث، في الغالب يمتلكون الموارد 

 .التكنولوجيا المعروفة، بما فيها استخدام المكافحة المتكاملة
  

  2010، عالقة جنس الحائزين مع استخدام المكافحة المتكاملة: 39جدول 
  

  جنس الحائز
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %81 66,605  %19 15,258  ذكور
  %87 5,540  %13 801  إناث

  %78 2,985  %22 843  شراكة ذكور
  %80 75  %20 19  شراكة إناث

  %80 1,130  %20 281  شراكة ذكور وإناث
  %82 76,335  %18 17,202  المجموع

  

  المكافحة المتكاملةالمهنة الرئيسية للحائز واستخدام  7.4

فكما تشير بيانات الشكل، فإن . للمكافحة المتكاملة حسب جنس الحائزتوزيع الحائزين المستخدمين ) 46(يبين الشكل 

من % 62نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النوع من المكافحة من الذين ال يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية تصل إلى 

، فتمثل %38ة، أما النسبة المتبقي. حائزاً 10,482إلى ) 40(مجموع المستخدمين لها، حيث يصل عددهم، في الجدول 

نسبة أولئك الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية ويستخدمون المكافحة المتكاملة في عملياتهم اإلنتاجية، حيث يبلغ 

  .حائزاً 6,473عددهم 

  

  

  

ذآر
89%

أنثى
5%

شراآة ذآور
5%

شراآة إناث
0%

شراآة ذآور وإناث
1%
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب المهنة الرئيسية للحائز: 46شكل 

  
  

الذي ) 40(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب المهنة الرئيسية للحائز، فقد تم تكوين 

وتشير بيانات . للمكافحة المتكاملةمع استخدامهم  )زراعية أو غير زراعية(للحائزين  عالقة المهنة الرئيسيةيربط 

أكثر من أولئك الذين  ستخدمون هذا النوع من المكافحةكمهنة رئيسية ي الجدول إلى أن الحائزين الذين يمتهنون الزراعة

الحائزين الذين تكون مهنتهم الرئيسية  بين من% 28وبالتحديد، تشير النتائج إلى أن . تكون مهنتهم الرئيسية غير زراعية

أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية غير الزراعة  بين من% 15، وأن المكافحة المتكاملةهي الزراعة يستخدمون 

  .يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا
  

  2010، عالقة المهنة الرئيسة الحائزين مع استخدام المكافحة المتكاملة: 40جدول 
  

  المهنة الرئيسية للحائز
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %72 16,488 %28 6,473  زراعة

 %85 58,909 %15 10,482  غير الزراعة

 %82 75,397 %18 16,955  المجموع

  

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

للحائزين الين يمتهنون الزراعة كمهنة بين استخدام المكافحة المتكاملة والمهنة الرئيسية للحائز، وتميل كثافة االستخدام 

وسبق تفسير ذلك بالخبرة الزراعية واستخدام الموارد اإلنتاجية الزراعية بصورة أفضل، بما فيها استخدام . رئيسية

المكافحة المتكاملة، التي يمتلكها الحائزون الذين يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية عن أولئك الذين تكون مهنتهم الرئيسية 

  .ر زراعيةغي

  

  المكافحة المتكاملةعدد أفراد أسرة الحائز واستخدام  7.5

فكما يالحظ من بيانات . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب عدد أفراد األسرة) 47(يبين الشكل 

، فإن أكثر الفئات استخداماً لهذا النمط من التكنولوجيا هم الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد )42(الشكل والجدول 

من مجموع % 50وبذلك فهم يشكلون  حائزاً، 8,643أشخاص، حيث يصل عدد هؤالء الحائزين ) 9-6(أسرهم 

زراعة
38%

غير الزراعة
62%
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) 5- 4(ويأتي في المرتبة الثانية الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين . الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذه التكنولوجيا، حيث يصل % 20أشخاص، حيث يشكل هؤالء الحائزون ما نسبته 

ويأتي في المرتبة الثالثة الحائزون الذين يصل عدد أفراد أسرهم إلى عشر أشخاص أو أكثر، . حائزاً 3,450عددهم إلى 

. من مجموع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة% 14حائزاً، وهم بذلك يشكلون  2,465حيث يصل عددهم إلى 

أشخاص، حيث يشكل هؤالء ) 3-2(ما بين ويأتي في المرتبة الرابعة الحائزون الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم 

أما الحائزون الذين . حائزاً 2,399من مجموع الحائزين المستخدمين لها وبعدد إجمالي قدره % 14الحائزون ما نسبته 

فقط % 2تتكون أسرهم من شخص واحد، فهم األقل استخداماً للمكافحة المتكاملة، حيث تصل نسبة مستخدميها حوالي 

  .حائزاً فقط 254زين المستخدمين، علماً أن عددهم يبلغ من مجموع الحائ
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب عدد أفراد أسرة الحائز: 47شكل 

  
  

الذي ) 41(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب عدد أفراد أسرة الحائز، فقد تم تكوين 

وتشير بيانات الجدول إلى أن  .للمكافحة المتكاملةعالقة عدد أفراد األسرة التي ينتمي إليها الحائز مع استخدامه يربط 

، حيث تصل نسبة للمكافحة المتكاملةأشخاص فأكثر هم األكثر استخداماً  10الحائزين الذين يصل عدد أفراد أسرهم إلى 

ويأتي بعد تلك الفئة من . د الحائزين الذين يقع عدد أفراد أسرهم ضمن هذه الفئةمن عد% 22الحائزين المستخدمين لها 

، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها أشخاص) 9-6(الحائزين فئة الحائزين الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين 

فئة الحائزين الذين  الفئتين تأتي بعد هاتينو .من عدد الحائزين الذين يقع عدد أفراد أسرهم ضمن هذه الفئة% 19

يستخدمون المكافحة  ةالفئ هذهمن الحائزين ضمن % 18أشخاص، حيث أن ) 5-4(يتراوح عدد أفراد أسرهم بين 

ويأتي بعد ذلك . بين جميع الحائزين هذا النوع من المكافحة، وهي نسبة مساوية للنسبة العامة الستخدام المتكاملة

أشخاص، حيث تصل نسبة الحائزين المستخدمين ) 3-2(الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم بين  الزراعيون الحائزون

والذين  النوع من المكافحة لهذا ئزين المستخدمينوأخيراً، فإن نسبة الحا%. 16هذه الفئة إلى  بين للمكافحة المتكاملة

  . حائزين ضمن هذه الفئةال بين من% 13يعيشون بمفردهم، أي األسرة تتكون من شخص واحد، تصل إلى 
 
  

  

  

  

  

شخص واحد
2%

أشخاص 3 - 2
14%

أشخاص 5 - 4
20%

أشخاص 9 - 6
أشخاص فأآثر 50%10

14%
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  2010، عالقة عدد أفراد أسرة الحائز مع استخدام المكافحة المتكاملة: 41جدول 
  

  أفراد األسرة عدد
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %87 1,716 %13 254  شخص واحد

2-3  2,399 16% 12,161 84% 

4-5  3,450 18% 15,781 82% 

6-9  8,643 19% 37,797 81% 

 %78 8,894 %22 2,465  فأكثر 10

 %82 76,349%17,21118  المجموع

  

تزداد مع زيادة عدد أفراد  المكافحة المتكاملة، أن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يستخدمون السابقةيتضح من المناقشة 

األسرة التي ينتمي إليها الحائز، أي أن العالقة بين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا وعدد أفراد أسرة الحائز هي 

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على . عالقة طردية

ن استخدام المكافحة المتكاملة وعدد أفراد أسرة الحائز، علماً أن كثافة االستخدام تعود للحائزين ذوي بي 0.05مستوى ثقة 

وقد سبق تفسير ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين؛ أوالً، وجود عالقة بين عدد أفراد األسرة ودخل . األسر كبية الحجم

سن العمل، األمر الذي يزيد من دخل األسرة، ويعزز  األسرة، حيث أن األسر كبيرة الحجم يمكن أن تضم أفراداً في

ثانياً، ال شك أنه كلما ازداد عدد أفراد . بالتالي االستثمار في المكافحة المتكاملة، وغيرها من أنماط التكنولوجيا المختلفة

األنماط التكنولوجية،  األسرة، فإن مقدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التكنولوجيا، وغيرها من

  .ستكون أسرع وأسهل
  

  المكافحة المتكاملةالمؤهل العلمي للحائز واستخدام  7.6

فكما يبين الشكل . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب المؤهل العلمي للحائز) 48(يبين الشكل 

المتكاملة هي الفئة التي حصلت على مستوى التعليم ، فإن أكثر فئات الحائزين استخداماً للمكافحة )42(والجدول 

من مجموع الحائزين % 59حائزاً وهم بذلك يشكلون  10,157االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث يصل عددهم إلى 

حائزاً وهم بذلك  3,375المستخدمين لها؛ ويأتي بعد هذه الفئة الحائزون األميون والملمون، حيث يصل عددهم إلى 

