
 

0202

 

 

 

 

 
 

  

0200



 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2012 ،تشرين ثاني –هـ 1433، ذو الحجة ©

  .جميع الحقوق محفوظة

  

  :، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالياالقتباسفي حالة 

  

مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي، الخصائص العامة  .2012 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
    .فلسطين - اهللارام   .الفلسطينيةاألراضي للحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية في 

  

  : توجه إلى المراسالتجميع 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  فلسطين –رام اهللا  ،1647.  ب.ص

  

   )972/970( 2 7200 298: هاتف

   )972/970( 2 7210 298: فاكس

  1800300300: الرقم المجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 

  2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 



 
  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  وتقدير شكر
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 للمستخدمين تنويه

 
 الجهاز رأي عن بالضرورة تعبر وال معدها، رأي عن تعبر الدراسة هذه في الواردة واألفكار اآلراءأن  •

 .الرسمي موقفهأو  الفلسطيني لإلحصاء المركزي

 

 يتحمل وال رىاألخ والمصادر الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز بيانات على الدراسة هذهوا عدم اعتمد •

 .أي خطأ في البيانات مسئولية الجهاز

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  تقديم
  

 الزراعي التعداد بتنفيذ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز قام حيث البيانات مصادر أهم من التعدادات تعتبر

بخصائص الحائزين  المتعلقة البيانات من متكاملة مجموعة على خالله من الحصول تم وقد، 2010 عاماألول 

الزراعية وهي المسح الزراعي الهيكلي ومسح  المسوح بتنفيذ الجهاز قام كما ،الزراعيين والحيازات الزراعية

 .أمكن حيثما المصادر تلك نتائج على الدراسة هذه اعتمدت وقدالبستنة الشجرية 

  

 بيانات من اإلحصائية التقارير من سلسلة بإصدار الجهاز قام البيانات هذه من القصوى االستفادة على منه وحرصا

 .للتعداد الزراعي النهائية للنتائج تفصيليةال تقاريرال ومنها المختلفة الزراعي والمسوح التعداد

  

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

 من سلسلة إعداد المشروع هذا ويشمل ،الزراعي التعداد لبيانات والتحليل النشر مشروع بتنفيذ الفلسطيني لإلحصاء

  .الزراعي التعداد لبيانات أفضل وإدراك لفهم ألفراد المجتمع المجال إلتاحة التعداد، لنتائج التحليلية التقارير

 

 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

 2012/ثانيتشرين 
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  الملخص التنفيذي

  
على بيانات التعداد الزراعي والذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام  الدراسةهذه  تندتاس

عليها من المشاريع اإلحصائية التي نفذها الجهاز وهي ذات عالقة  تنادساالتم أخرى الى بيانات  باإلضافة، 2010

 الدراسةخصائصها، حيث تهدف هذه  انوتبي تهااسودرخرى ببيانات التعداد الزراعي، لربط البيانات بالمؤشرات األ

ية خصائص الحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية بحيث تشكل مرجع عن تفصيلية صورة إلى إعطاء عام بشكل

جل وضع خطط تنموية ممكنة أوصانعي القرار وذلك من  تالسياسيا مياسرمنها من قبل  تفادةساالواضحة ويمكن 

األهداف الخاصة فتتمثل في التعرف على الخصائص الديموغرافية أما التنفيذ لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام، 

الحديثة  اإلحصائية ة وهيكليتها، وتوفير المؤشراتللحائزين الزراعيين، والتعرف على خصائص الحيازات الزراعي

، وتقديم مقترحات 2010حول خصائص الحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية من واقع بيانات التعداد الزراعي 

  .وتوصيات لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام

 

  :الخصائص العامة للحائزين الزراعيين

 اماع 49بينما بلغ وسيط عمر الحائز  اماع 51بلغ متوسط عمر الحائز الزراعي بناءا على بيانات التعداد الزراعي 

الذي األمر  2004/2005بناءا على نتائج المسح الزراعي الهيكلي،  49ووسيط عمر  47 مقارنة بمتوسط عمر

، 29-17من  العمريةنسبة الحائزين في الفئات  الحائزين الزراعيين، كما يالحظ انخفاض أعماريشير الى ارتفاع 

فما فوق مقارنة ما بين نتائج التعداد الزراعي ونتائج المسح الزراعي  اماعللفئة العمرية ستون  باإلضافة 39-30و

، حيث أن هذه الحيازات 59-50، و49-40من  العمريةالهيكلي، في المقابل ارتفاع نسبة الحائزين في الفئات 

المتوسطة  عمار في األإال يحدث عادة  ا الممن خالل عملية الشراء، وهذا اإلرث أو حقق من خالل غالبا ما تت

الذي يقلل من دفع فئة األمر مربح  غير نشاطًا الزراعة تجعل التي السائدة األوضاع نسبيا، كذلك وفي ظل الكبيرةو

 .الشباب للعمل في هذا القطاع في بداية حياتهم كنشاط رئيسي

  

 أعمارهناك تقارب في متوسط أن الحائزين الزراعيين مع فئات مساحة الحيازة نجد  أعماروعند مقارنة متوسط 

الحائزين الزراعيين مع  أعمارعند مقارنة متوسط أما الحائزين وبغض النظر عن فئات مساحة الحيازة الزراعية، 

زين بين الحيازات النباتية والمختلطة من جهة الحائ أعمارهناك فرق في متوسط أن نوع الحيازة الزراعية نجد 

عام بينما بلغ  51والمختلطة النباتية حيث بلغ متوسط عمر الحائز للحيازات أخرى والحيازات الحيوانية من جهة 

انخفاض متوسط عمر الحائز في الحيازات الحيوانية مقارنة بالحيازات النباتية  ، ويعودعام 44للحيازات الحيوانية 

  .والمختلطة الى سهولة وقلة تكاليف اقتناء حيازة حيوانية

  

، للبيع أساساًفيها هو  نتاجتزيد نسبة الحيازات التي الغرض الرئيسي لإلأفراد األسرة كلما زاد عدد أنه  تبين النتائج

وذلك % 75.2 أساساًي األسر لالستهالكفيها هو  نتاجاإللحيازات التي الغرض الرئيسي من نسبة اأن حيث نجد 

 10ر الحائزين التي تتكون من سأل% 65.7النسبة الى  هذهالتي تتكون من شخص واحد، لتنخفض ر الحائزين سأل

لتصل نسبتها الى  أساساًفيها هو للبيع  نتاجاإللصالح نسبة الحيازات التي الغرض الرئيسي من أكثر فأشخاص 



 
  

أفراد أسرة كلما زاد عدد أنه ، حيث نجد ر الحائزين التي تتكون من شخص واحدسأل% 22.4مقارنة مع % 31.3

  .مدفوعة األجر غيرالعمالة األسرية  كذلك توفر، زة الزراعية التي يحوزها الحائزالحائز كلما زادت مساحة الحيا

  

كلما زاد أنه  أيهناك عالقة طرديه  أنراعية نجد التطبيقات الزاستخدام الزراعي وبالنسبة للمؤهل العلمي للحائز 

فمثال من قبل الحائزين، التطبيقات الزراعية استخدام كلما زادت نسبة الحيازات التي يتم فيها للحائز المؤهل العلمي 

المحسنة  األصولاستخدام التي يتم و أميلحائزين الزراعيين الذين مؤهلهم العلمي لبلغت نسبة الحيازات الزراعية 

أعلى حائزين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فللحيازات الزراعية التي يحوزها % 13.4لتصل هذه النسبة الى % 9.0

 االمر الذي، مدة العضوية والكيماوية، والمبيدات الزراعية، والمكافحة المتكاملةساألاستخدام في  أيضاوهذا ينطبق 

كلما  العائد منهزيادة لتحسين اإلنتاج الزراعي وباستخدام التطبيقات الزراعية وعي الحائزين الزراعيين زيادة يعكس 

  .ازداد المستوى التعليمي لهم

  

  :الزراعيةالخصائص العامة للحيازات 

حيازات كما هو في بيانات التعداد الزراعي  111,310الفلسطينية األراضي بلغ عدد الحيازات الزراعية في 

األراضي من مساحة % 20.0دونماً، مشكلةً ما نسبته  1,207,061، فيما بلغت مساحتها 2009/2010

حسب نتائج  2004/2005في العام  دونم 18.6دونم مقارنة مع  10.84الفلسطينية، وبلغ متوسط مساحة الحيازة 

حيازة  17,893حيازة و 79,176 النباتيةحسب نوع الحيازة فبلغ عدد الحيازات أما المسح الزراعي الهيكلي، 

  .حيازة 14,241الحيازات الحيوانية فبلغ عددها أما مختلطة، 

  

حيازة  83,785دونمات  10معظم الحيازات صغيرة المساحة، حيث بلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتها عن 

حيازات فقط من مساحة ال% 20.67من مجموع الحيازات في حين تشكل مساحتها % 75.27وتشكل ما نسبته 

من مجموع % 1.84دونماً شكلت  80نسبة الحيازات الكبيرة والتي تزيد مساحتها عن أن الكلية، وبالمقابل نجد 

الى تفتت ، ويعود ذلك من المساحة الكلية للحيازات الزراعية% 29.51مساحتها شكلت إال أن عدد الحيازات 

، عدا عن االجراءات واالعتداءات االسرائيلية والمتمثلة وتقسيم الحيازات الزراعية نتيجة القضايا المتعلقة باالرث

  .بمصادرة االراضي، وتخريبها وتدميرها

  

  :النباتيةالخصائص العامة للحيازات 

على التوالي فيما % 11.6و% 82.6بواقع  ريةأسأو معظم الحيازات النباتية هي حيازات فردية أن تبين النتائج  

  .من مجموع الحيازات النباتية% 5.8بلغت نسبة الحيازات النباتية التي كيانها القانوني شراكة 

  

من المجموع الكلي للحيازات مقارنةً مع % 71.1حيازة مشكلة ما نسبته  79,176بلغ عدد الحيازات النباتية 

مساحة الحيازات النباتية فبلغت أما حسب نتائج المسح الزراعي الهيكلي،  2004/2005في العام % 69.5

معظم أن دونم مما يدل على  10.62دونم، وبلغ متوسط مساحة الحيازات النباتية  841,192.24مساحتها 

ازة حي 59,034دونمات  10الحيازات النباتية صغيرة المساحة، حيث بلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتها عن 

فقط من مساحة الحيازات النباتية، % 24.22من مجموع الحيازات وتشكل مساحتها % 74.56وتشكل ما نسبته 

من مجموع عدد % 1.52دونماً شكلت  80نسبة الحيازات الكبيرة والتي تزيد مساحتها عن أن وبالمقابل نجد 



 
  

، ويعود ذلك للموروث لحيازات النباتيةمن المساحة الكلية ل% 24.36مساحتها شكلت إال أن الحيازات النباتية 

  .الشرعي في تقسيم الحيازات وتفتتها

 ااسمقيعدالة التوزيع للحيازات الزراعية النباتية، ويعتبر معامل جيني  انخفاضوهذا يعني  0.66 جيني بلغ معامل

مته كلما تدنت درجة كمياً لدرجة عدالة التوزيع وتتراوح قيمة معامل جيني بين صفر وواحد، بحيث كلما زادت قي

العدالة، ويمثل معامل جيني المساحة المحصورة في منحنى لورنس بين النسب التراكمية لعدد الحيازات مع ما 

  .يقابلها من النسب التراكمية للمساحة وخط الوتر لمثلث قائم الزاوية والذي يمثل العدالة التامة

  

بالنظر الى نسبة الحيازات المستاجرة في حيازات النباتية، وال إجماليمن % 4.33نسبة الحيازات المستأجرة  بلغت

إال دونماً،  30 للحيازات التي تقل مساحتها عن% 5.89هذه النسبة ال تتجاوز أن  فئات فساحة الحيازات النباتية نجد

الحيازات لتصل أعالها في % 7.32دونماً لتتراوح بين  30ازات التي تزيد مساحتها عن يفع للحرتهذه النسبة تأن 

قد يعود ذلك لزيادة الجدوى االقتصادية من الحيازات الزراعية و ،%9.94بواقع أكثر فدونماً  80التي تبلغ مساحتها 

  .الكبيرة

  

كلما زادت مساحة أنه ، أي أساساًللبيع  نتاجبين المساحة والغرض الرئيسي لإلطردية هناك عالقة أن تبين النتائج 

%  16.5حيث بلغت ، أساساًهو للبيع  نتاجالحيازات التي يكون الغرض الرئيسي فيها لإلالحيازات كلما زادت نسبة 

 80للحيازات التي تبلغ مساحتها % 46.8دونمات لترتفع هذه النسبة الى  10للحيازات التي تقل مساحتها عن 

  .في الحيازات الكبيرةأعلى الجدوى االقتصادية تكون أن  ، وهذا يدل علىدونماً

  

% 79.32من مجموع الحيازات النباتية في حين تشكل نسبة مساحتها % 89.05تشكل الحيازات المملوكة ما نسبته 

من عدد الحيازات النباتية في % 4.33الحيازات المستأجرة فبلغت نسبتها أما من المساحة الكلية للحيازات النباتية، 

دونم ويزيد  17.5بلغ متوسط الحيازات المستأجرة من مساحة هذه الحيازات، فيما % 7.14حين شكلت مساحتها 

