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  الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي 

 بالتعاون مـع وزارة الزراعـة   اإلحـصـاء الفلـسـطيني

لمسح االحصاءات  الرئيسيةيصدر بيانا صحفيا حول النتائج 

  2010/2011،الزراعية

  

  :من الحيازات الزراعية هي حيازات نباتية% 68.2

عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية بلغ  

، في الضفة الغربية %81.6، منها حيازة 105,238

أما على صعيد نوع الحيازة، فقد .  في قطاع غزة% 18.4و

من إجمالي الحيازات الزراعية % 68.2أشارت النتائج أن 

% 10.0هي حيازات نباتية و ي الفلسطينيةفي األراض

في حيازات مختلطة وذلك % 21.8حيازات حيوانية و

  .2010/2011لعام الزراعي خالل ا األراضي الفلسطينية

  

أشـجار  ألف دونم المسـاحة المزروعـة ب   1,035 حوالي

والخضراوات والمحاصيل الحقليـة فـي األراضـي     البستنة

  :الفلسطينية

ــغ إجمــالي المســاحة المزروعــة بأشــجار البســتنة،  بل

وات، والمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسـطينية  اوالخضر

الـف   1,034.9 حوالي 2010/2011خالل العام الزراعي 

 105.5و دونم في الضفة الغربية،الف  929.4:  دونماً، منها

توزعت المساحة المزروعـة   وقد . دونم في قطاع غزةالف 

 2010/2011في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 

% 23.7و خضراوات% 12.5، وبستنةأشجار % 63.8: إلى

  .محاصيل حقلية

  

  : من إجمالي عدد أشجار البستنة هي أشجار زيتون% 66.8

بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في األراضي 

 659.9 حوالي 2010/2011الفلسطينية خالل العام الزراعي 

في % 7.2و ،في الضفة الغربية %92.8منها  ،دونماً الف

شكلت المساحة المزروعة بأشجار البستنة و . قطاع غزة

من اجمالي المساحة المزروعة بأشجار  %87.7المثمرة 

فيما يتعلق بنمط .  01/10/2011البستنة وذلك كما هو في 

الري شكلت المساحة البعلية المزروعة بأشجار البستنة ما 

  .01/10/2011هو في  كماوذلك % 89.9نسبته 

التوزيع النسبي لمساحة أشجار البستنة المثمرة وغير 

 ،األراضي الفلسطينية حسب نمط الريالمثمرة في 

2010/2011  

  
  

  13.3 أشجار البستنة في األراضي الفلسطينية عددبلغ 

في % 11.8و، في الضفة الغربية% 88.2 شجرة منهامليون 

وقد احتلت أشجار الزيتون العدد األعلى من .  قطاع غزة

مجموع األشجار في األراضي الفلسطينية مشكلة ما نسبته 

من اجمالي عدد أشجار البستنة في األراضي % 66.8

  .  01/10/2011كما هو في الفلسطينية وذلك 

  

وات هـي  امن اجمالي المساحة المزروعة بالخضر% 86.4

  :مساحة مروية

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضـي  

 حـوالي  2010/2011الفلسطينية خـالل العـام الزراعـي    

، فـي الضـفة الغربيـة   % 74.0منهـا   ،دونماً الف 129.6

فقد  اما على صعيد نمط الزراعة.  في قطاع غزة% 26.0و

بينمـا شـكلت    ،%13.6شكلت الزراعات البعلية المكشوفة 

، وشـكلت المسـاحة   %66.3 مكشوفةال مرويةالزراعات ال

مـن اجمـالي المسـاحة    وذلـك    % 20.1المحمية ما نسبته

  .2010/2011زراعي خالل العام الالمزروعة بالخضراوات 
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من اجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية % 94.1

  :هي مساحة بعلية

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصـيل الحقليـة فـي    

 2010/2011األراضي الفلسطينية خالل العـام الزراعـي   

 ،في الضفة الغربية %90.0منها دونماً،  الف 245.4حوالي 

وبالنسبة لنوع الزراعة فقد شكلت   .في قطاع غزة% 10.0و

وذلـك   %5.9والزراعة المروية  %94.1الزراعات البعلية 

خـالل  ن اجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقليـة  م

  .2010/2011العام الزراعي 

  

  الف 240والضأن رأساً من  الف 732ورأس بقر  الف 40

  :01/10/2011كما هو في  رأساً من الماعز

بلغ عدد األبقار التي تم تربيتها فـي األراضـي الفلسـطينية    

 فـي الضـفة الغربيـة   % 66.8:  منهـا ، الف رأس 39.6

وذلـك كمـا هـو فـي يـوم        في قطاع غـزة % 33.2و

بينما بلغ عدد رؤوس الضـان التـي تـم      .01/10/2011

:  ، منهـا رأس الـف  732.4تربيتها في األراضي الفلسطينية 

في قطاع غزة  وذلـك  % 8.5الغربية وفي الضفة % 91.5

فيمـا بلـغ عـدد رؤوس      .01/10/2011كما هو في يوم 

الف  240.1الماعز التي تم تربيتها في األراضي الفلسطينية 

في قطاع % 5.7في الضفة الغربية و% 94.3:  ، منهارأس

  .01/10/2011وذلك كما هو في يوم  غزة

  

المرباة في األراضي  الالحمعدد الدواجن  مليون  38.4

  : 2010/2011ام الفلسطينية خالل الع

    بلغ عدد أمهات الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية

 مليون 36.5طير، وبلغ عدد الدجاج الالحم  الف 537.2

طير،  مليون 1.6طير، بالنسبة للدجاج البياض فقد بلغ عددها 

خالل طير، وذلك  الف 318.4فيما بلغ عدد طيور الحبش 

  . 2010/2011العام الزراعي 

  

  

  

هي خاليا من خاليا النحل في األراضي الفلسطينية % 98.1

  :حديثه

 الـف  44.3خاليا النحل في األراضي الفلسـطينية   عدد بلغ

بالنسبة لنوع الخاليا فقد شكلت الخاليا الحديثـة مـا   وخلية، 

خاليـا النحـل فـي األراضـي     من اجمالي % 98.1نسبته 

  .  01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد  الفلسطينية،

  

  :الزراعية العمالة

من العمالـة الزراعيـة فـي    % 73.3 أن إلى النتائج تشير

الفلسطينية هم من  أفـراد   ياألراضالحيازات الزراعية في 

% 2.4 وبلغت نسبة العمال الدائمين بـاجر األسرة بدون أجر 

بأجر  المؤقتينبينما يشكل العمال  ، من اجمالي عدد العاملين

وذلك خالل العام  من اجمالي عدد العاملين %24.3ته ما نسب

  .2010/2011الزراعي 
الزراعيين بأجر وبدون أجر في الحيازات  التوزيع النسبي للعمال

سب نوع العمالة، ح الزراعية في األراضي الفلسطينية

2010/2011  

  
  

 :على االتصال المعلومات، من للمزيد

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

  فلسطين - اهللا رام
  2982700 2 (970/972+): هاتف

  2982700 2 (970/972+): فاكس

 1800300300: مجاني خط
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد الكتروني
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