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من المكافحة؛ ويأتي في المرتبة الثالثة حملة الدبلوم % 20 يشكلون

أما . من مجموع الحائزين المستخدمين لها% 19حائزاً، ويشكلون  3,318المتوسط والبكالوريوس الذين يبلغ عددهم 

% 2حائزاً، وهم بذلك يشكلون  344ت العليا، فيصل إلى عدد الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة من حملة الدراسا

  .فقط من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا
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  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب المؤهل العلمي للحائز: 48شكل 

  
  

الذي ) 42(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب المستوى التعليمي للحائز، فقد تم تكوين 

وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين الذين . للمكافحة المتكاملةعالقة المؤهل العلمي للحائز مع استخدامه يربط 

يميلون إلى استخدام هذا النمط من التكنولوجيا أكثر من غيرهم من التعليم االبتدائي إلى الثانوي  حصلوا على مستوى

ويأتي بعد هذه الفئة فئة . لحائزين في هذا المستوى التعليميا بين من% 19 ، حيث بلغت نسبة من يستخدمونهاالحائزين

والبكالوريوس، حيث تصل نسبة مستخدمي المكافحة  المتوسط الفئة التي تحمل الدبلوموالحائزين األميين والملمين 

، وهي نسبة مساوية للنسبة العامة للحائزين المستخدمين لهذا النوع من %18هاتين الفئتين  بين كل فئة منالمتكاملة 

  .منهم% 15 إلى نسبة من يستخدمها بين حملة الدراسات العلياوتصل . المكافحة لآلفات
  

ائي، بعد تحويل المؤهالت العلمية إلى عدد سنوات دراسية، باستخدام تحليل التباين األحادي وتشير نتائج التحليل اإلحص

في استخدام المكافحة المتكاملة حسب المستوى التعليمي  0.05وجود فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي  وكما تشير النتائج، فإن الفروقات تميل لصالح الحائزين الذين حصلوا. للحائز

  .والثانوي، األمر الذي قد يعود إلى انخراط مثل هؤالء الحائزين في دورات حول المكافحة المتكاملة
  

  2010، عالقة المؤهل العلمي الحائزين مع استخدام المكافحة المتكاملة: 42جدول 
  

  مؤهل الحائز العلمي
  ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %82 15,753  %18 3,375  أمي أو ملم

  %81 43,913  %19 10,157  ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي

  %82 14,683  %18 3,318  دبلوم متوسط وبكالوريوس

  %85 1,953  %15 344  دراسات عليا

  %82 76,302 %17,19418  المجموع

  

  المتكاملةالمكافحة التخصص العلمي للحائز واستخدام  7.7

فكما يشير الشكل . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب التخصص العلمي للحائز) 49(يبين الشكل 

، فإن نسبة الحائزين الزراعيين الذين يتخصصون في علوم غير العلوم الزراعية ويستخدمون المكافحة )43(والجدول 

وبالتحديد، تشير البيانات إلى أن . ويستخدمونها المتكاملة أكبر من نسبة الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية

أمي أو ملم
20%

ثانوي -ابتدائي 
59%

دبلوم متوسط أو 
بكالوريوس

19%

دراسات عليا
2%
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حائزاً وهم  464عدد الحائزين غير المتخصصين في العلوم الزراعية المستخدمين لهذا النوع من المكافحة يصل إلى 

من مجموع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة ومستواهم التعليمي أعلى من الثانوية العامة، % 92بذلك يشكلون 

بينما يصل عدد الحائزين المستخدمين لها والذين هم في نفس المستويات التعليمية ويتخصصون في العلوم الزراعية 

من مجموع المستخدمين للمكافحة المتكاملة ضمن الحائزين الذين حصلوا % 8حائزاً وهم بذلك ال يشكلون سوى  1,111

  .على مستوى علمي أعلى من الثانوية العامة
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب تخصص الحائز العلمي: 49شكل 

  
  

الذي ) 43(الجدول ولدراسة االختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب التخصص العلمي للحائزين، فقد تم تكوين 

. للمكافحة المتكاملةعالقة التخصص العلمي للحائز، إذا كان مستواه التعليمي ثانوية عامة أو أعلى، مع استخدامه يربط 

في  لمكافحة المتكاملةا استخداميميلون إلى وتشير بيانات الجدول إلى أن الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية 

بين الحائزين  من% 29ستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا إلى حوالي العمليات اإلنتاجية، حيث تصل نسبة الحائزين الم

فئة غير المتخصصين  بينفئة المتخصصين بالعلوم الزراعية، في حين تصل نسبة الحائزين المستخدمين لها  ضمن

  .من هذه الفئة% 18بالعلوم الزراعية إلى حوالي 
  

 0.05مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار 

، وتميل كثافة االستخدام إلى الحائزين المتخصصين في العلوم بين استخدام المكافحة المتكاملة والتخصص العلمي للحائز

 معنى قد تعرفوا على ، حيث أن الحائزين المؤهلين بمؤهالت علمية زراعية يمكن أن يكونواوسبق تفسير ذلك .الزراعية

  .وفوائد استخداماتها خالل دراستهم األكاديميةومكوناتها  المكافحة المتكاملة
 
 

  2010، عالقة التخصص العلمي للحائزين مع استخدام المكافحة المتكاملة: 43جدول 
  

  تخصص الحائز العلمي
 ال يستخدم يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %71 1,116  %29 464  زراعة

  %82 25,066  %18 5,584  غير الزراعة

  %81 26,182  %19 6,048  المجموع

  

%8؛ زراعة

%92؛ غير الزراعة
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  المكافحة المتكاملةأسلوب إدارة الحيازة واستخدام  7.8

فكما يبين الشكل، فإن فئة . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب أسلوب إدارة الحيازة) 50(يبين الشكل 

من مجموع الحائزين % 76الحائزين الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم تشكل الغالبية العظمى من الحائزين، حيث يشكلون 

ويلي هذه الفئة فئة الحائزين الذين . ينحائز 13,007قدره ) 44(المستخدمين للمكافحة المتكاملة، وبعدد إجمالي، الجدول 

من مجموع الحائزين المستخدمين لهذا النمط من % 22تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث تبلغ نسبتهم 

جر، فتأتي أما فئة الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق مدير مستأ. حائزاً 3,832التكنولوجيا، وبعدد إجمالي قدره 

فقط من مجموع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة، وبعدد % 2في المرتبة األخيرة، حيث تصل نسبتهم إلى 

  .حائزاً 369إجمالي قدره 
 

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب أسلوب إدارة الحيازة: 50شكل 

  
  

عالقة أسلوب الذي يربط ) 44(الجدول ولدراسة استخدام المكافحة المتكاملة حسب أسلوب إدارة الحيازة، فقد تم تكوين 

هي فئة  لمكافحة المتكاملةاستخدام ميالً الوتشير البيانات أن أكثر الفئات . المكافحة المتكاملةإدارة الحيازة مع استخدام 

 تخدمين لهذا النوع من المكافحةريق مدير بأجر، حيث تصل نسبة الحائزين المسالحائزين الذين تدار حيازاتهم عن ط

ويلي هذه الفئة فئة . الحائزين الذين تدار حيازاتهم بهذه الطريقةبين من % 20وتدار حيازاتهم عن طريق مدير بأجر 

الذين يديرون حيازاتهم بأنفسهم الحائزين الذين تدار حيازتهم عن طريق الحائزين أنفسهم، حيث تصل نسبة الحائزين 

كما تشير بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين . من بين الحائزين ضمن هذه الفئة %19 ستخدمون المكافحة المتكاملةوي

من بين  %17تصل إلى حوالي  ستخدمون هذا النوع من المكافحةالذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة وي

  .ئةالحائزين ضمن هذه الف

 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

بين استخدام المكافحة المتكاملة وأسلوب إدارة الحيازة، حيث تميل كثافة استخدامها لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم 

لك بمستوى المعلومات المرتفع الذي يمتلكها المدير المستأجر الذي يحمل في تفسير ذ وسبق .عن طريق مدير مستأجر

وفوائد  أساليب المكافحة المتكاملةمعلومات زراعية حول  يمتلك وبالتالي ،الغالب تخصصاً في العلوم الزراعية

  .أو حتى أفراد أسرهم استعماالتها في العمليات الزراعية مقارنة بمستوى المعلومات التي يمتلكها الحائزون أنفسهم
  

  

  

  

الحائز نفسه
76%

أفراد األسرة
22%

مدير بأجر
2%
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  2010، عالقة أسلوب إدارة الحيازة مع استخدام المكافحة المتكاملة: 44جدول 
  

  أسلوب إدارة الحيازة
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %81 55,997 %19 13,007  الحائز نفسه

 %80 1,460 %20 369  مدير بأجر

 %83 18,771 %17 3,832  أفراد األسرة

 %82 76,228%17,20818  المجموع

  