، ويعود ذلك الستئجار الحيازات الكبير أو التي يتوفر فيها دونم عن المتوسط العام للحيازات النباتية 6.88بمقدار 

) ةالكبيرة أو المروي(هذه الحيازات وأن نسبة هذه الحيازات قليلة  رمصدر للري نظراً للجدوى االقتصادية من استئجا

  .مقارنة بمجموع الحيازات

  

نسبة من الحيازات النباتية التي تستخدم التطبيقات الزراعية هي الحيازات المستأجرة، أعلى أن تشير النتائج إلى 

من مجموع الحيازات النباتية المستأجرة، وتبلغ % 59.20حيث بلغت نسبة الحيازات التي تستخدم األصول المحسنة 

ستخدام ال% 76.58مدة الكيماوية، وساألستخدام ال% 67.72مدة العضوية، وساأل ستخدامال% 76.82النسبة 

االنتاج لزيادة  الحائز الزراعي لحاجة، ويعود ذلك المكافحة المتكاملةستخدام ال% 38.06المبيدات الكيماوية، و

خل رئيسي للحائز للحيازة حيث غالبا ما تكون الحيازات المستاجرة بهدف البيع ومصدر دوالجدوى االقتصادية 

  .الزراعي، وهذا يتحقق من استخدام التطبيقات الزراعية

  

% 12.9منها % 18.5بلغت نسبة المساحة األرضية المزروعة في الحيازات النباتية التي يتوفر فيها مصدر للري 

، وتختلف هذه النسبة خرىللمصادر األ% 3.7للشبكة العامة للمياه و% 1.9ارتوازي و-مصدر الري فيها بئر جوفي



 
  

، ويعود ذلك في قطاع غزة% 99.6و% 12.0بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت في الضفة الغربية 

  لوفرة المياه في قطاع غزة وندرتها في الضفة الغربية

  

حيث بلغت  نتاجالدور الحكومي متدني النسبة من حيث اإلرشاد وبغض النظر عن الغرض الرئيسي لإلأن يالحظ 

أنها ترتفع في الحيازات الحيوانية إال % 7.3التي تتلقى إرشاد من وزارة الزراعة ال تتجاوز  نسبة الحيازات النباتية

 ، ويرجع السبب في ذلك لصغر حجم معظم الحيازات%16.4ثم تصل في الحيازات المختلطة % 15.9بنسبة 

ة المختلطة لوجود الثروة الحيوانية فيها وهي غالباً محددة من قبل النباتية بينما تزداد النسبة في الحيازات الحيواني

فيما يخص الثروة الحيوانية، خاصةً أثناء تقديم الطعوم  اإلرشادوزارة الزراعة نظراً للدور الكبير لدائرة البيطرة في 

  .للحيوانات

أما مساحة األرضية المزروعة، لل% 70.3لعدد الحيازات و% 70.7معظم الحيازات بعلية بنسبة أن تبين النتائج 

للمساحة، فيما بلغت نسبة الحيازات النباتية % 21.3لعدد الحيازات و% 21.6الحيازات المروية فبلغت نسبتها 

، غير مبين فيها نمط الري% 1.9للمساحة، باإلضافة الى % 6.5للعدد و% 4.2التي فيها زراعة بعلية ومروية 

  .األراضي الفلسطينية ويعود ذلك لندرة المياه عموماً في

  

  :الخصائص العامة للحيازات الحيوانية

حيازة في الضفة الغربية،  10,879حيازة، منها  14,241الفلسطينية األراضي بلغ عدد الحيازات الحيوانية في 

إجمالي من % 85.9بنسبة  12,237حيازة في قطاع غزة، بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي يحوزها فرد  3,362

عدد أما ، %10.3حيازة بنسبة  1,492أسرة يازات الحيوانية، وبلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تحوزها الح

حيازة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تحوزها  474الحيازات الحيوانية التي يحوزها شركاء فقد بلغ عددها 

  .حيازة 38غيرها أو جمعية أو حكومة أو شركة 

  

 177حيازة، وبلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي جمال  1,243 أبقاربلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي 

حيازة، وبلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي  8,844أن حيازة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي ض

حيازة، وبلغ عدد الحيازات  22دجاج الحم فبلغت أمهات ا الحيازات الحيوانية التي فيهأما حيازة،  5,350ماعز 

، وبلغ عدد 274، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض 1,163الحيوانية التي فيها دجاج الحم 

  .حيازة 47الحيازات الحيوانية التي فيها طيور حبش 

  

الحيازات أما مملوكة، منها % 77.6حيازة  6,127التي تتلقى خدمات بيطرية  الحيوانية بلغ عدد الحيازات

 اإلرشادالحيازات الحيوانية، بالنسبة لتلقي الحيازات الزراعية إجمالي وذلك من % 2.4فقد بلغت نسبتها  المستأجرة

من  اإلرشادمن الحيازات الحيوانية تتلقى % 21.4من الحيازات الحيوانية ال تتلقى إرشاد و% 27.9أن ف

% 15.9ن إعن وزارة الزراعة فأما ، %20.3ها مصادر متنوعة مثل المهندسين الزراعيين بنسبة المزارعون، يلي

  .من الوزارة إرشادمن الحيازات الحيوانية تتلقى 

  

  

  



 
  

  :الخصائص العامة للحيازات المختلطة

مقارنةً مع من المجموع الكلي للحيازات % 16.1حيازة مشكلة ما نسبته  17,893بلغ عدد الحيازات المختلطة 

لصالح الحيازات % 7.1حسب نتائج المسح الزراعي الهيكلي بانخفاض مقداره  2004/2005في العام % 23.2

  .سهولة وقلة تكاليف اقتناء حيازة حيوانية، ويعزى ذلك ل%5.5الحيوانية التي زادت بنسبة 

  

وعند حساب معامل جيني لتوزيع أعداد الحيازات مع مساحتها والذي يمثل النسب التكرارية التراكمية لمساحة 

عدالة التوزيع للحيازات الزراعية المختلطة أفضل من العدالة في  أن وهذا يعني 0.43يبلغ أنه الحيازات نجد 

كمياً لدرجة عدالة التوزيع  ااسمقيعتبر معامل جيني ، وي0.66الحيازات النباتية والتي بلغت قيمة معامل جيني فيها 

  .وتتراوح قيمة معامل جيني بين صفر وواحد، بحيث كلما زادت قيمته كلما تدنت درجة العدالة

  

الحيازات المستأجرة فبلغت أما من مجموع الحيازات المختلطة، % 74.9تشكل الحيازات المملوكة فقط ما نسبته 

من نوع من حق االنتفاع فبلغت نسبتها أكثر الحيازات التي فيها أما من عدد الحيازات المختلطة، % 4.6نسبتها 

نسبة كبيرة من الحيازات أن ، ويالحظ %6.6بكثير منها في الحيازات النباتية والتي بلغت أعلى وهي % 19.2

  .مقارنةً مع الحيازات المروية أساساًالبعلية غرضها الرئيسي للبيع 

  

الحيازات المختلطة، إجمالي من % 9.2حيازة أي ما نسبته  1,647 أبقار بلغ عدد الحيازات المختلطة التي فيها 

وذلك من % 31.0حيازة فيها ماعز أي ما نسبته  5,551، و% 68.5أي ما نسبته أن حيازة فيها ض 12,250و

  .الحيازات المختلطةإجمالي 

  

  :الفلسطينيةاألراضي لتطوير القطاع الزراعي في  اتتوصي

 .فيها تثماريةاسفي الحيازات الحيوانية والمختلطة نظراً لوجود فرص  تثمارسلالتشجيع فئة الشباب  .1

 إدارةقدرتها على اتخاذ القرارات ولالفلسطينية في التنمية الزراعية، المرأة دور زيادة الوعي العام تفعيل  .2

 .حقها الشرعي في الميراث وحصولها عليه وتثبيتالحيازة الزراعية، 

من خالل منع تفتت الحيازات الزراعية نسبة الحائزين الذين مهنتهم الرئيسية هي الزراعة  العمل على زيادة .3

 .قوانين وتشريعات تمنع تفتت الحيازات الزراعية وبما ال يخالف الشرع في تقسيم اإلرث بإيجاد

، لتوزيعها على أكبر مساحة زراعية ممكنة هاتهالكاسحكيمة لتوزيع المياه في الحيازات وترشيد  إدارةيجاد إ .4

أبار الجمع لزيادة الرقعة أو البرك أو وحث المزارعين ومساعدتهم على تجميع مياه األمطار سواء في األودية 

اهم بشكل كبير في تحقيق االكتفاء الزراعات المروية ذات جدوى اقتصادية وتسأن ، حيث الزراعية المروية

 . الفلسطينية األسرالذاتي واألمن الغذائي وتحسين دخل 

  .العمل على تحسين نمط الري في االراضي المروية باستخدام التقنيات المناسبة .5

الدور الحكومي والقطاعين األهلي والخاص لزيادة الرقعة الزراعية من خالل تشجيع زراعة  التكامل بين تفعيل .6

غير المزروعة والقابلة للزراعة خاصة البعلية منها في المناطق الجبلية وتشجيرها بحيث تساهم في  األراضي

 .الفلسطينية األسراألمن الغذائي من ناحية وتحسين دخل 



 
  

 .هم وزيادة دخلهمإنتاجلمساعدة المزارعين لتحسين اإلرشاد الزراعي  فيالحكومي  تفعيل الدور .7

في الحيازات الحيوانية والمختلطة من خالل تقديم اإلرشاد الزراعي لهم أعداد الثروة الحيوانية  زيادة تشجيع .8

ر الفلسطينية وزيادة سوالخدمات البيطرية ولزيادة نسبة االعتماد على الحيازة لتحقيق مصدر دخل جيد لأل

 .في هذه الحيازات بأجرالعمالة الزراعية الدائمة 

االستفادة من وفورات  يرة، والعمل على ايجاد الية لالندماج بين الحيازات الصغيرةزيادة نسبة الحيازات الكب .9

 .الحجم وذلك اما عن طريق الشراكة او اسئجار الحيازات الصغيرة من قبل الشركات

تفعيل دور وزارة الزراعة في تشجيع دور الرواد الشباب في ملكية الحيازات الزراعية واستخدام التطبيقات  .10

 .ت المناسبة بحيث تزيد نسبة الحائزين الزراعيين الذين تعتبر هذه الحيازة المصدر االساسي لرزقهموالتقنيا

 .في فلسطين ضرورة تفعيل البحث الزراعي بما يخدم عالج المشكالت التي تواجه القطاع الزراعي .11

    

  :نات الزراعية على المستوى الوطنيتوصيات لتحديث وتطوير البيا

 .عتماد على إطار الحيازات الزراعية حسب التوصيات الدوليةمتخصصة باال تنفيذ مسوح زراعية .1

تفعيل دور الوحدة اإلحصائية لدى وزارة الزراعة وتسكين إطار الحيازات الزراعية لديهم ليتم تحديثه سنوياً  .2

 .باالعتماد على السجالت اإلدارية

 .الزراعية والحائزين بشكل دائم عتماد وتصميم بطاقة الحائز الزراعي لتحديث بيانات الحيازاتا .3

من البيانات الزراعية  تفادةسلالالتعاون الوثيق والتنسيق مع كافة المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي  .4

 .المتوفرة لديهم

  .بناء سجل خاص بالحيازات الزراعية حسب التوصيات الدولية .5
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  الفصل األول

  

  المقدمة
  

  :مقدمة

. والدخل والعمل لسكانها الريفيين تلعب الزراعة دورا حيويا في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر الرئيسي للغذاء

لتحقيق األمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر والتنمية  ياأساس أمرااألراضي استخدام ويعد التطور في الزراعة و

هامة للتنمية المستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية ، ويشكل  يةأساسالمستدامة بشكل عام، وتعتبر الزراعة لبنة 

  .كالصناعة والتجارةخرى القطاع الزراعي حلقة هامة من العجلة االقتصادية التكاملية مع القطاعات األ
  

كما تعتبر الزراعة إحدى الفروع الرئيسية للنشاط االقتصادي صانع الحضارة اإلنسانية والذي هو محصلة جميع 

ترتكز  ركيزة أساسيةالزراعة هي إحدى العوامل الرئيسية للحضارة اإلنسانية، وهي أن فروع النشاط اإلنساني، أي 

دوراً هاماً من خالل مساهمته في االقتصاد الوطني في عقد وقد لعب قطاع الزراعة .  الصناعات الكثير منعليها 

ثم تناقصت هذه المساهمة في  ،في الناتج المحلي اإلجمالي% 37السبعينات حيث بلغ متوسط مساهمته حوالي 

وإغراق  ،نتيجة للسياسات اإلسرائيلية الموجة منها تشجيع العمل داخل الخط األخضر% 22الثمانينات إلى حوالي 

باإلضافة إلى احتكار تداول وتجارة مستلزمات اإلنتاج  ،ق الفلسطينية بفائض المنتجات الزراعية اإلسرائيليةاألسوا

وذلك بسبب فقدان % 40حيث بلغت حوالي  1992إال أن مساهمة هذا القطاع بلغت ذروتها في عام  ،الزراعي

، وتعود هذه النسبة لعمل في القطاع الزراعيالعديد من الفلسطينيين ألعمالهم في دول الخليج وإسرائيل وتحولهم ل

ما القطاع الزراعي يستوعب كما .  2009الناتج المحلي للعام إجمالي من % 5.5باالنخفاض تدريجيا لتصل الى 

  . 2010من مجمل األيدي العاملة للعام % 11.8نسبته 
  

وشح  ائيلياالسرالفلسطينية تحديات متعددة ومتزامنة في ظل االحتالل األراضي ويواجه القطاع الزراعي في 

األمثل للموارد األرضية والتغير المناخي السائد، حيث يعتبر االنخفاض المستمر  تغاللساالالموارد المائية وصعوبة 

  . في الموارد األرضية والمائية أهم معوقات التنمية الزراعية المستدامة

  

  :ت التي يعاني منها القطاع الزراعيالمشاكل والتحديا
  

 :ياالسرائيلالمشاكل والمعوقات بسبب االحتالل  -أ

  .إنشاء الجدار وما نجم عنه من صعوبات وعزل لألراضي الزراعية، وتدمير للزراعة والبنية التحتية •

بمصادرة األراضي، وإغالق  رائيلإسموارده الطبيعية نتيجة لقيام  إدارةعدم تمكين الشعب الفلسطيني من  •

جزء كبير منها كمناطق عسكرية، وإقامة المستوطنات وشق الطرق االلتفافية، باإلضافة إلى عمليات النهب 

 .المتواصلة للمياه الفلسطينية

الحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العالم الخارجي من  •

 نتاجاإلفة إلى القيود المفروضة على التجارة الخارجية؛ ما أدى إلى ارتفاع كلفة ، إضاأخرىجهة 

 .نتاجعار السوق المحلية لإلأسوالتسويق الزراعي، وانخفاض في 
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ضعف التجارة البينية الداخلية بسبب الحواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وبسبب انعدام الطريق اآلمن  •

 .غزةبين الضفة الغربية وقطاع 

 .منع الصيادين في غزة من الصيد في المياه الفلسطينية •

 .منع الرعاة من الوصول إلى المراعي الطبيعية •
 

 :المشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية - ب

 .خرىالزراعية وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات األاألراضي محدودية المياه و •

 .يتهاإنتاجانجراف التربة وتدهور خواصها وتدني  •

 .غير السليم للكيماويات، وبشكل خاص المبيدات تعمالساال •

 .تدهور نوعية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد •

 .تدهور الغطاء النباتي ومواطن األحياء البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي الجائر •

 .الزراعيةاألراضي الزحف العمراني والحضري والتوسع العشوائي في اإلنشاءات على حساب  •
 

 :المشاكل والمعوقات الفنية -ج

للبحوث الزراعية، وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية، والنقص الحاد في  يةساساألضعف البنية  •

وجود المختبرات والمعدات واألجهزة الالزمة، باإلضافة إلى نقص الباحثين والمدربين لتغطية المجاالت 

 .الزراعية المطلوبة

 .قلة إمكانيات جهاز اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية •

 .لتحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعيضعف البنية ا •

 .ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي •

 .قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة وتضاربها في بعض األحيان •

 .ضعف القدرات الفنية الزراعية •
 

 :المشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي - د

 .يةنتاجشيوع ملكيتها مما قلل الكفاءة اإلصغر وتشتت الحيازات الزراعية و •

قلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة؛ ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن العمل في هذا القطاع،  •

 .الزراعية تثماراتساالباإلضافة إلى قلة 

 .عدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي •

 .ضعف العمل الجماعي والتعاوني •
 

 :معوقات المؤسسية والتشريعيةهـ المشاكل وال

 .مة القوانين والتشريعات الزراعيةءعدم موا •

 .عدم وجود نظام للتأمين الزراعي، وتعويض المزارعين ضد الكوارث الطبيعية •

  .التضارب واالزدواجية بين المؤسسات ذات العالقة في القطاع الزراعي، وضعف قدراتها •
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وكثافة المشاكل والتحديات التي يعاني منها لهذه األهمية الخاصة للقطاع الزراعي بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني 

للنهوض بهذا القطاع ودوره في  تراتيجياتسواال اتاسللسيالمشاكل في محاولة وضع هذه وضرورة التعرف على 

ئص العامة للحائزين الزراعيين والحيازات الذي سيتناول الخصا الدراسةالتنمية، إضافة إلى حداثة موضوع 

  .الدراسةالفلسطينية سيتم إعداد هذه األراضي الزراعية في 

  

  الدراسةأهمية  1.1

الصحيحة للتنمية  اتاسوالسيالموثوقة حول القطاع الزراعي يساهم في تبني البرامج  يةساساألتوفر البيانات أن 

هذه البيانات وتحليلها تحليالً صحيحاً وربطها بالكثير  ةاسدرالزراعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وال بد من 

من المتغيرات لوصف المشكالت التي تواجه القطاع الزراعي وتحليلها لوضع اليد على أهم المشاكل التي تواجه هذا 

الكامل لما هو متاح من موارد طبيعية  تغاللسااللألجيال القادمة، من خالل  تدامتهاسوالقطاع وسبل النهوض به 

  .ية لهذه المواردنتاجوبشرية ومالية ورفع الكفاءة اإل

  

  الدراسةأهداف  2.1

خصائص الحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية  عن تفصيلية صورة إلى إعطاء عام بشكل الدراسةتهدف هذه 

جل وضع أوصانعي القرار وذلك من  ياتاسالسي مياسرمنها من قبل  تفادةساالبحيث تشكل مرجعية واضحة ويمكن 

  :األهداف الخاصة فتتمثل فيأما خطط تنموية ممكنة التنفيذ لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام، 

 .افية للحائزين الزراعيينالتعرف على الخصائص الديموغر 

 .وهيكيلتهاالتعرف على خصائص الحيازات الزراعية  

الحديثة حول خصائص الحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية من واقع  اإلحصائية توفير المؤشرات 

 2010بيانات التعداد الزراعي 

 .تقديم مقترحات وتوصيات لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام 

    

  الدراسةمجتمع  3.1

وفي جميع ) نباتية، حيوانية، مختلطة( مصنفة حسب نوع الحيازة  الفلسطينيةاألراضي  في الحيازات الزراعية جميع

، طولكرم، نابلس، اسطوبجنين، (محافظة للضفة الغربية وهي  11محافظة، منها  16المحافظات والتي يبلغ عددها 

محافظات في قطاع غزة وهي  5، و)، القدس، بيت لحم، الخليل وارواألغ أريحاقلقيلية، سلفيت، رام اهللا والبيرة، 

  ).شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح(

  

  الدراسةمنهجية  4.1

والتي توفر بيانات عن الحائزين  ،2010 لعام الزراعي التعداد وبيانات نتائج على يأساس بشكل الدراسة اعتمدت

في  األرض تخداماتاسو، )نباتية، حيوانية، مختلطة( الزراعيين، والحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة 

، وأعداد 30/09/2010إلى  01/10/2009والذي يمتد من  2009/2010الحيازات الزراعية خالل العام الزراعي 

والماعز ومزارع الدواجن، والدواجن المنزلية، كذلك الحيوانات أن والض بقاراأل الثروة الحيوانية المرباة لكل من

، والعمالة الزراعية وتوزيعها حسب الجنس والفئات العمرية، 01/10/2010والموجودة فعليا في يوم العد خرى األ
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 المركزي الجهاز نفذها التي المسوح على كما تم االعتماد.  واآلالت والمعدات الزراعية، وأخيرا التطبيقات الزراعية

، باإلضافة  2004/2005المسح الزراعي الهيكلي،  أهمهاوالتي لها عالقة بالقطاع الزراعي من  الفلسطيني لإلحصاء

 .الدراسةلألدبيات السابقة التي لها عالقة بموضوع 

  

 والنسب كالتكرارات االحصاء الوصفي  اليبأساستخدام  في تحليل البيانات، حيث تم SPSSحزمة استخدام تم 

 الترعة مقاييساستخدام  تم بينهما، كما والمقارنة المتغيرات من العديد ولوصف للمعلومات الكمي للتبويب المئوية

 توزيع في العدالة اسلقي البياني الرسماستخدام  كما تم.  الحسابية والبياني والمتوسطات ألجدولي كالعرض المركزية

 Lorenz(المقاييس شيوعا وهي منحنى لورنس أكثر استخدام  خالل من وذلك ة والحيوانية،الزراعية النباتي الحيازات

Curve ( ومعامل جيني)Coefficient Gini(  

  

  :الدراسة فصول

  من ستة فصول الدراسةتتكون هذه 

 اإلحصائية اليبساأل البيانات، مصدر ،الدراسة وأهداف ،الدراسة أهمية ،الدراسة مجتمع يتناول مقدمة،  :األول الفصل

 .الدراسة محتوى ،الدراسة منهجية التحليل، عملية في المستخدمة البرامج تحليل البيانات، في المستخدمة

  الفلسطينية األراضي  يتناول الخصائص العامة للحائزين الزراعيين:  الثاني الفصل

  الفلسطينية األراضي يتناول الخصائص العامة للحيازات النباتية في  :الثالث الفصل

 الفلسطينيةاألراضي يتناول الخصائص العامة للحيازات الحيوانية في   :الرابع الفصل

   الفلسطينيةاألراضي يتناول الخصائص العامة للحيازات المختلطة في  :الخامس الفصل

  .النتائج والتوصيات أهميتناول   :السادس الفصل
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  الثانيالفصل 

  

  لحائزين الزراعيينالعامة لخصائص ال
  

  مقدمة

الزراعي،  كما تعتبر  نتاجاإلالعام الذي يجري فيه عمليات  اإلطار االجتماعية للحائزين الزراعيين الخصائص تشكل

 نتاجاإل اليبأسية ونتاجالعوامل التي تؤثر على سلوك الحائزين ونشاطاتهم الزراعية واإل أهمالخصائص االجتماعية 

، والجنس، الى خصائص الحائزين الزراعيين من حيث العمربالتفصيل المستخدمة، وفي هذا الفصل سيتم التطرق 

  .الحائز، والمستوى العلمي للحائز، والتخصصأسرة ، وحجم ةاألسروالمهنة الرئيسية للحائز، وعالقة الحائز برب 

  

  العمر 1.2

 اماع 49بينما بلغ وسيط عمر الحائز  اماع  51بلغ متوسط عمر الحائز الزراعي بناءا على بيانات التعداد الزراعي 

الذي األمر  2004/2005بناءا على نتائج المسح الزراعي الهيكلي،  49ووسيط عمر  47.2مقارنة بمتوسط عمر 

، 29-17من  العمريةفاض نسبة الحائزين في الفئات الحائزين الزراعيين، كما يالحظ انخ أعماريشير الى ارتفاع 

فما فوق مقارنة ما بين نتائج التعداد الزراعي ونتائج المسح الزراعي  اماعللفئة العمرية ستون  باإلضافة 39-30و

  . 59-50، و49-40من  العمريةالهيكلي، في المقابل ارتفاع نسبة الحائزين في الفئات 
    

 أعمار هناك تقارب في متوسط أن الحائزين الزراعيين مع فئات مساحة الحيازة نجد  أعماروعند مقارنة متوسط 

عام  48الحائزين من  أعمار الحائزين وبغض النظر عن فئات مساحة الحيازة الزراعية حيث تتراوح متوسطات 

  )1.2م جدول رق. (فأكثردونم  70في فئة المساحة  اماع 56دونم لتصل الى  3في فئة المساحة اقل من 
  

غالبا األراضي حيازة أن الى  الكبيرةأو  الصغيرة سواءيرجع ارتفاع متوسط العمر للحائزين الزراعيين للحيازات 

 والكبيرةالمتوسطة عمار في األإال يحدث عادة ا ال من خالل عملية الشراء، وهذا ماإلرث أو ما تتحقق من خالل 

الذي يقلل من دفع فئة الشباب األمر مربح  غير نشاطًا الزراعة تجعل التي السائدة األوضاع نسبيا، كذلك وفي ظل

  .للعمل في هذا القطاع في بداية حياتهم كنشاط رئيسي
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الفلسطينية، األراضي الحيازة الزراعية في  متوسط ووسيط عمر الحائز الزراعي حسب فئات مساحة: 1.2جدول 

2009/2010  
  

  فئات مساحة الحيازة بالدونم
  الحائز الزراعيعمر 

 الوسيط  الوسط

 46 48 2.99حتى  

5.99  - 3 52 50 

9.99 -  6 53 52 

19.99 - 10 54 53 

29.99 - 20 55 54 

39.99 - 30 55 54 

49.99 - 40 55 54 

59.99 - 50 55 54 

69.99 - 60 55 54 

79.99 - 70 56 53 

 + 80 56 55 

 49 51 المجموع

  

 أعمار هناك فرق في متوسط أن الحائزين الزراعيين مع نوع الحيازة الزراعية نجد أعمار عند مقارنة متوسط 

حيث بلغ متوسط عمر أخرى الحائزين بين الحيازات النباتية والمختلطة من جهة والحيازات الحيوانية من جهة 

ويعزى الى سهولة وقلة تكاليف  عام 44عام بينما بلغ للحيازات الحيوانية  51والمختلطة  النباتيةالحائز للحيازات 