  المكافحة المتكاملةمن اإلنتاج واستخدام  الغرض األساسي 7.9

ويشير الشكل . توزيع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب الغرض األساسي من اإلنتاج) 51(يبين الشكل 

 9,874أساساً هو االستهالك األسري يصل إلى أن عدد الحائزين الذين يكون غرضهم من اإلنتاج ) 45(والجدول 

، %42وتمثل النسبة المتبقية، . من مجموع الحائزين المستخدمين للمكافحة المتكاملة% 58حائزاً، وهم بذلك يشكلون 

نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو بيع المنتجات في األسواق، وبعدد حائزين قدره 

  .ئزاًحا 7,284
  

) 45(الختالفات في استخدام المكافحة المتكاملة حسب الغرض األساسي من اإلنتاج، فقد تك تكوين الجدول اولدراسة 

وتشير بيانات الجدول إلى . الذي يربط عالقة الغرض األساسي للحائز من اإلنتاج مع استخدام الحائز للمكافحة المتكاملة

للمكافحة المتكاملة بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو البيع أساساً أن نسبة الحائزين المستخدمين 

، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من اإلنتاج هو %67، بينما تمثل النسبة المتبقية، %33تصل إلى 

ر بيانات الجدول إلى أن نسبة الحائزين وكما تشي. البيع أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا

المستخدمين للمكافحة المتكاملة بين الحائزين الذين يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو االستهالك األسري أساساً ال 

، نسبة أولئك الحائزين الذين يكون غرضهم األساسي من %86منهم، بينما تمثل النسبة المتبقية، % 14تشكل سوى 

  .االستهالك األسري أساساً، ولكنهم ال يستخدمون هذا النمط من التكنولوجيا اإلنتاج هو
  

  2010، توزيع الحائزين الزراعيين المستخدمين للمكافحة المتكاملة حسب الغرض األساسي من اإلنتاج: 51شكل 

  
  

لالستهالك االسري أساسًا
58%

للبيع أساسًا
42%
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 0.05وتشير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مربع كاي أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة 

، حيث تميل كثافة االستخدام إلى الحائزين الذين يكون والغرض األساسي من اإلنتاج المكافحة المتكاملةبين استخدام 

، حيث أن الحائزين الذين يكون هدفهم وسبق تفسير ذلك .األسواق هدفهم األساسي من اإلنتاج هو بيع منتجاتهم في

سيميلون إلى االستثمار في  ،األساسي من العملية اإلنتاجية هو البيع أساساً وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من األرباح

وغيرها من األنماط التكنولوجية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة واإلنتاج  المكافحة المتكاملة

  .الكلي والعائدات الكلية للحائزين، وبالتالي زيادة مستوى األرباح
  

  2010، عالقة الغرض األساسي من اإلنتاج مع استخدام المكافحة المتكاملة: 45جدول 
  

  الغرض من اإلنتاج
  ال يستخدم  يستخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %86 59,283  %14 9,874  لالستهالك األسري أساساً
  %67 14,942  %33 7,284  للبيع أساساً
  %81 74,225  %19 17,158  المجموع
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  الفصل الثامن

  

  االستنتاجات والتوصيات 
  

خصائص الحائزين االجتماعية واالقتصادية، والتوصيف لمدى لعلى ضوء الوصف الذي قدمناه خالل الفصول السابقة 

استخدام  عالقات بين، وربط )والكيماوية والميكانيكية والمكافحة المتكاملة الحيوية(استخدام األنماط التكنولوجية المختلفة 

كما نقدم . الفصل مجموعة االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة نلخص في هذا ،التكنولوجيا وخصائص الحائزين

استخدام األنماط التكنولوجية التي يمكن أن بعض المقترحات لسياسات اقتصادية زراعية التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير 

  .وتحسين المستوى االقتصادي لمختلف الفئات العاملة فيه الزراعي القطاعترفع من مستوى 
  

  االستنتاجات 8.1

  :، أمكن الوصول إلى عدد من االستنتاجات، نلخصها فيما يليتحليلهاالتي تم  2010بيانات التعداد الزراعي بناء على 

 :خصائص الحائزينأوالً 

 ، تليها الكيانات األسرية%)82( كيانات فردية القانونية للحيازات هي معظم الكيانات: الكيان القانوني للحائزين •

الممثلة بحيازات الجمعيات والشركات والحكومة  المؤسساتبينما ال تشكل حيازات ، %)6( فالشراكات، %)12(

 .%)1(مجتمع سوى نسبة قليلة، ال تتجاوز 

تليها فئة كبار السن ، %)71(بنسبة  عاماً )60- 31( ضمن الفئة العمريةتقع معظم أعمار الحائزين : أعمار الحائزين •

 .%)6(بنسبة  )عاماً فأقل 30(ثم فئة الشباب ، %)24(بنسبة ) عاماً فأكثر 60(

، وتذهب النسب )%7(، بينما تشكل اإلناث حوالي )%88(معظم الحائزين من الذكور، حيث يشكلون : جنس الحائز •

 .لشراكات بينهماإلى ا المتبقية

 )%25(منهم مقابل  )%75(لي معظم الحائزين يمتهنون مهناً رئيسية غير زراعية، حوا: المهنة الرئيسية للحائز •

 .منهم يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية

من  )%50(أشخاص وهم يمثلون  )9-6(معظم أسر الحائزين يتراوح عدد أفرادها بين : عدد أفراد أسرة الحائز •

 أشخاص فأكثر 10، ثم %)16(بنسبة  أشخاص) 3-2(، ثم فئة %)21(بنسبة  أشخاص) 5-4(، يليها فئة الحائزين

 .%)2(بنسبة  ، ثم فئة الشخص الواحد%)12(ة بنسب

، حيث وصلت على مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي الحائزين حصل معظم: المؤهل العلمي للحائزين •

 .ويتوزع الباقون على الفئات التعليمية األخرى%. 58نسبتهم إلى 

مستواهم التعليمي عن الثانوية العامة ويتخصصون في تصل نسبة الحائزين الذين يزيد : التخصص العلمي للحائزين •

 .منهم درسوا تخصصات في العلوم الزراعية% 5، مقابل %95الزراعية  غير العلوم

تدار معظم الحيازات عن طريق الحائز نفسه، حيث تصل نسبة الحائزين الذين يديرون : أسلوب إدارة الحيازات •

 ، ثم عن طريق مدير مستأجر%)24(بنسبة  م عن طريق أفراد األسرة، ثمن الحائزين% 74حيازاتهم بأنفسهم إلى 

 .%)2(بنسبة 

يكون الغرض األساسي لمعظم الحائزين هو اإلنتاج لالستهالك األسري أساساً، حيث : الغرض الرئيسي من اإلنتاج •

ات في يكون الغرض األساسي من إنتاجهم هو بيع المنتج% 26، مقابل من الحائزين% 74تصل نسبتهم إلى 

  .األسواق
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  :مدى استخدام األنماط المختلفة من التكنولوجيا ثانياً

  .%25إلى الحائزين بين  الحيويةتصل نسبة استخدام التكنولوجيا  •

  %.35بين الحائزين إلى ) األسمدة الكيماوية(تصل نسبة استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

  %.50بين الحائزين إلى ) الكيماويةالمبيدات (تصل نسبة استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

 %.60بين الحائزين إلى ) اآلالت والمعدات الزراعية(تصل نسبة استخدام التكنولوجيا الميكانيكية  •

  %.18تصل نسبة استخدام المكافحة المتكاملة بين الحائزين إلى  •
  

  :)الضفة الغربية وقطاع غزة( الجغرافية ةطقام األنماط التكنولوجية حسب المناختالف استخدثالثاً 

الضفة (حسب المنطقة الجغرافية  الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

، حيث بلغت نسبة المستخدمين ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح قطاع غزة). الغربية وقطاع غزة

 .في الضفة% 22في القطاع مقابل % 38وجيا لهذا النمط من التكنول

المنطقة و) األسمدة الكيماوية(تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح قطاع غزة، حيث بلغت ). الضفة الغربية وقطاع غزة(الجغرافية 

 .في الضفة% 26في القطاع مقابل % 74مستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا نسبة ال

المنطقة و) المبيدات الكيماوية(تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

لصالح قطاع غزة، حيث بلغت ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا ). الضفة الغربية وقطاع غزة(الجغرافية 

 .في الضفة% 45في القطاع مقابل % 74نسبة المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

الضفة (المنطقة الجغرافية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الميكانيكية  •

التكنولوجيا لصالح قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين ويميل استخدام هذا النمط من ). الغربية وقطاع غزة

 .في الضفة% 59في القطاع مقابل % 68لهذا النمط من التكنولوجيا 

الضفة (المنطقة الجغرافية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام المكافحة المتكاملة  •

نمط من التكنولوجيا لصالح قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين ويميل استخدام هذا ال). الغربية وقطاع غزة