أي شخص اقتناء حيازة حيوانية بمبلغ بسيط من المال باإلضافة الى مشاريع ان بإمكأنه اقتناء حيازة حيوانية حيث 

  )2.2جدول رقم .  (منظمات غير الحكوميةالدعم التي كانت تقدم من قبل المؤسسات األهلية وال
  

  2009/2010الفلسطينية، األراضي متوسط ووسيط عمر الحائز الزراعي حسب نوع الحيازة الزراعية في :  2.2جدول 
  

 الوسيط الوسط نوع الحيازة

 50 51 نباتيه

 43 44 حيوانية

 50 52 ةمختلط

 49 51 المجموع

  

عام بينما للحيازات  52متوسط عمر الحائز للحيازات البعلية أن نجد فإننا  المرويةبالنسبة للحيازات البعلية وأما 

يازات في الحليست هناك اثر لعمر الحائز على نمط الري المستخدم أنه مما يدل  .عام 49جزئيا أو المروية كليا 

للزراعة الري هو ندرة المياه المتوفرة ستخدام المحدد الرئيس الأن وقد يعود ذلك الى ).  3.2جدول رقم (الزراعية 

  .  الفلسطينية من المناطق شبه الجافة والتي تعاني من نقص الموارد المائيةاألراضي حيث تعتبر 

الحيازة حيث  ونمط الريالحائز الزراعي عمر ة العالقة بين اسلدر ) Chi-Square(اختبار مربع كاي تم استخدام 

 ونمط الريالحائز الزراعي عمر بين ) α = 0.05(هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن تبين 

  .الحيازةفي 



ضي 
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4 
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في الحيازاتراعي

2009لسطينية،
  

 ئز

50

49

44

40

للذ% 92.8 ية

بناءاإناث % 4

لصالح ا% .2

 التنمية الزراع
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95.5 %
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0
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األراضي في  حسب نوع الحيازة وجنس الحائز الزراعي يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الفردية و:  4.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، 
  

  الجنس
  نوع الحيازة الزراعية

  المجموع
  مختلطة  حيوانية  نباتيه

 92.8 96.3 92.4 92.1  ذكر

 7.2 3.7 7.6 7.9  أنثى

 100 100 100 100  المجموع

  

 20في فئة المساحة اقل من ناث تركز نسبة الحائزات اإلعن جنس الحائز مقارنة مع فئات مساحة الحيازة نجد أما 

للذكور لنفس فئة المساحة من المجموع % 88.3مقابل ناث من مجموع الحائزات اإل% 92.0دونم حيث بلغت 

الكلي للحائزين الذكور، وتقل هذه النسبة تدريجيا لصالح الحائزين الذكور كلما زادت فئة المساحة لتصل نسبة 

  )5.2جدول رقم . ( فأكثردونم  20في فئات المساحة ناث لإل% 8.0مقابل % 11.7ذكور الى الحائزين  ال

  
حسب جنس الحائز الزراعي وفئات مساحة  يةاألسرالتوزيع النسبي لحائزي الحيازات الزراعية الفردية و: 5.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي الحيازة الزراعية في 
  

  بالدونمفئات مساحة الحيازة 
  جنس الحائز الزراعي

  أنثى  ذكر

 48.3 42.9 2.99حتى  

5.99  - 3 21.2 20.7 

9.99 -  6 12 12.3 

19.99 – 10 12.2 10.7 

29.99 – 20 4.6 3.9 

39.99 – 30 2.3 1.5 

49.99 – 40 1.3 0.7 

59.99 – 50 0.9 0.6 

69.99 – 60 0.5 0.3 

79.99 – 70 0.4 0.3 

 + 80 1.7 0.7 

 100 100  المجموع

  

كلما زادت فئات أنه وبغض النظر عن جنس الحائز الزراعي، فأنه نجد ) 2.2شكل (وبالنظر الى أخرى من جهة 

الحائزين أو الحائزين الذكور إجمالي على حد سواء من ناث مساحة الحيازة الزراعية تقل نسبة الحائزين الذكور واإل

ناث وتيرة االنخفاض للحائزين اإلأن أننا نجد إال ويعود ذلك لقلة عدد الحيازات في فئات المساحة الكبيرة، ناث اإل

  .الكبيرةمنها للحائزين الذكور وذلك كلما اتجهنا الى فئات المساحة أعلى 
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حسب جنس الحائز الزراعي وفئات مساحة  يةاألسرالتغير في نسبة الحائزين الزراعيين للحيازات الفردية و :2.2شكل 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي الحيازة الزراعية في 

  
   

  المهنة الرئيسية للحائز 3.2

مهنتهم الرئيسية % 25.6مقابل % 74.4ليست الزراعة الرئيسية بلغت نسبة الحائزين الزراعيين الذين مهنتهم 

إجمالي األنشطة الزراعي من  نتاجاإل، بلغت نسبة مساهمة قيمة 2010الزراعة من واقع بيانات التعداد الزراعي 

مما يشير الى  2005خالل العام % 5.5حيث كانت هذه النسبة حوالي % 5.2حوالي  2010االقتصادية في العام 

االقتصادية األنشطة الناتج عن ممارسة الزراعة مقارنة بقيمة الناتج عن ممارسة باقي  نتاجاإلانخفاض قيمة 

من % 18.9أن االعتماد على الزراعة بشكل رئيسي حيث ن ابمك ةالذي يجعل من الصعوباألمر ، خرىاأل

  ةاألسرمن دخل أكثر ف% 50الحيازات الزراعية فقط تشكل 
  

هناك أن نجد ) 6.2جدول رقم (لحائز الزراعي مع فئات حجم الحيازة التي يحوزها عند مقارنة المهنة الرئيسية ل

وفي فئات المساحة أنه بين مساحة الحيازة الزراعية وكون المهنة الرئيسية للحائز هي الزراعة، حيث طردية عالقة 

أن كما تم ذكره سابقا، نجد خرى االقتصادية األاألنشطة وبسبب قلة الدخل الناتج عن الزراعة مقارنة ب الصغيرة

كلما زادت المساحة الزراعية أنه رئيسية يعمل بها الحائز الزراعي، وأخرى العمل في الزراعة يكون مساند لمهنة 

وبالتالي تكون الزراعة بالنسبة للحائز الزراعي هي المهنة  اقتصاديازاد الدخل الناتج عنها وإمكانية االعتماد عليها 

  .الرئيسة له
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  حسب المهنة الرئيسية للحائز الزراعي يةاألسرالتوزيع النسبي لحائزي الحيازات الزراعية الفردية و: 6.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي وفئات مساحة الحيازة الزراعية في 
  

 فئات مساحة الحيازة بالدونم
 المهنة الرئيسية للحائز

 المجموع غير مبين غير زراعي  زراعي

 100 1.3 77.4 21.3 2.99حتى  

5.99  - 3 21.8 76.9 1.3 100 

9.99 -  6 25.6 73.0 1.4 100 

19.99 – 10 30.5 68.1 1.4 100 

29.99 – 20 34.0 64.9 1.1 100 

39.99 – 30 38.1 60.3 1.6 100 

49.99 – 40 41.9 56.7 1.4 100 

59.99 – 50 41.5 57.4 1.1 100 

69.99 – 60 43.6 54.7 1.7 100 

79.99 – 70 44.9 53.4 1.7 100 

 + 80 52.8 45.9 1.3 100 

 100 1.3 73.3 25.4 المجموع

  

وكلما زادت مساحة أنه في الحيازة الزراعية نجد  نتاجاإلالسابقة مع الدخل الناتج عن  المقارنة إجراءفي المقابل عند 

فمثال األسرة من دخل أكثر ف% 50التي يشكل الدخل الناتج عن الحيازة الزراعية  األسرالحيازة الزراعية تزيد نسبة 

من دخلها حوالي أكثر ف% 50التي تشكل الحيازة الزراعية  األسردونم كانت نسبة  3في فئة المساحة اقل من 

  .)7.2م جدول رق(يبين كما أكثر فدونم  80في فئة المساحة % 51.8لترتفع هذه النسبة وتصل الى % 16.1
  

الفلسطينية، األراضي   التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب الدخل وفئات مساحة الحيازة الزراعية في: 7.2جدول 

2009/2010  
  

 فئات مساحة الحيازة بالدونم
 ةاألسرمن دخل أكثر ف% 50الدخل الناتج عن الحيازة الزراعية يشكل 

 المجموع غير مبين ال  نعم

 100 0.6 83.3 16.1 2.99حتى  

5.99  - 3 13.8 85.8 0.4 100 

9.99 -  6  17.1 82.5 0.4 100 

19.99 – 10 22.5 77.1 0.4 100 

29.99 – 20 28.8 70.8 0.4 100 

39.99 – 30 32.4 67.2 0.4 100 

49.99 – 40 37.5 62.1 0.4 100 

59.99 – 50 39.4 60.4 0.2 100 

69.99 – 60 41.5 58.0 0.5 100 

79.99 – 70 40.7 58.3 1.0 100 

 + 80 51.8 47.5 0.7 100 

 100 0.5 80.6 18.9  المجموع
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على التوالي لدى الحائزين الزراعيين الذين تتكون % 23.2و% 17.1شخص واحد ترتفع هذه النسبة لتصل الى 

  .فأكثرأفراد من عشرة  رهمأس
 

الحائز الزراعي ونوع الحيازة حيث أسرة ة بين حجم العالق ةاسلدر ) Chi-Square(اختبار مربع كاي استخدام تم 

الحائز الزراعي ونوع أسرة بين حجم ) α = 0.05(هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن تبين 

  .الحيازة 

  
الحائز الزراعي ونوع الحيازة الزراعية أسرة حسب حجم  يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية الفردية و: 8.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي في 
  

  الحائزأسرة حجم 
  نوع الحيازة الزراعية

  مستوى الداللة  المجموع
  مختلطة  حيوانية  نباتيه

  100 5.1 10.5 84.5 شخص واحد

.000 

3 - 2 77.3 10.2 12.5 100  

5 - 4 73.8 11.8 14.4 100  

9 - 6 70.6 12.9 16.4 100  

10 +  59.7 17.1 23.2 100  

  100 - 100 - غير مبين

  100  16.0  12.8  71.2  المجموع

        ال يوجد: -

  

الحائز أفراد أسرة كلما زاد عدد أنه الحائز مقارنه مع فئات مساحة الحيازة الزراعية نجد أسرة بالنسبة لحجم أما 

المساحات الكبيرة بحاجة لعمالة أن كلما زادت مساحة الحيازة الزراعية التي يحوزها الحائز،  ويمكن تفسير ذلك 

من العمالة المأجورة وذلك كونه أكثر  األجرغير مدفوعة  يةاألسرعلى العمالة  الًاجمإكبر ويعتمد القطاع الزراعي أ

  .)9.2جدول ( خرىاالقتصادية األاألنشطة قطاع يتسم بانخفاض الدخل الناتج عنه مقارنه مع باقي 
 

الحائز الزراعي وفئات مساحة أسرة العالقة بين حجم  ةاسلدر ) Chi-Square(اختبار مربع كاي استخدام تم 

الحائز أسرة بين حجم ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة هناك عالقة ذات داللة أن الحيازة حيث تبين 

  . الزراعي وفئات مساحة الحيازة
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الحائز أسرة حسب فئات مساحة الحيازة الزراعية وحجم  يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية الفردية و: 9.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي الزراعي في 
  

 الحيازة بالدونم فئات مساحة
 الحائزأسرة حجم 

 المجموع
مستوى 

 + 10 6 - 9 4 - 5 2 - 3 شخص واحد  الداللة

 100 13.8 51.7 19.9 12.7  1.9 2.99حتى  

.000 

5.99  - 3 2.1  14.7 20.5 50 12.7 100 

9.99 -  6 2.3 16.2 20.4 49.5 11.6 100 

19.99 - 10 2.1 18 20.5 48.2 11.2 100 

29.99 - 20 2.3 19.6 22.1 43.8 12.2 100 

39.99 - 30 2.2 21.5 19.5 44.4 12.4 100 

49.99 - 40 1.7 19.8 20.9 46.5 11.1 100 

59.99 - 50 2.8 18.2 22.5 44.6 11.9 100 

69.99 - 60 2 20.2 20.7 45.7 11.4 100 

79.99 - 70 2.7 18.7 22.7 44.1 11.8 100 

 + 80 1.6 19.8 20.2 42.3 16.1 100 

 100 12.8 49.7 20.4 15.1 2 المجموع

  

أفراد كلما زاد عدد أنه  يةاألسرالحائز للحيازات الفردية وأسرة وعند مقارنة حجم  )10.2جدول رقم (نجد في 

نسبة الحيازات التي الغرض أن فيها هو البيع، حيث نجد  نتاجتزيد نسبة الحيازات التي الغرض الرئيسي لإلاألسرة 

ر الحائزين والتي تتكون من شخص سوذلك أل% 75.2هو  أساساًي األسراالستهالك فيها هو  نتاجاإلالرئيسي من 

لصالح نسبة الحيازات أكثر فأشخاص  10ر الحائزين التي تتكون من سأل% 65.7النسبة الى  هواحد، لتنخفض هذ

ر سأل% 22.4مقارنة مع % 31.3لتصل نسبتها الى  أساساًو للبيع فيها ه نتاجاإلالتي الغرض الرئيسي من 

والتي تساهم وتقلل  األجرغير مدفوعة  يةاألسرالحائزين التي تتكون من شخص واحد، ويعود ذلك الى توفر العمالة 

  .عنهالزراعي، خاصة التسام القطاع الزراعي بانخفاض الدخل الناتج  نتاجاإلمن التكاليف المتغيرة لعملية 
  

في  نتاجالحائز والغرض الرئيسي لإلأسرة حسب حجم  يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية الفردية و: 10.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي 
  

  المجموع غير مبين أساساًللبيع  أساساًي األسرلالستهالك   الحائزأسرة حجم 

 100 2.4 22.4  75.2 شخص واحد

3 - 2  72.1 25.7 2.2 100 

5 - 4 71.9 26.2 1.9 100 

9 - 6 71.2 26.8 2.0 100 

+ 10 65.7 31.3 3.0 100 

 100 - 100 -  غير مبين

 100 2.1 27.0 70.9  المجموع

      ال يوجد: -
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  التعليم 6.2

ونتائج المسح الزراعي الهيكلي  2010عند مقارنة توزيع الحائزين الزراعيين ما بين نتائج التعداد الزراعي 

، والثانوي، لصالح الدبلوم واإلعدادي، االبتدائي التعليميةنجد هناك انخفاض نسبي في المستويات  2004/2005

  .اع نسبة التعليم لمراحل ما بعد المرحلة الثانوية، ويمكن تفسير ذلك بسبب ارتف%12.6وذلك بنسبة أعلى المتوسط ف
  

أن والذي يربط بين المؤهل العلمي للحائز الزراعي ونوع الحيازة الزراعية نجد  )11.2جدول رقم (بالنظر الى 

تزداد كلما ازداد المؤهل العلمي للحائز الزراعي، حيث بلغت نسبة الحيازات النباتية للحائزين النباتية نسبة الحيازات 

للحائزين الذين % 93.5لتزداد هذه النسبة تدريجيا وتصل الى % 62.9 أميالزراعيين الذين مستواهم التعليمي 

والمختلطة للحائزين الذين مستواهم نسبة الحيازات الحيوانية أن نجد أخرى مستواهم العلمي دكتوراه، من ناحية 

للحائزين الذين % 3.8و% 18.8على التوالي تنخفض هذه النسبة لتصل الى % 19.1و% 18.0هي  أميالعلمي 

بدرجة اكبر من  الفنيةتحتاج الى المعرفة النباتية الحيازة  أن إدارةمستواهم العلمي دكتوراه، وقد يرجع ذلك الى 

  .الحيازة الحيوانية
  

حسب المؤهل العلمي للحائز ونوع الحيازة الزراعية في  يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية الفردية و: 11.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي 
  

  المؤهل العلمي
  نوع الحيازة

  المجموع
  مختلطة  حيوانية  نباتيه

 100 19.1 18.0 62.9 أمي

 100 19.5 14.7 65.8 ملم

 100 18.1 15.0 66.9 ابتدائي

 100 15.6 13.8 70.6 إعدادي

 100 14.7 11.0 74.3 ثانوي

 100 14.4 7.0 78.7 دبلوم متوسط

 100 10.6 6.8 82.6 فأعلى بكالوريوس

 100 3.8 18.8 77.5 غير مبين

 100 16.1 12.8 71.2 المجموع

  

والذي يربط بين المؤهل العلمي للحائز الزراعي وفئات مساحة الحيازة الزراعية  )12.2جدول رقم (بالنظر الى 

  .معظم النسب متقاربة فيما بيتها وال تختلف كثيراً باختالف المؤهل العلمي للحائز الزراعي أن نجد 
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حسب المؤهل العلمي للحائز وفئات مساحة الحيازة  يةاألسرالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية الفردية و: 12.2جدول 

  2009/2010الفلسطينية، األراضي الزراعية في 
    

  المؤهل لعلمي
  فئات مساحة الحيازة بالدونم

 المجموع +20 10 - 19.99 6  - 9.99 3 -  5.99 2.99 حتى 

 100 14.2 13.1 11.9 19.4 41.4 أمي

 100 14.7 13.5 11.4 20.3 40.0 ملم

 100 11.5 12.0 11.7 20.6 44.3 ابتدائي

 100 10.9 11.0 11.7 21.7 44.7 إعدادي

 100 11.4 11.8 12.5 21.6 42.6 ثانوي

 100 13.6 14.3 14.0 21.9 36.2 دبلوم متوسط

 100 12.9 13.2 12.6 21.2 40.1 بكالوريوس فأعلى

 100 13.8 12.5 8.8 17.5 47.5  غير مبين

 100 12.3 12.4 12.1 21.0 42.2  المجموع

 
كلما زاد أنه  أيهناك عالقة طرديه أنه التطبيقات الزراعية نجد استخدام وبالنسبة للمؤهل العلمي للحائز الزراعي 

فمثال بلغت نسبة الحيازات  ،التطبيقات الزراعيةاستخدام المؤهل العلمي كلما زادت نسبة الحيازات التي يتم فيها 

لتصل هذه % 9.0 أميالمحسنة الحائزين الزراعيين الذين مؤهلهم العلمي  األصولاستخدام الزراعية التي يتم 

استخدام في  أيضاوهذا ينطبق أعلى للحائزين الزراعيين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس ف% 13.4النسبة الى 

  .)13.2جدول رقم (ين في افحة المتكاملة كما هو مبمدة العضوية والكيماوية، والمبيدات الزراعية، والمكساأل
  

نسبة للحيازات في المستوى التعليمي ابتدائي أعلى الوبائية فنجد  األمراضفيما يخص تطعيم الحيوانات ضد أما 

  .%5.2، واقلها في الدبلوم المتوسط حيث بلغت نسبة الحيازات %25.1حيث بلغت 

  
الفلسطينية حسب األراضي التي تستخدم التطبيقات الزراعية في  يةاألسرالفردية والحيازات الزراعية نسبة : 13.2جدول 

  2009/2010، ونوع التطبيق الزراعيالمؤهل العلمي للحائز 
  

  المؤهل العلمي

  نوع التطبيق الزراعي

األصول   مستوى الداللة

 المحسنة

مدة ساأل

 العضوية

مدة ساأل

 الكيماوية

المبيدات 

 الزراعية

المكافحة 

 المتكاملة

الحيوانات تطعيم 

ضد األمراض 

 الوبائية

 14.0 8.7 8.6 8.0 9.0  9.0 أمي

.000  

 13.7 11.0 10.2 9.5 10.5 10.4 ملم

 25.1 20.3 19.9 19.0 20.6 20.7 ابتدائي

 22.1 22.1 21.4 21.5 21.8 22.1 إعدادي

 12.9 16.4 16.3 17.6 15.8 16.7 ثانوي

 5.2 7.6 8.4 7.9 7.9  7.7 دبلوم متوسط

 7.1 13.7 15.1 16.4 14.3 13.4 بكالوريوس فأعلى

 0.0 0.1  0.1 0.0  0.1  0.1  غير مبين

 100 100 100 100 100 100 المجموع
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نوع التطبيق للحائز الزراعي و المؤهل العلميالعالقة بين  ةاسلدر ) Chi-Square(اختبار مربع كاي استخدام تم 

 المؤهل العلميبين ) α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة هناك عالقة ذات أن حيث تبين  الزراعي

لكل نوع من أنواع التطبيقات على  اختبار مربع كاي، حيث تم استخدام نوع التطبيق الزراعيللحائز الزراعي و

   .حدة مع المؤهل العلمي للحائز الزراعي
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الفصل الثالث
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لتفتت الحيازات الزراعية ، ويرجع السبب في ذلك 2004/2005مع بيانات المسح الزراعي الهيكلي في العام 

  .)2.3شكل ( الشرعياإلرث نتيجة لتقسيم الحيازة حسب 

  
، 2004/2005المساحة  فئات الفلسطينية حسباألراضي التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في : 2.3شكل 

2009/2010  

  
  

  القانوني الكيان  1.3

على التوالي فيما % 11.6و% 82.6بواقع  ريةأسأو معظم الحيازات النباتية هي حيازات فردية أن تبين النتائج 

  .)3.3شكل ( من مجموع الحيازات النباتية% 5.8بلغت نسبة الحيازات النباتية التي كيانها القانوني شراكة 

 
  2009/2010القانوني للحائز الكيان الفلسطينية حسب األراضي التوزيع النسبي للحيازات النباتية في : 3.3شكل 

  
  

  المساحة فئات 2.3

من المجموع الكلي للحيازات مقارنةً مع % 71.1حيازة مشكلة ما نسبته  79,176بلغ عدد الحيازات النباتية 

مساحة الحيازات النباتية فبلغت مساحتها أما حسب نتائج المسح الزراعي الهيكلي،  2004/2005في العام % 69.5

معظم الحيازات النباتية أن دونم مما يدل على  10.62ة دونم، وبلغ متوسط مساحة الحيازات النباتي 841,192.24
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حيازة وتشكل ما نسبته  59,034دونمات  10صغيرة المساحة، حيث بلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتها عن 

أن فقط من مساحة الحيازات النباتية، وبالمقابل نجد % 24.22من مجموع الحيازات وتشكل مساحتها % 74.56

إال أن من مجموع عدد الحيازات النباتية % 1.52دونماً شكلت  80كبيرة والتي تزيد مساحتها عن نسبة الحيازات ال

، ويعزى السبب في صغر مساحة )1.3جدول ( من المساحة الكلية للحيازات النباتية% 24.36مساحتها شكلت 

رة األراضي من قبل االحتالل ، باإلضافة لمصادتبعاً للنظام الشرعي في تقسيم اإلرثاألراضي الحيازات الى تفتت 

  .االسرائيلي خاصة القريبة من جدار الضم والتوسع والمستعمرات اإلسرائيلية

  
  2009/2010الفلسطينية ونسبتها حسب فئات المساحة األراضي توزيع أعداد ومساحة الحيازات النباتية في : 1.3جدول 

  

  فئات المساحة

  
 النسبة المساحة  النسبة التراكمية النسبة العدد

النسبة 

  التراكمية

  24.22 24.22 203,753.88 74.56 74.56 59,034  9.99حتى 

10 – 29.99 14,522 18.34 92.9 233,737.86 27.79 52.01 

30- 79.99  4,413 5.57 98.47 198,778.71 23.63 75.64 

+ 80  1,207 1.53 100 204,921.79 24.36 100 

  100 841,192.24 100 79,176 المجموع

  

من عدد الحيازات و % 18.34دونم فشكلت  30دونمات وتقل عن  10الحيازات التي تزيد مساحتها عن أما 

من % 5.57دونماً فشكلت  80دونماً وتقل عن  30الحيازات التي تزيد مساحتها عن أما من المساحة، % 27.79

  .)4.3 شكل( من المساحة الكلية للحيازات النباتية% 23.63عدد الحيازات و 

  
  2009/2010الفلسطينية حسب فئات المساحة األراضي التوزيع النسبي ألعداد ومساحة الحيازات النباتية في : 4.3شكل 

  
  

   

74.56

13.34

5.00
2.37 1.33 0.93 0.53 0.41 1.53
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  عدالة التوزيع للحيازات النباتية 1.2.3

وعند حساب معامل جيني لتوزيع أعداد الحيازات مع مساحتها والذي يمثل النسب التكرارية التراكمية لمساحة 

عدالة التوزيع للحيازات الزراعية النباتية، ويعتبر معامل جيني  انخفاضوهذا يعني  0.66يبلغ أنه الحيازات نجد 

كمياً لدرجة عدالة التوزيع وتتراوح قيمة معامل جيني بين صفر وواحد، بحيث كلما زادت قيمته كلما تدنت  ااسمقي

درجة العدالة، ويمثل معامل جيني المساحة المحصورة في منحنى لورنس بين النسب التراكمية لعدد الحيازات مع 

الزاوية والذي يمثل العدالة التامة، حيث كلما ابتعد ما يقابلها من النسب التراكمية للمساحة وخط الوتر لمثلث قائم 

  .)5.3 شكل(منحنى لورنس عن خط الوتر كلما قلت درجة العدالة والعكس صحيح، كما هو مبين 

  
  2009/2010الفلسطينية األراضي منحنى لورنس لتوزيع الحيازات النباتية في : 5.3شكل 

  
  

  فئات المساحة وحق االنتفاع 2.2.3

هناك أن تبين حيث  ،) Chi-Square( كاي مربعاختبار استخدام تم  العالقة بين حق االنتفاع وفئات المساحة ةاسلدر 

حيث توضح النتائج  بين حق االنتفاع وفئات المساحة،) α = 0.05(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

هذه النسبة ال تتجاوز أن من مجموع الحيازات النباتية، ويالحظ % 4.33نسبة الحيازات المستأجرة ال تتجاوز أن 

ازات التي تزيد مساحتها عن تفع للحيهذه النسبة ترإال أن دونماً،  30للحيازات التي تقل مساحتها عن % 5.89

، %9.94بواقع أكثر فدونماً  80تبلغ مساحتها لتصل أعالها في الحيازات التي % 7.32دونماً لتتراوح بين  30