  .في الضفة% 16في القطاع مقابل % 30لهذا النمط من التكنولوجيا 

  

  :رابعاً اختالف استخدام األنماط التكنولوجية حسب المحافظات

ويميل استخدام هذا . المحافظاتو الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

نسبة  أن، حيث زراعاتها عموماً هي زراعات مروية النمط من التكنولوجيا لصالح المحافظات التي تتصف بأن

 وقلقيلية ،%)50( وطوباس ،%)69(واألغوار  في محافظات مثل أريحاالمستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا 

 أعلى من نسبة المستخدمين لها في محافظات مثل رام اهللا والبيرة %)44( وخانيونس ،%)45( ورفح ،%)31(

 %).13( سلفيتومحافظة  %)12(

) األسمدة الكيماوية(تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

لتي تتصف بأن زراعاتها عموماً هي ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح المحافظات ا. والمحافظات

 ،%)73(واألغوار  زراعات مروية، حيث أن نسبة المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا في محافظات مثل أريحا

أعلى من نسبة المستخدمين لها في  %)76( وخانيونس، %)74(ورفح  ،%)39( وقلقيلية ،%)46( وطوباس

 .%)13(سلفيت و %)12( محافظات مثل رام اهللا والبيرة
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) المبيدات الكيماوية(تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الكيماوية  •

ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح المحافظات التي تتصف بأن زراعاتها عموماً هي . والمحافظات

 ،%)87(واألغوار  النمط من التكنولوجيا في محافظات مثل أريحازراعات مروية، حيث أن نسبة المستخدمين لهذا 

أعلى من نسبة المستخدمين لها  %)72( وخانيونس ،%)75( ورفح %)67( وقلقيلية ،%)62(وطولكرم  وطوباس

 .%)27(والقدس  ،%)16( في محافظات مثل رام اهللا والبيرة

ويميل استخدام . خدام التكنولوجيا الميكانيكية والمحافظاتتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين است •

هذا النمط من التكنولوجيا لصالح المحافظات التي تتصف بأن زراعاتها عموماً هي زراعات مروية، حيث أن نسبة 

 وقلقيلية، %)70(وطوباس  ،%)88(واألغوار  المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا في محافظات مثل أريحا

 أعلى من نسبة المستخدمين لها في محافظات مثل رام اهللا والبيرة %)72( وخانيونس ،%)80( ورفح )70%(

 .%)63(وسلفيت  %)51(

ويميل استخدام . تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام المكافحة المتكاملة حسب المحافظات •

التي تتصف بأن زراعاتها عموماً هي زراعات مروية، حيث أن نسبة هذا النمط من التكنولوجيا لصالح المحافظات 

وشمال غزة  ،%)29( وطوباس ،%)57(واألغوار  المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا في محافظات مثل أريحا

 أعلى من نسبة المستخدمين لها في محافظات مثل رام اهللا والبيرة %)38(ودير البلح  ،%)35( ورفح ،%)37(

 .%)3(والقدس سلفيت محافظتي و ،%)10(
  

 :بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين الحيويةعالقة استخدام التكنولوجيا  خامساً

ويميل  .والكيان القانوني للحائز الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

جمعيات، (استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يحوزون على حيازاتهم على صورة مؤسسات 

هذه الفئات أكبر من نسبة من  بينهذا النمط من التكنولوجيا ل، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين )حكومية، شركات

 .ر والشراكاتاألفراد أو األس بين فئات الحائزين منيستخدمها 

ويميل استخدام . عمر الحائزو الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

هذا ل، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين ذوي الفئات العمرية األصغرهذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين 

 .زيادة أعمار الحائزينتنخفض مع النمط من التكنولوجيا 

ويميل استخدام . جنس الحائزو الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

، حيث أن نسبة هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذكور وشراكاتهم على حساب اإلناث وشراكاتهن

فئة  بين الحائزين منفئات المؤسسات أعلى من نسبة الحائزين المستخدمين لها بين الحائزين المستخدمين لها 

 .األفراد

ويميل . والمهنة الرئيسية للحائز الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

عة كمهنة رئيسية على حساب الحائزين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزرا

أكبر من  األولى الحائزين من الفئة بين، حيث أن نسبة من يستخدمها الذين يمتهنون مهناً رئيسة أخرى غير الزراعة

 .الفئة الثانية بين الحائزين مننسبة من يستخدمها 

ويميل . وعدد أفراد أسرة الحائز الحيوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين ذوي األسر كبيرة الحجم، حيث أن نسبة الحائزين 
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من األسر صغيرة بين الحائزين هذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينالمستخدمين هذا النمط من التكنولوجيا 

 .الحجم

ويميل . والمؤهل العلمي للحائز الحيويةتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا تشير الن •

، حيث أن نسبة الحائزين ذوي المستوى التعليمي األقلاستخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين 

 .الفئات التعليمية األخرى بينهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

ويميل . وتخصص الحائز العلمي الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

حساب الحائزين على  يتخصصون في العلوم الزراعيةاستخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين 

أكبر  األولى الفئة بينة، حيث أن نسبة من يستخدمها من الحائزين يزراع غير يتخصصون تخصصات أخرىالذين 

 .الفئة الثانية بينمن نسبة من يستخدمها 

ويميل . وأسلوب إدارة الحيازة الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ستخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث أن نسبة ا

بين تدار حيازاتهم بهذه الطريقة أكبر من نسبة من يستخدمها بين من الحائزين المستخدمين هذا النمط من التكنولوجيا 

 .األخرى تدار حيازاتهم باستخدام أساليب إدارة الحيازاتمن 

. والغرض الرئيسي من اإلنتاج الحيويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ساً هو البيع في األسواق ساويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أ

 بين، حيث أن نسبة من يستخدمها الستهالك األسريم من اإلنتاج أساساً هو اعلى حساب الحائزين الذين يكون هدفه

 .الفئة الثانية بينأكبر من نسبة من يستخدمها  األولى الحائزين من الفئة
  

 :بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين) األسمدة الكيماوية(سادساً عالقة استخدام التكنولوجيا الكيماوية 

ويميل . والكيان القانوني للحائز األسمدة الكيماويةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

جمعيات، (استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يحوزون على حيازاتهم على صورة مؤسسات 

هذه الفئات أكبر من نسبة من  بينذا النمط من التكنولوجيا ، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين له)حكومية، شركات

 .األفراد أو األسر والشراكات بين فئاتيستخدمها 

ويميل استخدام هذا . عمر الحائزاألسمدة الكيماوية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

لعمرية األصغر، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين هذا النمط النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي الفئات ا

 .من التكنولوجيا تنخفض مع زيادة أعمار الحائزين

ويميل استخدام هذا . جنس الحائزاألسمدة الكيماوية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

اكاتهم على حساب اإلناث وشراكاتهن، حيث أن نسبة الحائزين النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذكور وشر

 .فئة األفراد بين الحائزين منفئات المؤسسات أعلى من نسبة الحائزين المستخدمين لها بين المستخدمين لها 

يميل و. والمهنة الرئيسية للحائزاألسمدة الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية على حساب الحائزين 

الحائزين من الفئة األولى أكبر من  بينالذين يمتهنون مهناً رئيسة أخرى غير الزراعة، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .من الحائزين الفئة الثانية بيننسبة من يستخدمها 

ويميل . وعدد أفراد أسرة الحائزاألسمدة الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين ذوي األسر كبيرة الحجم، حيث أن نسبة الحائزين 
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األسر بين الحائزين ضمن هذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  نبيالمستخدمين هذا النمط من التكنولوجيا 

 .صغيرة الحجم

ويميل . والمؤهل العلمي للحائزاألسمدة الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

يث أن نسبة الحائزين استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي المستوى التعليمي األقل، ح

الفئات  بين الحائزين ضمنهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينالمستخدمين هذا النمط من التكنولوجيا 

 .التعليمية األخرى

ويميل . وتخصص الحائز العلمياألسمدة الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

مط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية على حساب الحائزين استخدام هذا الن

الحائزين من الفئة األولى أكبر  بينالذين يتخصصون تخصصات أخرى غير زراعية، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .من الحائزين الفئة الثانية بينمن نسبة من يستخدمها 

ويميل . وأسلوب إدارة الحيازةاألسمدة الكيماوية قة ذات داللة إحصائية بين استخدام تشير النتائج إلى وجود عال •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث أن نسبة 

ريقة أكبر من نسبة من يستخدمها تدار حيازاتهم بهذه الطبين من هذا النمط من التكنولوجيا لالحائزين المستخدمين 

 .تدار حيازاتهم باستخدام أساليب إدارة الحيازات األخرىبين من 

. والغرض الرئيسي من اإلنتاجاألسمدة الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

ساً هو البيع في األسواق سان هدفهم من اإلنتاج أويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يكو