بعلية، مما أو كلما زادت مساحة الحيازة زادت الجدوى االقتصادية لها سواء أكانت الحيازة مروية أنه ويفسر ذلك 

  .أدناه) 2.3جدول (ات الكبيرة بشكل أكبر كما يوضح الحياز تئجاراسيشجع على 
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  2009/2010الفلسطينية حسب حق االنتفاع وفئات المساحة األراضي توزيع الحيازات النباتية في : 2.3جدول 
  

  فئات المساحة
 المجموع  غير مستأجرة  مستأجرة فقط 

  مستوى الداللة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 79,176 95.67 75,747 4.33 3,429  المجموع

.000 

 100  59,034 96.34 56,875 3.66 2,159 9.99حتى 

19.99 - 10 551 5.22 10,013 94.78 10,564 100 

29.99 - 20 233 5.89 3,725 94.11 3,958 100 

39.99 - 30 140 7.47 1,735 92.53 1,875 100 

49.99 - 40 93 8.84 959 91.16 1,052 100 

59.99 - 50 73 9.88 666 90.12 739 100 

69.99 - 60 36 8.59 383 91.41 419 100 

79.99 - 70 24 7.32 304 92.68 328 100 

80+ 120 9.94 1,087 90.06 1,207 100 

المستغلة وفقاً ألحكام عشائرية وقبلية والحيازات الحكومية والوقف والحيازات غير المبين فيها حق المملوكة وتشمل الحيازات : غير مستأجرة

  .من نوع من حق االنتفاع أكثرع والحيازات التي فيها االنتفا

  

  نتاجفئات المساحة والغرض الرئيسي لإل 3.2.3

بين المساحة طردية هناك عالقة أن نجد  نتاجمساحة الحيازات النباتية وعالقتها بالغرض الرئيسي لإل ةاسدروعند 

، كلما زادت مساحة الحيازات كلما زادت نسبة الحيازات التي يكون الغرض أساساًللبيع  نتاجوالغرض الرئيسي لإل

دونمات لترتفع  10ت التي تقل مساحتها عن للحيازا%  16.5، حيث بلغت أساساًهو للبيع  نتاجالرئيسي فيها لإل

أدناه ويعزى  )3.3 جدول(كما هو مبين في أكثر فدونماً  80للحيازات التي تبلغ مساحتها % 46.8هذه النسبة الى 

ذلك الى الجدوى االقتصادية المتدنية للزراعات البعلية حيث كلما زادت المساحة البعلية كلما زادت جدوى الزراعة 

  .فيها
  

وفئات المساحة  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي توزيع الحيازات النباتية في : 3.3جدول 

2009/2010  
  

 فئات المساحة

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 المجموع

 غير مبين أساساًللبيع  أساساًي األسرلالستهالك 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 60,969 3.3 2,027 16.5 10,040 80.2 48,902 9.99حتى 

19.99 - 10 6,392 74.1 2,120 24.6 117 1.4 8,629 100 
29.99 - 20 2,796 70.6 1,103 27.9 59 1.5 3,958 100 

39.99 - 30 1,232 65.7 614 32.7 29 1.5 1,875 100 

49.99 - 40 665 63.2 376 35.7 11 1.0 1,052 100 
59.99 - 50 463 62.7 265 35.9 11 1.5 739 100 

69.99 - 60 247 58.9 166 39.6 6 1.4 419 100 

79.99 - 70 193 58.8 133 40.5 2 0.6 328 100 
+ 80 633 52.4 565 46.8 9 0.7 1,207 100 

 100 79,176 2.9 2,271 19.4 15,382 77.7 61,523 المجموع
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  القانوني للحائزالكيان وفئات المساحة  4.2.3

القانوني للحائز حيث بلغت النسبة الكيان بين فئات مساحة الحيازة والشراكة في طردية هناك عالقة أن وتبين النتائج 

هذه النسبة إال أن من مجموع الحيازات ضمن هذه الفئة % 4.23دونم  تدونما 10للحيازات التي تقل مساحتها عن 

للحيازات % 18.64تبلغ أن ترتفع كلما زادت مساحة الحيازات النباتية حيث ترتفع هذه النسبة للفئات األكبر إلى 

ويبقى الورثة اإلرث هذه الحيازات بقيت دون تقسيم أن دونماً، ويعود ذلك غالباً  80التي تزيد مساحتها عن 

في الحيازات الكبيرة فتكون فرصة الشراكة أعلى صادية تكون الجدوى االقتأن مشتركين في هذه الحيازة، كما 

  .)4.3جدول ( االقتصادي أكبر نتاجلإل

  
ونسبتها حسب فئات المساحة  عدد الحيازات الشراكةالفلسطينية واألراضي عدد الحيازات النباتية في : 4.3جدول 

2009/2010  
  

 الشراكة نسبة الحيازات الشراكةعدد الحيازات  النباتيةعدد الحيازات  ئات المساحةف

 5.76 4,559 79,176 المجموع

 4.23 2,578 60,969 9.99حتى 

19.99 - 10 8,629 749 8.68 

29.99 - 20 3,958 424 10.71 

39.99 - 30 1,875 223 11.89 

49.99 - 40 1,052 137 13.02 

59.99 - 50 739 101 13.67 

69.99 - 60 419 63 15.04 

79.99 - 70 328 59 17.99 

80+ 1,207 225 18.64 

  

  الحيازة إدارةلوب أسفئات المساحة و 5.2.3

% 97.60رته بنسبة أفراد أسأحد أو الغالبية العظمى من الحيازات النباتية يديرها الحائز نفسه أن لى تشير النتائج إ

، ويعود ذلك لصغر %2.18فال تتجاوز  بأجرالحيازات النباتية التي يديرها مدير أما من مجموع الحيازات النباتية، 

خاصة البعلية أخرى الزراعي وموسمية العمل في الحيازات النباتية من ناحية  نتاجاإلمساحة الحيازات وتدني قيمة 

من المساحة % 19.6المساحة المروية فال تشكل سوى أما من المساحة المزروعة، % 80منها والتي تشكل حوالي 

مزروعة بالمحاصيل % 1.0مزروعة بأشجار البستنة و% 6.6مزروعة بالخضراوات و% 12.0المزروعة منها 

  .الحقلية
  

          كاي مربعاختبار استخدام تم  في الحيازة وفئات المساحة، بأجرمدير استخدام العالقة بين  ةاسدرعند أما 

)Chi-Square (،  الداللة هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى أن تبين حيث)α = 0.05 ( مدير استخدام بين

في هذه  تثمارساالويعزى ذلك الى الجدوى االقتصادية للمساحات الكبيرة مما يشجع على  وفئات المساحة، بأجر

حيث وتنظيم العمليات الزراعية فيها لتحقيق الفائدة االقتصادية منها،  دارةإل بأجرمدير استخدام الحيازات وبالتالي 

دونمات، ثم  10للحيازات التي تقل مساحتها عن % 1.82بلغت  بأجرة الحيازات التي يديرها مدير نسبأن يالحظ 

دونماً، ثم  80دونمات وتقل عن  10للحيازات التي تزيد عن % 3.82الى % 2.93ترتفع هذه النسبة للتراوح بين 

  . )5.3جدول ( %دونما 80للحيازات التي تزيد مساحتها عن % 4.97تصل النسبة الى 
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  2009/2010 وفئات المساحة بأجرمدير استخدام حسب  الفلسطينيةاألراضي في  توزيع الحيازات النباتية: 5.3جدول 
  

 فئات المساحة
 المجموع مدير بأجرال يستخدم   مدير بأجريستخدم 

 مستوى الداللة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100  79,176 97.82  77,450 2.18 1,726 المجموع

0.000 

 100 60,969 98.18 59,858 1.82 1,111 9.99حتى 

19.99 - 10 253 2.93 8,376 97.07 8,629 100 

29.99 - 20 148 3.74 3,810 96.26 3,958 100 

39.99 - 30 66 3.52 1,809 96.48 1,875 100 

49.99 - 40 38 3.61 1,014 96.39 1,052 100 

59.99 - 50 23 3.11 716 96.89 739 100 

69.99 - 60 16 3.82 403 96.18 419 100 

79.99 - 70 11 3.35 317 96.65 328 100 

80+ 60 4.97 1,147 95.03 1,207 100 

  

  التطبيقات الزراعيةاستخدام فئات المساحة و 6.2.3

من مجموع الحيازات % 23.1نسبة الحيازات النباتية التي تستخدم األصول المحسنة بلغت أن تشير النتائج إلى 

دونمات  10للحيازات التي تقل مساحتها عن % 21.4حسب فئات المساحة فقد تراوحت النسبة من أما النباتية، 

  .فأكثردونماً  80في الحيازات التي تبلغ مساحتها % 36.9لتصل أعالها بنسبة 
  

حسب أما من مجموع الحيازات النباتية، % 62.2مدة العضوية فبلغت سنسبة الحيازات النباتية التي تستخدم األأما  

دونمات لتصل أعالها بنسبة  10للحيازات التي تقل مساحتها عن % 60.9فئات المساحة فقد تراوحت النسبة من 

نسبة الحيازات النباتية التي أن ما، ويالحظ دون 80دونماً وتقل عن  70في الحيازات التي تبلغ مساحتها % 71.6

، كما %34.1مدة الكيماوية والتي بلغت سبكثير من نسبة الحيازات التي تستخدم األأعلى مدة العضوية ستستخدم األ

 . مدة الكيماوية بزيادة مساحة الحيازات النباتيةسيالحظ ارتفاع نسبة الحيازات التي تستخدم األ
 

، وقد تراوحت النسبة %48.5لمبيدات الزراعية بلغت نسبة الحيازات النباتية المستخدمة لها ااستخدام من حيث أما 

استخدام أما حيث يالحظ ارتفاع النسبة بزيادة مساحة الحيازات، % 61.5 -% 46.5حسب فئات المساحة من 

من الحيازات % 17.1لها  المكافحة المتكاملة في الحيازات النباتية فكانت ضمن نطاق ضيق حيث لم تتجاوز النسبة

  .النباتية
 

إجمالي من أكثر ف% 50من الناحية االقتصادية بشكل عام فلم تزيد نسبة الحيازات التي تشكل دخل الحيازة فيها أما  

للحيازات التي % 9.4، ويالحظ ارتفاع هذه النسبة طردياً مع فئات المساحة حيث بلغت %12.5عن األسرة دخل 

كما هو مبين في أكثر فدونماً  80للحيازات التي تبلغ مساحتها % 39.4ونمات لترتفع الى د 10تقل مساحتها عن 

  . أدناه )6.3 جدول(
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الفلسطينية التي تستخدم التطبيقات الزراعية حسب نوع التطبيق والحيازات األراضي لحيازات النباتية في ا نسبة: 6.3جدول 

  2009/2010المساحة وفئات األسرة من دخل أكثر ف% 50تشكل التي 
  

األصول المحسنة فئات المساحة
مدة ساأل

 العضوية

مدة ساأل

 الكيماوية

المبيدات 

 الزراعية
المكافحة المتكاملة

من أكثر ف% 50تشكل 

 ةاألسردخل 

 12.5 17.1 48.5 34.1 62.2  23.1 المجموع

 9.4 16.5 46.5 33.3 60.9 21.4 9.99حتى 

19.99 - 10 25.8 64.7 34.4 51.9 17.7 16.8 

29.99 - 20 27.8 66.5 36.6 55.2 19.0 21.7 

39.99 - 30 28.6 66.2 36.6 55.8 18.8 24.9 

49.99 - 40 31.6 66.7 38.8 61.0 19.5 29.7 

59.99 - 50 28.4 68.6 40.7 58.5 21.0 32.3 

69.99 - 60 32.9 66.8 42.2 58.7 22.4 32.0 

79.99 - 70 35.4 71.6 41.8 59.8 18.0 32.9 

80+ 36.9 70.6 46.4 61.5 25.2 39.4 

  

للحيازات النباتية والمختلطة يالحظ  2004/2005وعند مقارنة هذه البيانات مع بيانات المسح الزراعي الهيكلي لعام 

% 10.0والمبيدات الزراعية % 4.1مدة الكيماوية سواأل% 17.0مدة العضوية بحوالي ساألاستخدام ارتفاع نسبة 

استخدام مدة العضوية وكذلك ساألستخدام وهذا يعكس زيادة وعي الحائزين باتجاههم ال، %4.9والمكافحة المتكاملة 

  .)6.3شكل ( أفضل إنتاجالمكافحة المتكاملة لتحقيق جودة 

  
بعض التطبيقات الزراعية استخدام الفلسطينية حسب األراضي التوزيع النسبي للحيازات الزراعية النباتية في : 6.3شكل 

2004/2005 ،2009/2010  

  
  

  حق االنتفاع 3.3 

من مجموع الحيازات النباتية في حين تشكل نسبة مساحتها % 89.05تشكل الحيازات المملوكة ما نسبته 

من عدد الحيازات % 4.33الحيازات المستأجرة فبلغت نسبتها أما من المساحة الكلية للحيازات النباتية، % 79.32

 17.5من مساحة هذه الحيازات، فيما بلغ متوسط الحيازات المستأجرة % 7.14النباتية في حين شكلت مساحتها 
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أعلى أن على مستوى المحافظة فيالحظ أما دونم عن المتوسط العام للحيازات النباتية،  6.88دونم ويزيد بمقدار 

لعدد الحيازات % 51.17ة للحيازات النباتية المستأجرة هي في محافظة أريحا واألغوار حيث بلغت نسبتها نسب

للمساحة، وعلى مستوى % 22.05لعدد الحيازات و% 20.6بنسبة  اسطوبللمساحة، تليها محافظة % 56.55و

من المساحة المستأجرة التي يتوفر فيها مصدر للري في محافظة أريحا % 41.7أن الفلسطينية نجد األراضي 

  .)7.3جدول ( %11.9بواقع  اسطوبواألغوار تليها محافظة 
  

  2009/2010الفلسطينية حسب حق االنتفاع والمحافظة األراضي عدد ومساحة الحيازات النباتية في : 7.3جدول 
  

  المحافظة
  المجموع  أخرى  مستأجرة فقط   مملوكة فقط

  المساحة  العدد  المساحة  العدد  المساحة  العدد  المساحة  العدد

 841,193.24 79,176 113,917.65 5,237 60,022.73 3,429 667,252.86 70,510 الفلسطينيةاألراضي 

 765,190.77 65,267 110,221.50 4,885 53,472.55 2,698 601,496.72 57,684 الضفة الغربية

 146,439.19 10,512 27,905.36 942 13,640.91 812 104,892.92 8,758 جنين

 37,824.41 1,714 9,250.10 239 8,339.48 349 20,234.83 1,126 طوباس

 79,578.65 6,595 7,546.76 470 4,109.46 446 67,922.43 5,679 طولكرم

 109,866.33 9,721 22,261.30 999 5,613.27 257 81,991.76 8,465 نابلس

 54,356.87 3,701 8,183.09 365 2,652.20 199 43,521.58 3,137 قلقيلية

 46,205.11 3,979 4,060.28 221 673.91 36 41,470.92 3,722 سلفيت

 98,056.01 8,817 10,914.59 547 527.90 56 86,613.52 8,214 رام اهللا والبيرة

 27,438.79 598 2,839.58 48 15,517.86 306 9,081.35 244 أريحا واألغوار

 15,421.29 1,768 2,706.73 185 215.20 22 12,499.36 1,561 القدس

 36,706.50 4,915 4,731.82 336 113.48 16 31,861.20 4,563 بيت لحم

 113,297.62 12,947 9,821.89 533 2,068.88 199 101,406.85 12,215 الخليل 

 76,002.47 13,909 3,696.15 352 6,550.18 731 65,756.14 12,826 قطاع غزة

 16,569.28 3,085 1,313.88 144 2,668.36 329 12,587.04 2,612 شمال غزة

 13,128.03 1,920 226.13 35 391.98 66 12,509.92 1,819 غزة 

 12,800.34 2,038 454.73 34 675.54 68 11,670.07 1,936 دير البلح

 21,200.41 4,401 960.19 88 1,478.36 128 18,761.86 4,185 خانيونس 

 12,304.41 2,465 741.22 51 1,335.94 140 10,227.25 2,274  رفح

 أكثرع والحيازات التي فيها تشمل الحيازات المستغلة وفقاً ألحكام عشائرية وقبلية والحيازات الحكومية والوقف والحيازات غير المبين فيها حق االنتفا: أخرى

  .من نوع من حق االنتفاع

 

     لعدد الحيازات% 10.66 -% 0.33باقي المحافظات فتتراوح نسبة الحيازات المستأجرة فيها من أما  

يقع في محافظتي أريحا متوسط لمساحة الحيازات النباتية أعلى أن للمساحة، كما يالحظ % 16.10 –% 0.31و

باقي المحافظات فيتراوح متوسط مساحة أما دونم على التوالي،  23.90دونم و 50.71بواقع  ساواألغوار وطوب

  .دونم 21.84 –دونم  5.93الحيازة النباتية من 

  

  

  



46 
  

  حق االنتفاع وتوفر مصدر للري 1.3.3

من مجموع الحيازات % 2.6ما نسبته أن عالقة حق االنتفاع مع توفر مصدر للري في الحيازة نجد  ةاسدروعند 

الحيازات المستأجرة وال يتوفر فيها مصدر للري فبلغت أما للري،  النباتية هي حيازات مستأجرة ويتوفر فيها مصدر

من مجموع الحيازات النباتية، وعند إجراء اختبار مربع كاي بين توفر مصدر للري في الحيازة % 1.6نسبتها 

 يعزى لتوفر مصدر للري) α = 0.05(هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن يتبين  تئجارهااسو

أن الحيازات التي يتوفر فيها مصدر للري أن في الحيازة وكون حق االنتفاع فيها مستأجرة، ويعزى ذلك إلى 

من الحيازات المستأجرة % 66.1أن من الحيازات التي ال يتوفر فيها مصدر للري، حيث أعلى يتها االقتصادية إنتاج

  .  )8.3جدول ( أساساًالغرض الرئيسي فيها للبيع 

   
الفلسطينية حسب توفر مصدر للري األراضي توزيع الحيازات النباتية المستأجرة وغير المستأجرة في : 8.3جدول 

2009/2010  
  

 توفر مصدر للري 
مستوى   المجموع  حيازات غير مستأجرة  حيازات مستأجرة

  النسبة  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  الداللة

 71.2  69.66,394 55,094 1.6 1,300 ال يتوفر مصدر للري

.000 
 23.8  21.218,793  16,776    2.6 2,017 يتوفر مصدر للري

 5.0  4.93,989 3,877      0.1 112   غير مبين

 100  95.779,176  75,747 4.3 3,429 المجموع

  

  نتاجحق االنتفاع والغرض الرئيسي لإل 2.3.3

، أساساًهي للبيع  نتاجالغرض الرئيسي فيها لإلومستأجرة هي حيازات  من الحيازات% 2.9ما نسبته أن يالحظ 

مربع كاي استخدام ب نتاجفي الغرض الرئيسي لإل أساساً الحيازات ومتغير للبيع تئجاراسالعالقة بين  ةاسدروعند 

الحيازات ومتغير للبيع  تئجاراسبين ) α = 0.05( هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن نجد 

  .  )9.3جدول (تئجارسلالقابلية أكثر  اقتصادياالحيازات المنتجة أن ، وهذا يؤكد أساساً
  

الغرض الرئيسي حسب  الفلسطينية المستأجرة  وغير المستأجرةاألراضي توزيع عدد الحيازات النباتية في : 9.3جدول 

  2009/2010 نتاجلإل
    

  نتاجالغرض الرئيسي لإل
مستوى   المجموع  حيازات غير مستأجرة  حيازات مستأجرة

  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  الداللة

 77.7 61,523 76.3 60,401 1.4 1,122 أساسًاي األسرالستهالك ل

.000 
 19.4 15,382 16.6 13,115 2.9 2,267 أساسًاللبيع 

 2.9 2,271 2.8 2,231 0.1 40 غير مبين

 100.0 79,176 95.7 75,747 4.3 3,429 المجموع

  

  التطبيقات الزراعيةاستخدام حق االنتفاع و  3.3.3

نسبة من الحيازات النباتية التي تستخدم التطبيقات الزراعية هي الحيازات المستأجرة، أعلى أن تشير النتائج إلى 

من مجموع الحيازات النباتية المستأجرة، % 59.20حيث بلغت نسبة الحيازات التي تستخدم األصول المحسنة 
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% 76.58مدة الكيماوية، وساألستخدام ال% 67.72مدة العضوية، وساألستخدام ال% 76.82وتبلغ النسبة 

المكافحة المتكاملة، وجميع هذه النسب تفوق نظيراتها في ستخدام ال% 38.06المبيدات الكيماوية، وستخدام ال

أدناه، كذلك  )10.3 جدول(الحيازات المملوكة والحيازات التي حق االنتفاع فيها غير الذي ذكر كما هو مبين في 

في الحيازات المستأجرة عن األسرة من دخل أكثر ف% 50ها إنتاجبة الحيازات التي يشكل يالحظ ارتفاع كبير لنس

الحيازات النباتية المستأجرة هي حيازات ذات جدوى اقتصادية أن باقي الحيازات، ويعزى ارتفاع هذه النسب الى 

  .ويتوفر فيها مصدر للري أساساًها الرئيسي للبيع إنتاجومعظمها 

 
الفلسطينية التي تستخدم التطبيقات الزراعية والحيازات التي تشكل األراضي عدد ونسبة الحيازات النباتية في : 10.3جدول 

  2009/2010حسب حق االنتفاع ونوع التطبيق األسرة من دخل أكثر ف% 50
  

  التطبيقنوع 
 أخرى مستأجرة فقط  مملوكة فقط

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 32.33 1,693 59.20 2,030 20.61 14,529  األصول المحسنة

 67.46 3,533 76.82 2,634 61.13 43,101 مدة العضويةساأل

 39.64 2,076 67.72 2,322 32.06 22,603  مدة الكيماويةساأل

 53.62 2,808 76.58 2,626 46.76 32,969  المبيدات الزراعية

 22.72 1,190 38.06 1,305 15.64 11,029 المكافحة المتكاملة

 21.23 1,112 42.02 1,441 10.45 7,367  ةاألسرمن دخل أكثر ف% 50تشكل الحيازة 

  5,237  3,429  70,510  مجوع عدد الحيازات

  

 مصادر الري 4.3

% 12.9منها % 18.5بلغت نسبة المساحة األرضية المزروعة في الحيازات النباتية التي يتوفر فيها مصدر للري 

كما هو في مبين  خرىللمصادر األ% 3.7للشبكة العامة للمياه و% 1.9ارتوازي و-مصدر الري فيها بئر جوفي

% 12.0، وتختلف هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت في الضفة الغربية )11.3(في جدول 

عند مقارنة أما ها في الضفة الغربية، في قطاع غزة، ويعود ذلك لوفرة المياه في قطاع غزة وندرت% 99.6و

محافظة أريحا واألغوار تعتمد اعتماداً شبه كلياً على الزراعات أن البيانات بين محافظات الضفة الغربية فنجد 

         اسطوبتليها محافظة % 96.8المروية حيث تتوفر مصادر الري للمساحة األرضية المزروعة بنسبة 

  %.27.0بنسبة 

    

ارتفاع هذه النسبة في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية عدا محافظة سلفيت، وتنخفض في محافظات ويالحظ 

الوسط والجنوب عدا محافظة أريحا واألغوار كما تم ذكره سابقاً، ويعود ذلك لتوفر كمية أكبر من المياه في شمال 

من مجموع كمية المياه % 69.1ضفة الغربية الضفة الغربية حيث بلغت نسبة كمية المياه المضخوخة في شمال ال

 في جنوب الضفة الغربية% 15.1في وسط الضفة الغربية و% 15.8وبلغت هذه النسبة  2010المضخوخة للعام 

  .)11.3جدول (
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  الفلسطينية حسب المصدر الرئيسياألراضي التوزيع النسبي للحيازات النباتية في : 11.3جدول 

  2009/2010للري والمحافظة 
  

ال يتوفر المحافظة
  مصدر للري

-بئر جوفي
 غير مبين مصادر أخرى الشبكة العامة ارتوازي

 0.8 3.7 1.9 12.9 80.7 األراضي الفلسطينية

 0.9 3.4 1.5 7.1 87.1 الضفة الغربية

 0.7 2.5 0.2 5.5 91.1 جنين  شمال الضفة الغربية 

 1.8 3.1 9.5 14.4 71.2 طوباس  

 1.0 1.3 1.2 8.3 88.2 طولكرم  

 1.0 4.5 0.6 6.2 87.7 نابلس  

 0.9 1.0 0.6 12.5 85.0 قلقيلية  

 0.2 0.5 0.8 0.4 98.1 سلفيت  

 0.4 0.9 0.9 0.4 97.4 رام اهللا والبيرة  وسط الضفة الغربية

 2.5 34.3 4.2  58.3 0.7 أريحا واألغوار  

 2.1 1.4 1.3 1.0 94.2 القدس  

 1.2 1.5 2.5 0.9 93.9 بيت لحم  جنوب الضفة الغربية

 0.8 2.1 1.4 0.6 95.1 الخليل   

 0.3 6.8 7.2 85.6 0.1   قطاع غزة

 0.4 6.1 2.7 90.8 0.0 شمال غزة  

 0.1 11.6 6.4 81.9 0.0 غزة   

 0.0 7.2 2.4 90.4 0.0 دير البلح  

 0.4 4.0 12.6 82.8 0.2 خانيونس   

 0.5 6.7 11.5 81.3 0.0 رفح   

  

 اإلرشاد الزراعيمصادر  5.3

أعلى أن النباتية ويالحظ  الحيازات من مجموع% 72.7 اًزراعي اًبلغت نسبة الحيازات النباتية التي تتلقى إرشاد

معظم الزراعات تقليدية أن وهذا يدلل على % 34.1نسبة لمصدر اإلرشاد الرئيسي هم المزارعون أنفسهم بنسبة 

  .وبغض النظر عن مصدر هذه الخبرةلدى المزارعين تبادل وتراكم للخبرات أن و
  

حيث  نتاجالدور الحكومي متدني النسبة من حيث اإلرشاد وبغض النظر عن الغرض الرئيسي لإلأن ويالحظ  