 بينعلى حساب الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أساساً هو االستهالك األسري، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .الفئة الثانيةالحائزين من  بينالحائزين من الفئة األولى أكبر من نسبة من يستخدمها 
  

 :بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين) المبيدات الكيماوية(ولوجيا الكيماوية سابعاً عالقة استخدام التكن

ويميل . والكيان القانوني للحائزالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

جمعيات، (استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يحوزون على حيازاتهم على صورة مؤسسات 

هذه الفئات أكبر من نسبة من  بين، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا )حكومية، شركات

 .األفراد أو األسر والشراكات ائزين منبين فئات الحيستخدمها 

ويميل استخدام هذا . عمر الحائزالمبيدات الكيماوية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

هذا النمط لالنمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي الفئات العمرية األصغر، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين 

 .تكنولوجيا تنخفض مع زيادة أعمار الحائزينمن ال

ويميل استخدام هذا . جنس الحائزالمبيدات الكيماوية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذكور وشراكاتهم على حساب اإلناث وشراكاتهن، حيث أن نسبة الحائزين 

 .األفرادالحائزين من فئة  بينفئات المؤسسات أعلى من نسبة الحائزين المستخدمين لها بين المستخدمين لها 

ويميل . والمهنة الرئيسية للحائزالمبيدات الكيماوية ة ذات داللة إحصائية بين استخدام تشير النتائج إلى وجود عالق •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية على حساب الحائزين 

الفئة األولى أكبر من  بينحائزين الذين يمتهنون مهناً رئيسة أخرى غير الزراعة، حيث أن نسبة من يستخدمها من ال

 .من الحائزين الفئة الثانية بيننسبة من يستخدمها 



108 
 

ويميل . وعدد أفراد أسرة الحائزالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

ة الحجم، حيث أن نسبة الحائزين هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين ذوي األسر كبيرلاستخدام 

األسر صغيرة  بين الحائزين منهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

 .الحجم

ويميل . والمؤهل العلمي للحائزالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي المستوى التعليمي األقل، حيث أن نسبة الحائزين استخدام 

 .الفئات التعليمية األخرى بينهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

ويميل . وتخصص الحائز العلميالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية على حساب الحائزين 

الحائزين من الفئة األولى أكبر  بينالذين يتخصصون تخصصات أخرى غير زراعية، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .الفئة الثانية بين الحائزين مندمها من نسبة من يستخ

ويميل . وأسلوب إدارة الحيازةالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث أن نسبة 

تدار حيازاتهم بهذه الطريقة أكبر من نسبة من يستخدمها بين من هذا النمط من التكنولوجيا لتخدمين الحائزين المس

 .تدار حيازاتهم باستخدام أساليب إدارة الحيازات األخرىبين من 

. والغرض الرئيسي من اإلنتاجالمبيدات الكيماوية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

ساً هو البيع في األسواق ساويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أ

 بينعلى حساب الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أساساً هو االستهالك األسري، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .من الحائزين الفئة الثانية بيندمها الحائزين من الفئة األولى أكبر من نسبة من يستخ
  

 :ثامناً عالقة استخدام التكنولوجيا الميكانيكية بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين

. والكيان القانوني للحائز الميكانيكيةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ن التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يحوزون على حيازاتهم على صورة مؤسسات ويميل استخدام هذا النمط م

هذه الفئات أكبر  بين، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين لهذا النمط من التكنولوجيا )جمعيات، حكومية، شركات(

 .األفراد أو األسر والشراكات بين حيازاتمن نسبة من يستخدمها 

ويميل استخدام . عمر الحائزالميكانيكية والقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا تشير النتائج إلى وجود ع •

هذا لهذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي الفئات العمرية األصغر، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين 

 .النمط من التكنولوجيا تنخفض مع زيادة أعمار الحائزين

ويميل استخدام . جنس الحائزالميكانيكية وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذكور وشراكاتهم على حساب اإلناث وشراكاتهن، حيث أن نسبة 

 الحائزين من فئة بينسبة الحائزين المستخدمين لها فئات المؤسسات أعلى من نبين الحائزين المستخدمين لها 

 .األفراد

. والمهنة الرئيسية للحائزالميكانيكية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

حساب  ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية على
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الحائزين من الفئة األولى  بينالحائزين الذين يمتهنون مهناً رئيسة أخرى غير الزراعة، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .الفئة الثانية بين الحائزين منأكبر من نسبة من يستخدمها 

. فراد أسرة الحائزوعدد أالميكانيكية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين ذوي األسر كبيرة الحجم، حيث أن نسبة الحائزين 

األسر صغيرة  بين الحائزين منهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

 .الحجم

. والمؤهل العلمي للحائزالميكانيكية عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا تشير النتائج إلى وجود  •

ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي المستوى التعليمي األقل، حيث أن نسبة الحائزين 

الفئات التعليمية  بين الحائزين منتخدمها هذه الفئات أكبر من نسبة من يس بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

 .األخرى

. وتخصص الحائز العلميالميكانيكية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية على حساب 

الحائزين من الفئة  بينالذين يتخصصون تخصصات أخرى غير زراعية، حيث أن نسبة من يستخدمها الحائزين 

 .من الحائزين الفئة الثانية بيناألولى أكبر من نسبة من يستخدمها 

 ويميل. وأسلوب إدارة الحيازةالميكانيكية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم عن طريق أفراد األسرة، حيث أن نسبة 

تدار حيازاتهم بهذه الطريقة أكبر من نسبة من يستخدمها بين من هذا النمط من التكنولوجيا لالحائزين المستخدمين 

 .زات األخرىتدار حيازاتهم باستخدام أساليب إدارة الحيابين من 

والغرض الرئيسي من الميكانيكية تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا  •

ساً هو البيع في ساويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أ. اإلنتاج

ون هدفهم من اإلنتاج أساساً هو االستهالك األسري، حيث أن نسبة من األسواق على حساب الحائزين الذين يك

 .الفئة الثانية بين الحائزينالفئة األولى أكبر من نسبة من يستخدمها  بينيستخدمها من الحائزين 
 

 :تاسعاً عالقة استخدام المكافحة المتكاملة بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للحائزين

ويميل . والكيان القانوني للحائز المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

جمعيات، (استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يحوزون على حيازاتهم على صورة مؤسسات 

هذه الفئات أكبر من نسبة من  بينهذا النمط من التكنولوجيا ، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين ل)حكومية، شركات

 .األفراد أو األسر والشراكات بين فئات الحائزينيستخدمها 

ويميل استخدام هذا . عمر الحائزو المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

هذا النمط لوي الفئات العمرية األصغر، حيث أن نسبة الحائزين المستخدمين النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذ

 .من التكنولوجيا تنخفض مع زيادة أعمار الحائزين

ويميل استخدام هذا . جنس الحائزو المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

ين الذكور وشراكاتهم على حساب اإلناث وشراكاتهن، حيث أن نسبة الحائزين النمط من التكنولوجيا لصالح الحائز

 .فئة األفراد بين الحائزين منفئات المؤسسات أعلى من نسبة الحائزين المستخدمين لها بين المستخدمين لها 
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ويميل . يسية للحائزوالمهنة الرئ المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة رئيسية على حساب الحائزين 

الحائزين من الفئة األولى أكبر من  بينالذين يمتهنون مهناً رئيسة أخرى غير الزراعة، حيث أن نسبة من يستخدمها 

 .لفئة الثانيةا بين الحائزيننسبة من يستخدمها 

ويميل . وعدد أفراد أسرة الحائز المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين ذوي األسر كبيرة الحجم، حيث أن نسبة الحائزين 

األسر صغيرة  بين الحائزين منهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

 .الحجم

ويميل . والمؤهل العلمي للحائز المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين ذوي المستوى التعليمي األقل، حيث أن نسبة الحائزين 

الفئات التعليمية  بين الحائزين منهذه الفئات أكبر من نسبة من يستخدمها  بينهذا النمط من التكنولوجيا لالمستخدمين 

 .األخرى

ويميل . وتخصص الحائز العلمي المكافحة المتكاملةج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تشير النتائ •

استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يتخصصون في العلوم الزراعية على حساب الحائزين 

الفئة األولى أكبر  بينالحائزين  الذين يتخصصون تخصصات أخرى غير زراعية، حيث أن نسبة من يستخدمها من

 .الفئة الثانية الحائزين بين من نسبة من يستخدمها من

ويميل . وأسلوب إدارة الحيازة المكافحة المتكاملةتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام  •

عن طريق أفراد األسرة، حيث أن نسبة استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين تدار حيازاتهم 

تدار حيازاتهم بهذه الطريقة أكبر من نسبة من يستخدمها بين من هذا النمط من التكنولوجيا لالحائزين المستخدمين 

 .تدار حيازاتهم باستخدام أساليب إدارة الحيازات األخرىبين  من 

. والغرض الرئيسي من اإلنتاج المكافحة المتكاملةم تشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدا •

ساً هو البيع في األسواق ساويميل استخدام هذا النمط من التكنولوجيا لصالح الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أ

ن على حساب الحائزين الذين يكون هدفهم من اإلنتاج أساساً هو االستهالك األسري، حيث أن نسبة من يستخدمها م

 .من الحائزين الفئة الثانية بينالفئة األولى أكبر من نسبة من يستخدمها  بينالحائزين 
 
  التوصيات 8.2

وعلى ضوء العديد من االستنتاجات التي تم ، بناء على الخلفية النظرية التي تم تلخيصها في الفصل الثاني من الدراسة

  .يمكن االسترشاد بها من كافة األطراف المستفيدة من الدراسةالتوصل إليها، تقترح الدراسة بعض المضامين لسياسات 
  

والكيماوية، حيث تشير النظرية إلى أن هذه األنماط التكنولوجية  الحيويةالتركيز على استخدام التكنولوجيا  ضرورة •

ي، وهذا ما استخدام األرض، بسبب أنها ترفع من إنتاجية وحدة المساحة، وبالتالي زيادة اإلنتاج الزراعتوفر في 

  .في األراضي الفلسطينية المحتلة اجتنح

التكنولوجيا الميكانيكية، حيث تشير النظرية إلى أن هذا النمط من التكنولوجيا موفر  من استخدام التقليل يمكن •

وهذا ما ال نحتاجه في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نسبة . باستخدام العمالة وال يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

 .البطالة المرتفعة
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ينية المحتلة على استخدام التكنولوجيا الميكانيكية تركيز الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطاستمرار  بسبب •

استيراد في استمرارية  أو الكيماوية، يمكن للمستوردين لآلالت والمعدات االستفادة من هذا الواقع الحيويةأكثر من 

  .من اآلالت الزراعية الثقيلةالمزيد 

ر الذي يؤدي ألمدة اإلنتاج بصورة واضحة، اوالكيماوية إلى زيا الحيويةيمكن أن يؤدي تكثيف استخدام التكنولوجيا  •

 .إلى زيادة الصادرات أو على األقل تخفيض فاتورة الغذاء المستورد

أن مستوى استخدام التكنولوجيا، بكافة أنماطها، يزداد  النتائجضرورة التركيز على رفع مستوى التعليم، حيث تشير  •

 .عليمي للحائزينمع ارتفاع المستوى التضمن الفئة التعليمية الواحدة 

ضرورة التركيز على التعليم الزراعي بصورة خاصة، حيث تشير الدالئل إلى أن مستوى استخدام التكنولوجيا،  •

أكثر كثافة ضمن فئة الحائزين غير  الحائزين المتخصصين في العلوم الزراعية ضمن فئة يكونبكافة أنماطها، 

 .المتخصصين في العلوم الزراعية

ضرورة تقديم الدعم والمساندة لخريجي التعليم الزراعي، حيث أن ذلك التوصية السابقة، يمكن التوصية باء على نب •

 .سيؤدي إلى استخدام تكنولوجيا متطورة أكثر، وبالتالي إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتقليل معدالت البطالة

تشير النتائج أن نسبة الحائزين  المتكاملة، حيثضرورة تركيز اإلرشاد الزراعي على استخدام الحائزين للمكافحة  •

 أن بعض الدراسات حول العالم ، وذلك على الرغم منالمستخدمين لها أقل من أنماط التكنولوجيا المختلفة األخرى

جية وحدة المساحة واإلنتاج الكلي ال يختلف كثيراً عن الزراعة التقليدية، ولكنها أفضل من الناحية أن إنتا تشير إلى

 .البيئية والصحية لكل من الحيوان واإلنسان

ضرورة التركيز على تشكيل مزارع تعاونية أو على صورة شركات أو حتى حكومية، لما في ذلك من أثر مباشر  •

 .وبالتالي زيادة مستوى اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي على استخدام كافة أنماط التكنولوجيا

ث والذكور في الحيازات، حيث تشير الدالئل إلى أن الذكور أكثر استخداما ضرورة التركيز على الشراكات بين اإلنا •

 .من اإلناث لكافة أنماط التكنولوجيا، حتى ولو كانوا مشاركين إلناث أم لذكور آخرين

والشراكات بين حائزين مختلفين، حيث تشير الدالئل إلى أن استخدام التكنولوجيا، الجماعي ضرورة تشجيع العمل  •

 .أنماطها، يمكن أن يزيد مع زيادة عدد أفراد األسرةبكافة 

ضرورة تشجيع الحائزين على التخصص في الزراعة كمهنة، حيث تشير الدالئل إلى كثافة استخدام كافة أنماط  •

 .التكنولوجيا عند الحائزين الممتهنين للزراعة كمهنة رئيسية

هدف االستهالك إلى الزراعة التي تستهدف الربح ضرورة تشجيع المزارعين على االنتقال من الزراعة التي تست •

 .وبيع المنتجات في األسواق، حيث أن هذا العامل كان من العوامل الرئيسية المحددة الستخدام التكنولوجيا
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Executive Summary 

 
The main objective of this study is to analyze the effects of the socio-economic characteristics 

of the agricultural holders on the adoption of agricultural technology. This was done through 

analyzing the results of the agricultural census which was completed by the PCBS in 

cooperation with the Ministry of Agriculture and the Union of Agricultural Work 

Committees. The specific objectives of the study are to: identify the main characteristics of 

the agricultural holders; identify to which extent different types of agricultural technology are 

used including: biotechnology, chemical, mechanical, and integrated pest management; 

analyze the difference in applying these types of technologies in different geographical areas 

in the Occupied Palestinian Territory (OPT); and analyze the relation between the different 

types of technologies and the socio-economic characteristics of the agricultural holders. 

 

The importance of the study is to present policy recommendations that could be used as a 

basis for policy formulation from which to improve productivity, production and holders’ 

income. The study is also important to importers of these types of technologies, and to the 

exporters of different agricultural products. Moreover, the results of the study are also 

important to the agricultural unions and the agricultural firms who by which can identify the 

groups who are heavy users of such technologies. 

 

In order to achieve its objectives, the study uses both descriptive and inferential statistics. In 

the descriptive side, the study calculates frequencies and percentages to describe the socio-

economic characteristics of the holders and the extent to which the different types of 

agricultural technologies are used. In the inferential statistics side, the study uses the Chi-

square test and the one-way ANOVA test to examine the relation between the use of 

agricultural technologies and the socio-economic characteristics of the agricultural holders. 

 

There were no geographical limits to the study. In fact, the census included all governorates in 

the West Bank and in the Gaza Strip (eleven in the West bank and five in the Gaza Strip). 

Because there are differences between the circumstances and types of technologies used in 

plant and animal production, and because the initial results of the census show that 71% of the 

total agricultural holdings are plant holdings, the study analyzed the use of different types of 

technologies in plant production. And since the mixed holdings include plant production, the 

study used observations from both plant and mixed holdings in the analysis. The study 

excluded from the analysis observations that didn’t provide a specific answers to the question. 

 

Biotechnology is defined as the use of hybrid and improved seeds and seedlings in the 

agricultural production process with the aim to increase agricultural production and to 

enhance the quality of agricultural products. The World Bank asserts that there was an 

increase in the agricultural production due to the use of such technology. Chemical 

technology is defined as the use of chemical fertilizers to maintain soil fertility, and the use of 

chemical pesticides to control pests that threat plant growth. Mechanical technology is 

defined is the use of heavy machinery in the agricultural production process. It is a labor-

saving king of technology. Studies show that both bio and chemical technologies are land-

saving technologies, since their use increase production or produce the same level of output 

using less land. The use of mechanical technology, studies say, does not increase production 

but it reduces the use of the labor force in the production process. 

 



The results of the study show that the legal status of most of the holders are individuals 82%, 

followed by households 12% and partnerships 6%, whereas the institutions (societies, 

government and companies) only makes about 1% of the total number of holders. Most of the 

holders fall in the age group of (31-60) years who comprise 71%, followed by those 60 years 

of age or older who comprise 24%, and those aged 30 years or less making up 6%. Most of 

the holders are males 88%, while the females constitute 7% of the total number of holders and 

the remaining proportions go to their partnerships. Holders whose main occupation is not 

agriculture constitute 75% of all holders, whereas the occupation of 25% of them is 

agriculture. The percentage of holders who live in households with (6-9) members is 50%, 

while those who live with (4-5) members is 21%, and the percentage of those who live within 

a household of (2-3) members is 16%, the percentage of households with more than 10 

persons is 12% and finally the households with only one household member make up 2%. 

Holders who attained elementary, preparatory or secondary level of education constituted 

58% of total holders, while the others were distributed among other educational levels. 

Holders with at least secondary level education who were not specialized in agriculture 

constituted 95% of holders, while only 5% of them had a major in agricultural sciences. Of 

the holdings, 74% were managed by the holders themselves, 24% by household members 

while only 2% managed by a hired manager. Holders’ whose main purpose of production was 

oriented toward household consumption constituted 74%, whereas 24% of them was to direct 

their production for sale in the markets. 

 

The study shows that there are substantial differences in the extent of which different types of 

agricultural technologies are used. In fact, 60% of the holders use mechanical technology; 

50% of them use chemical pesticides; 35% of them use chemical fertilizers; 25% of them use 

biotechnology; and only 18% of them use integrated pest management. 

 

In terms of the different usages of technologies among different geographical regions in the 

OPT, the results show that there are statistically significant differences that favoring the Gaza 

Strip over the West Bank. More specifically, the results show that 38% of the holders in the 

Gaza Strip use biotechnology, whereas 22% of the holders in the West Bank use it; the 

percentage of holders in the Gaza Strip who use chemical fertilizers was 74%, whereas 26% 

of the holders in the West Bank use such chemicals; the percentage of holders in the Gaza 

Strip who use chemical pesticides was 74%, whereas 45% of the holders in the West Bank 

use such chemicals; the percentage of holders in the Gaza Strip who use mechanical 

technology was 68%, whereas 59% of the holders in the West Bank use such technology; the 

percentage of holders in the Gaza Strip who use  integrated pest management was 30%, 

whereas 16% of the holders in the West Bank use such technology. 

 

In terms of the differences among governorates of the OPT in using agricultural technologies, 

the results show a statistically significant difference among them, at the statistical level of 

significance (0.05). Furthermore, the differences are in favor of governorates that are 

characterized by irrigated agriculture over governorates that depend on rain-fed agriculture. 

Specifically, the results show that holders located in irrigated governorates use biotechnology 

more intensively than holders who are located in the rain-fed governorates. As examples, in 

the irrigated governorates, the percentage of holders who use biotechnology in Jericho and 

Al- Agwar made up 69%, 50% in Tubas, 31% in Qalqilya, 45% in Rafah, and 44% in Khan 

Yunis. However, only as examples of the rain-fed governorates, it is noticed that only 12% of 

the holders in Ramallah and Al-Bireh, and 13% in Salfit use such technology. Holders located 

in irrigated governorates use chemical fertilizer more intensively than holders who are located 

in the rain-fed governorates. As examples of the irrigated governorates, the study found that 



73% of the holders in Jericho and Al- Agwar, 46% in Tubas, 39% in Qalqilya, 74% in Rafah, 

and 76% in Khan Yunis use chemical fertilizers. As examples of the rain-fed governorates, 

however, the study found that only 12% of the holders in Ramallah and Al-Bireh, and 13% in 

Salfit use such chemicals. Holders located in irrigated governorates use chemical pesticides 

more intensively than holders who are located in the rain-fed governorates. As examples of 

the irrigated governorates, the study found that 87% of the holders in Jericho and Al- Agwar, 

62% in Tubas and Tulkarm, 67% in Qalqilya, 75% in Rafah, and 72% in Khan Yunis use 

chemical pesticides. As examples of the rain-fed governorates, however, it found that only 

16% of the holders in Ramallah and Al-Bireh, and 27% in Jerusalem use such chemicals. 

Holders located in irrigated governorates use mechanical technology more intensively than 

holders who are located in the rain-fed governorates. As examples of the irrigated 

governorates, the study found that 88% of the holders in Jericho and Al- Agwar, 70% in 

Tubas, 70% in Qalqilya, 80% in Rafah, and 72% in Khan Yunis use mechanical technology. 

As examples of the rain-fed governorates, however, it found that only 51% of the holders in 

Ramallah and Al-Bireh, and 63% in Salfit use such technology. Holders located in irrigated 

governorates use integrated pest management more intensively than holders who are located 

in the rain-fed governorates. As examples of the irrigated governorates, the study found that 

57% of the holders in Jericho and Al- Agwar, 29% in Tubas, 37% in North Gaza, 35% in 

Rafah, and 38% in Deir Al-Balah use integrated pest management. As examples of the rain-

fed governorates, however, it found that only 10% of the holders in Ramallah and Al-Bireh, 

and 3% in Jerusalem and Salfit use such technology.  

 

The use of biotechnology differs according to the socio-economic characteristics of the 

holders at the (0.05) statistical significance level. First, there is a statistically significant 

relationship between the use of biotechnology and the legal status of the holder, and it is in 

the favor of institutional holdings (cooperatives, companies and government), where the 

percentage of holders that use such technology within this group is larger than the percentage 

of holders that use it within the other groups. Second, there is a statistically significant 

relationship between the use of biotechnology and the holder’s age, and it is in the favor of 

relatively younger groups, where the percentage of holders that use such technology within 

the younger groups are larger than the percentage of holders that use it within the other 

groups. Third, there is a statistically significant relationship between the use of biotechnology 

and the gender of the holder, and it is in the favor of the males, where the percentage of male 

holders that use such technology within the male group is larger than the percentage of the 

female holders that use it within the female group. Fourth, there is a statistically significant 

relationship between the use of biotechnology and the holder’s main occupation, and it is in 

the favor of holders whose main occupation is agriculture, where the percentage of holders 

that use such technology within this group is larger the percentage of holders that use it within 

the holders whose main occupation is not agriculture. Fifth, there is a statistically significant 

relationship between the use of biotechnology and the holder’s household size, and it is in the 

favor of holders who belong to large size households, where the percentage of holders that use 

such technology within these groups are higher than the percentage of holders that use it 

within the holders who belong to small size households. Sixth, there is a statistically 

significant relationship between the use of biotechnology and the holder’s educational level, 

and it is in the favor of holders who attained higher level of education, where the percentage 

of holders that use such technology within these groups is larger than the percentage of 

holders that use it within the holders who attained lower educational levels. Seventh, there is a 

statistically significant relationship between the use of biotechnology and the holder’s 

academic field, and it is in the favor of holders whose field of specialization is agricultural 

sciences, where the percentage of holders that use such technology within this group is larger 



than the percentage of holders that use it within the group of holders whose field of 

specialization is not agriculture. Eighth, there is a statistically significant relationship between 

the use of biotechnology and the holding management method, and it is in the favor of holders 

whose holding is managed by the holder himself, where the percentage of holdings that are 

managed by the holder himself and use such technology is higher than the percentage of 

holdings that are managed by the other methods. Ninth, there is a statistically significant 

relationship between the use of biotechnology and the main purpose of production, and it is in 

the favor of holders whose main purpose of production is to sell their products in the market, 

where the percentage of holders that use such technology within this group is larger than the 

percentage of holders whose main purpose of production is for household consumption. 

 

The use of chemical technology (chemical fertilizers) varies according to socio-economic 

characteristics of the holders with statistical significance at the (0.05) level. First, there is a 

statistically significant relationship between the use of chemical fertilizers and the legal status 

of the holder, and it is in the favor of institutional holdings (cooperatives, companies and 

government), where the percentage of holders that use such technology within this group is 

larger than the percentage of holders that use it within the other groups. Second, there is a 

statistically significant relationship between the use of chemical fertilizers and the holder’s 

age, and it is in the favor of relatively younger groups, where the percentage of holders that 

use such technology within the younger groups is larger than the percentage of holders that 

use it within the other groups. Third, there is a statistically significant relationship between 

the use of chemical fertilizers and the gender of the holder, and it is in the favor of males, 

where the percentage of male holders who use such technology within the male group is 

larger than the percentage of the female holders who use it within the female group. Fourth, 

there is a statistically significant relationship between the use of chemical fertilizers and the 

holder’s main occupation, and it is in the favor of holders whose main occupation is 

agriculture, where the percentage of holders that use such technology within this group is 

larger than the percentage of holders that use it within the holders whose main occupation is 

not agriculture. Fifth, there is a statistically significant relationship between the use of 

chemical fertilizers and the holder’s household size, and it is in the favor of holders who 

belong to large size households, where the percentage of holders that use such technology 

within these groups is higher than the percentage of holders that use it within the holders who 

belong to small size households. Sixth, there is a statistically significant relationship between 

the use of chemical fertilizers and the holder’s educational level, and it is in the favor of 

holders who attained higher level of education, where the percentage of holders that use such 

technology within this group is larger than the percentage of holders that use it but fall within 

lower educational level groups. Seventh, there is a statistically significant relationship 

between the use of chemical fertilizers and the holder’s academic field, and it is in the favor 

of holders whose field of specialization is agricultural sciences, where the percentage of 

holders that use such technology within this group is larger than the percentage of holders that 

use it within and whose field of specialization is not agriculture. Eighth, there is a statistically 

significant relationship between the use of chemical fertilizers and the holding management 

method, and it is in the favor of those managed by the holder himself, where the percentage of 

holdings that is managed by the holder himself and use such technology is higher than the 

percentage of holdings that is managed by the other methods. Ninth, there is a statistically 

significant relationship between the use of chemical fertilizers and the main purpose of 

production, and it is in the favor of holders whose main purpose of production is to sell their 

products in the market, where the percentage of holders that use such technology to sell their 

products is larger the percentage of holders that use it and whose main purpose of production 

is for household consumption. 



 

 

The use of chemical technology (chemical pesticides) varies according to socio-economic 

characteristics of the holders with statistical significance at the (0.05) level. First, there is a 

statistically significant relationship between the use of chemical pesticides and the legal status 

of the holder, and it is in the favor of institutional holdings (cooperatives, companies and 

government), where the percentage of holders that use such technology within this group is 

larger than the percentage of holders that use it within other groups. Second, there is a 

statistically significant relationship between the use of chemical pesticides and the holder’s 

age, and it is in the favor of relatively younger groups, where the percentage of holders that 

use such technology within the younger groups is larger than the percentage of holders that 

use it within the other groups. Third, there is a statistically significant relationship between 

the use of chemical pesticides and the gender of the holder, and it is in the favor of males, 

where the percentage of the male holders that use such technology within the male group is 

larger than the percentage of the female holders that use it within the female group. Fourth, 

there is a statistically significant relationship between the use of chemical pesticides and the 

holder’s main occupation, and it is in the favor of holders whose main occupation is 

agriculture, where the percentage of holders that use such technology within this group is 

larger than the percentage of holders that use it within the holders whose main occupation is 

not agriculture. Fifth, there is a statistically significant relationship between the use of 

chemical pesticides and the holder’s household size, and it is in the favor of holders who 

belong to large size households, where the percentage of holders that use such technology 

within these groups are higher than the percentage of holders that use it within the holders 

who belong to small size households. Sixth, there is a statistically significant relationship 

between the use of chemical pesticides and the holder’s educational level, and it is in the 

favor of holders who attained higher level of education, where the percentage of holders that 

use such technology within these groups are larger than the percentage of holders that use it 

but fall within the holders who attained lower educational levels. Seventh, there is a 

statistically significant relationship between the use of chemical pesticides and the holder’s 

academic field, and it is in the favor of holders whose field of specialization is agricultural 

sciences, where the percentage of holders that use such technology within this group is larger 

than the percentage of holders that use it within the holders whose field of specialization is 

not agriculture. Eighth, there is a statistically significant relationship between the use of 

chemical pesticides and the holding management method, and it is in the favor of those 

managed by the holder himself, where the percentage of holdings that is managed by the 

holder himself and use such technology is higher than the percentage of holdings that is 

managed by the other methods. Ninth, there is a statistically significant relationship between 

the use of chemical pesticides and the main purpose of production, and it is in the favor of 

holders whose main purpose of production is to sell their products in the market, where the 

percentage of holders that use such technology to sell their products is larger than the 

percentage of holders that use it within the holders whose main purpose of production is for 

household consumption. 

 

The use of mechanical technology (heavy machinery) varies according to the socio-economic 

characteristics of the holders with a statistical significance level of (0.05). First, there is a 

statistically significant relationship between the use of mechanical technology  and the legal 

status of the holder, and it is in the favor of institutional holdings (cooperatives, companies 

and government), where the percentage of holders that use such technology within this group 

is larger than the percentage of holders that use it within other groups. Second, there is a 

statistically significant relationship between the use of mechanical technology and the 



holder’s age, and it is in the favor of relatively younger groups, where the percentage of 

holders that use such technology within the younger groups is larger the percentage of holders 

that use it within the other groups. Third, there is a statistically significant relationship 

between the use of mechanical technology and the gender of the holder, and it is in the favor 

of males, where the percentage of the male holders that use such technology within the male 

group is larger than the percentage of the female holders that use it within the female group. 

Fourth, there is a statistically significant relationship between the use of mechanical 

technology and the holder’s main occupation, and it is in the favor of holders whose main 

occupation is agriculture, where the percentage of holders that use such technology within this 

group is larger than the percentage of holders that use it within the holders whose main 

occupation is not agriculture. Fifth, there is a statistically significant relationship between the 

use of mechanical technology and the holder’s household size, and it is in the favor of holders 

who belong to large size households, where the percentage of holders that use such 

technology within these groups are higher than the percentage of holders that use it within the 

holders who belong to small size households. Sixth, there is a statistically significant 

relationship between the use of mechanical technology and the holder’s educational level, and 

it is in the favor of holders who attained higher level of education, where the percentage of 

holders that use such technology within these groups are larger than the percentage of holders 

that use it but fall within the holders who attained lower educational levels. Seventh, there is a 

statistically significant relationship between the use of mechanical technology and the 

holder’s academic field, and it is in the favor of holders whose field of specialization is 

agricultural sciences, where the percentage of holders that use such technology within this 

group is larger than the percentage of holders that use it within the holders whose field of 

specialization is not agriculture. Eighth, there is a statistically significant relationship between 

the use of mechanical technology and the holding management method, and it is in the favor 

of those managed by the holder himself, where the percentage of holdings that is managed by 

the holder himself and use such technology is higher than the percentage of holdings that is 

managed by the other methods. Ninth, there is a statistically significant relationship between 

the use of mechanical technology and the main purpose of production, and it is in the favor of 

holders whose main purpose of production is to sell their products in the market, where the 

percentage of holders that use such technology to sell their products is larger than the 

percentage of holders that use it within the holders whose main purpose of production is for 

household consumption. 

 

The use of integrated pest management varies according to the socio-economic characteristics 

of the holders at statistical significance level of (0.05). First, there is a statistically significant 

relationship between the use of integrated pest management and the legal status of the holder, 

and it is in the favor of institutional holdings (cooperatives, companies and government), 

where the percentage of holders that use such technology within this group is larger than the 

percentage of holders that use it within the other groups. Second, there is a statistically 

significant relationship between the use of integrated pest management and the holder’s age, 

and it is in the favor of relatively younger groups, where the percentage of holders that use 

such technology within the younger groups are larger than the percentage of holders that use 

it within the other groups. Third, there is a statistically significant relationship between the 

use of integrated pest management and the gender of the holder, and it is in the favor of 

males, where the percentage of the male holders that use such technology within the male 

group is larger than the percentage of the female holders that use it within the female group. 

Fourth, there is a statistically significant relationship between the use of integrated pest 

management and the holder’s main occupation, and it is in the favor of holders whose main 

occupation is agriculture, where the percentage of holders that use such technology within this 



group is larger than the percentage of holders that use it within the holders whose main 

occupation is not agriculture. Fifth, there is a statistically significant relationship between the 

use of integrated pest management and the holder’s household size, and it is in the favor of 

holders who belong to large size household, where the percentage of holders that use such 

technology within these groups is higher than the percentage of holders that use it within the 

holders who belong to small size households. Sixth, there is a statistically significant 

relationship between the use of integrated pest management and the holder’s educational 

level, and it is in the favor of holders who attained higher level of education, where the 

percentage of holders that use such technology within these groups are larger than the 

percentage of holders that use it but fall within the holders who attained lower educational 

levels. Seventh, there is a statistically significant relationship between the use of integrated 

pest management and the holder’s academic field, and it is in the favor of holders whose field 

of specialization is agricultural sciences, where the percentage of holders that use such 

technology within this group is larger than the percentage of holders that use it within the 

holders whose field of specialization is not agriculture. Eighth, there is a statistically 

significant relationship between the use of integrated pest management and the holding 

management method, and it is in the favor of those managed by the holder himself, where the 

percentage of holdings that is managed by the holder himself and use such technology is 

higher than the percentage of holdings that is managed by the other methods. Ninth, there is a 

statistically significant relationship between the use of integrated pest management and the 

main purpose of production, and it is in the favor of holders whose main purpose of 

production is to sell their products in the market, where the percentage of holders that use 

such technology to sell their products is larger than the percentage of holders that use it within 

the holders whose main purpose of production is for household consumption. 

 

In the light of the results outlined above, the study produces policy recommendations that can 

be of use for different types of stakeholders. First, intensify the use of both biotechnology and 

chemical technology, since they lead to an increase in yields and total production. Second, 

reduce reliance on heavy machinery in agriculture, since that leads to more unemployment in 

the OPT. Third, in the light of the current demand for these machineries, importers may 

continue importing them. Fourth, enhance the level of education, since holders with higher 

levels of education intensify their use of all types of agricultural technology. Fifth, encourage 

students, especially in rural areas, to specialize in agriculture, since holders who specialize in 

agricultural science in their academic study use all types of technology more than who do not. 

Sixth, intensify the extension services on the use of the integrated pest management, since the 

use of such technology is the least used among the types of technologies under consideration. 

Seventh, encourage farmers to engage in large scale farming and institutional farming 

(cooperatives and companies), since such forms of holdings use all types of technology more 

than the individual holdings. Eighth, encourage females to engage in partnership farming with 

males, since males use all types of agriculture more than female. Ninth, encourage farmers to 

make agriculture their main occupation, sine this group of holders use all types of agricultural 

technology more than those whose main occupation is not agriculture. Finally, encourage 

farmers to direct their production for sale in the market, since this group of holders use 

agricultural technologies more than those whose purpose of production is for household 

consumption. 
 