 )12.3 جدول(كما هو مبين في % 7.3ال تتجاوز من وزارة الزراعة  اًبلغت نسبة الحيازات التي تتلقى إرشاد

حيث تقوم وزارة الزراعة بدورها اإلرشادي في  جم معظم الحيازاتأدناه وقد يرجع السبب في ذلك لصغر ح

دونمات وتبقى هذه النسبة ترتفع  10لمساحة للحيازات التي تقل مساحتها عن % 6.7لعدد الحيازات و% 6.1

أكثر فدونماً  80للمساحة للحيازات التي تبلغ مساحتها % 24.7لعدد الحيازات و% 17.5لتصل أعالها بواقع 

   .هذه النسبة منخفضة مع الدور اإلرشادي الحكومي والمتمثل في وزارة الزراعةوتبقى 
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والمصدر الرئيسي  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي التوزيع النسبي للحيازات النباتية في : 12.3جدول 

  2009/2010لإلرشاد 
  

 المجموع غير مبين  أساساًللبيع   أساساًي األسرلالستهالك   المصدر الرئيسي لإلرشاد
 7.3 0.1 2.7 4.5 وزارة الزراعة

 2.7 0.1 0.9 1.7 مؤسسات زراعية غير حكومية

 1.3 0 0.1  1.2 وسائل اإلعالم

 8.4 0.1 2.3 6 تجار مواد زراعية

 34.1 0.6 7.2 26.3 مزارعون

 0.3 0 0.1 0.2 مؤسسات وهيئات دولية

 18.6 0.6 2.6 15.4 *أخرى

 72.7 1.5 15.9 55.3 الحيازات التي تتلقى إرشادمجموع 

 0.5 0.1 0.1 0.3 غير مبين

 27.1 1.4 3.5 22.2 إرشادال يتلقى 

 100 2.9 19.4 77.7 المجموع

  

  )نمط الري(البعلية والمروية  الزراعات 6.3

أما للمساحة األرضية المزروعة، % 70.3لعدد الحيازات و% 70.7معظم الحيازات بعلية بنسبة أن تبين النتائج 

للمساحة، فيما بلغت نسبة الحيازات النباتية % 21.3لعدد الحيازات و% 21.6الحيازات المروية فبلغت نسبتها 

  .ير مبين فيها نمط الريغ% 1.9للمساحة، باإلضافة الى % 6.5للعدد و% 4.2التي فيها زراعة بعلية ومروية 

  

  نتاجالغرض الرئيسي لإلالبعلية والمروية و الزراعات 1.6.3

حيازات البعلية كما هو مقارنةً مع ال أساساًنسبة كبيرة من الحيازات المروية غرضها الرئيسي للبيع أن ويالحظ  

الخضراوات (ة المؤقتة منها ية الزراعات المروية خاصإنتاجأدناه، ويعزى ذلك الرتفاع  )13.3 جدول(مبين في 

وإمكانية زراعتها عدة مرات في السنة الواحدة، وهي مجدية إقتصادياً خاصة عند توفر ) والمحاصيل الحقلية

  .للمياه اًرخيص اًمصدر

  
الفلسطينية والمساحة األرضية المزروعة فيها حسب األراضي التوزيع النسبي لعدد الحيازات النباتية في : 13.3جدول 

  2009/2010ونمط الري  نتاجالغرض الرئيسي لإل
  

 نمط الري 

 نتاجالغرض الرئيسي لإل

 المجموع غير مبين أساساًللبيع  أساساًي األسرلالستهالك 

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

 70.3 70.7 0.4 0.2 16.1 6.8 53.8 63.7 بعلي

 21.3 21.6 1.4 0.1 16.3 11.7 4.9 9.8 مروي

بعلي 

 ومروي
3.4 3.9 0.8 2.6 - - 4.2 6.5 

 1.9 3.5 1.4 2.5 0.2 0.1 0.4 0.8 غير مبين

 100 100 3.2 2.9 35.2 19.4 63.0 77.7 المجموع
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  حق االنتفاعالبعلية والمروية و الزراعات 2.6.3

لعدد % 89.0في حكم المملوكة بنسبة أو الغالبية العظمى من الحيازات النباتية هي مملوكة أن تشير النتائج 

% 7.9لعدد الحيازات و% 4.3الحيازات النباتية المستأجرة فال تشكل سوى أما للمساحة، % 79.5الحيازات و

  .للمساحة
  

المساحة كما أو دد يالحظ زيادة نسبة الحيازات المستأجرة المروية مقارنة بالحيازات البعلية سواء من حيث العكما 

جدوى إقتصادياً من الحيازات البعلية أكثر أدناه، ويعود ذلك كون الحيازات المروية ) 14.3جدول (ي هو مبين ف

  .فيها مصدر للري الحيازات التي يتوفر تئجارسالمما يشكل فرصة اقتصادية 

  
الفلسطينية حسب نمط األراضي التوزيع النسبي لعدد الحيازات النباتية والمساحة األرضية المزروعة فيها في : 14.3جدول 

  2009/2010الري وحق االنتفاع 
  

  حق االنتفاع
 نمط الري

  المجموع غير مبين بعلي ومروي مروي بعلي

 في حكم المملوكةأو مملوكة 

  

 89.0 3.2 3.7 17.6 64.5 العدد

 79.5 1.8 5.1 12.6 60.0 المساحة

 مستأجرة

  

 4.3 0.1  0.0 2.5 1.7 العدد

 7.9 0.0 0.1 4.9 2.9 المساحة

 *أخرى

  

 5.3 0.0 0.4 1.3  3.6 العدد

 11.4 0.0 1.3 3.5 6.6 المساحة

 غير مبين

  

 1.4 0.2 0.1 0.2 0.9 العدد

 1.2 0.1 0.0 0.3 0.8 المساحة

 المجموع

  

  100 3.5 4.2 21.6 70.7 العدد

  100 1.9 6.5 21.3 70.3 المساحة

ع والحيازات التي فيها ألحكام عشائرية وقبلية والحيازات الحكومية والوقف والحيازات غير المبين فيها حق االنتفاتشمل الحيازات المستغلة وفقاً : *أخرى

 .من نوع من حق االنتفاع أكثر

  

  الزراعات الدائمة والمؤقتة 7.3
  

  الزراعات الدائمة والمؤقتة البعلية والمروية 1.7.3

مـن مجمـوع   % 55.9) مزروعـة بأشـجار البسـتنة   (بلغت نسبة المساحة األرضية المزروعة الدائمـة فقـط   

فيهـا زراعـة   % 3.4مرويـة و % 5.2بعليـة و % 47.1(المساحة األرضية المزروعة في الحيـازات النباتيـة   

قـط  المسـاحة األرضـية المزروعـة المؤقتـة ف    أمـا  ، )غير مبـين فيهـا نمـط الـري    % 0.2بعلية ومروية و

بعليـة  % 4.7(مـن مسـاحة الحيـازات النباتيـة     % 13.2فبلغت ) مزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات(

، فيمـا  )غيـر مبـين فيهـا نمـط الـري     % 1.7الى  باإلضافةفيها زراعة بعلية ومروية % 0.1مروي و 6.7و

الزراعـة الدائمـة    أنللحيازات التي فيها زراعة دائمة ومؤقتـة، وهـذا يـدل علـى     % 30.9بلغت هذه النسبة 

معظـم  أن الفلسـطينية حيـث   األراضـي  هي السائدة في الحيازات الزراعية ويعود ذلك للطبيعة الجغرافية فـي  
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مـن الزراعـة المؤقتـة وكـون     أكثـر  الزراعية هي أراضي جبلية، فهي تصـلح للزراعـة الدائمـة    األراضي 

  .)15.3جدول ( لسطينيةالفاألراضي بسبب ندرة المياه في  بعليةأغلب الزراعة الدائمة 

  
  الفلسطينية حسب نمط الزراعةاألراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في : 15.3جدول 

  2009/2010ونمط الري  
  

  

 نمط الري

  نمط الزراعة 

 المجموع دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

 70.3 70.7 18.5 10.1 4.7 4.1  47.1 56.5 بعلي فقط

 21.3 21.6 9.4 6.2 6.7 5.6 5.2 9.8 مروي فقط

 6.5 4.2 3 1.3 0.1 0.0 3.4 2.9 بعلي ومروي

 1.9 3.5 - - 1.7 3.3 0.2 0.2 غير مبين

 100 100 30.9 17.6 13.2 13 55.9 69.4 المجموع

  ال يوجد:   -

  

  نتاجوالمؤقتة والغرض الرئيسي لإلالزراعات الدائمة  2.7.3

فيها هي  نتاجمعظم المساحة األرضية المزروعة في الحيازات الدائمة فقط الغرض الرئيسي لإلأن تبين النتائج 

وبنسبة  أساساًمعظمها للبيع أن للحيازات المؤقتة حيث  اماتم، وعلى العكس %78.2ي وبنسبة األسرلالستهالك 

الحيازات التي فيها زراعة دائمة ومؤقتة فتحتل نسبة متوسطة تقريباً بين الدائم والمؤقت وبنسبة أما ، 65.5%

خاصة  اقتصادياجدوى أكثر ية من الزراعات الدائمة وأكثر إنتاجالزراعات المؤقتة أن ، وهذا يؤكد 47.2%

ها مستمر طوال العام ويفوق إنتاجأن من مرة في السنة الواحدة، أي أكثر الخضراوات والتي غالباً ما يتم زراعتها 

  .)16.3جدول ( ةاألسرها احتياجات إنتاج

  
 الفلسطينية األراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في الحيازات النباتية في : 16.3جدول 

  2009/2010 نتاجحسب نمط الزراعة والغرض الرئيسي لإل
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 نمط الزراعة

 دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 52.2 24.4  78.2 أساساًي األسرلالستهالك 

 47.2 65.5 21.4 أساساًع يللب

 0.6 10.1 0.4 غير مبين

 100 100 100 المجموع

  

  الزراعات الدائمة والمؤقتة وحق االنتفاع 3.7.3

في أو المزروعة في الحيازات الدائمة فقط حق االنتفاع فيها هي مملوكة  األرضيةمعظم المساحة أن تبين النتائج 

الحيازات المؤقتة نجد أما ، %2.9الحيازات المستأجرة فال تتجاوز فيها النسبة أما ، %89.3حكم المملوكة وبنسبة 
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في ذلك الى  هي مستأجرة وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بالحيازات الدائمة ويرجع السبب%37.1نسبته  ماأن 

  .)17.3جدول ( الجدوى االقتصادية للحيازات المؤقتة كما ذكرنا سابقاً

  
الفلسطينية حسب نمط الزراعة وحق االنتفاع األراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في : 17.3جدول 

2009/2010  
  

 حق االنتفاع
 نمط الزراعة

 دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 74.2 49.0 89.3 في حكم المملوكةأو مملوكة 

 4.9 37.1 2.9 مستأجرة

 19.9 11.9 6.7 غير مبين

 1.0 2.0 1.1 أخرى

 100 100 100 المجموع
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  الفصل الرابع

  

  الخصائص العامة للحيازات الحيوانية
    

  مقدمة

حيازة في الضفة الغربية،  10,879حيازة، منها  14,241الفلسطينية األراضي بلغ عدد الحيازات الحيوانية في 

لالستهالك فيها هو  نتاجوبلغ عدد الحيازات الحيوانية التي الغرض الرئيسي لإل. حيازة في قطاع غزة 3,362

 3في الضفة الغربية، بلغت نسبة الحيازات الحيوانية التي مساحتها اقل من % 84.2حيازة، منها  7,328ي األسر

في أو القانوني فيها مملوكة الكيان من الحيازات الحيوانية % 78.9الحيازات الحيوانية، وإجمالي من % 99.1دونم 

، كما بلغ عدد الحيازات الحيوانية اإلرشادنوع من  أيمن الحيازات الحيوانية ال تتلقى % 27.9حكم المملوكة، و

من الحيازات الحيوانية الى خصائص فصيل بالتفي هذا الفصل سيتم التطرق . حيازة 12,684التي الحائز فيها ذكر 

، فئات المساحة، حق االنتفاع، وأنواع نتاجالحيازة، والغرض الرئيسي لإل إدارةلوب أسالقانوني للحائز، الكيان  حيث

  .، وأهم التطبيقات الزراعية المستخدمةالمرباةالثروة الحيوانية 

 

  والماعزأن والض بقارلألعدالة التوزيع 

والذي يمثل النسب التكرارية  والماعزأن والض بقار األأعداد عند حساب معامل جيني لتوزيع أعداد الحيازات مع 

عدالة  انخفاضوهذا يعني للماعز  0.33وأن للض 0.36و بقار لأل 0.65يبلغ أنه نجد  لعدد الحيواناتالتراكمية 

كمياً لدرجة عدالة التوزيع وتتراوح  ااسمقي، ويعتبر معامل جيني والماعزأن في الضأكثر وعدالة  بقار لألالتوزيع 

قيمة معامل جيني بين صفر وواحد، بحيث كلما زادت قيمته كلما تدنت درجة العدالة، ويمثل معامل جيني المساحة 

 بقار د األلعدالمحصورة في منحنى لورنس بين النسب التراكمية لعدد الحيازات مع ما يقابلها من النسب التراكمية 

وخط الوتر لمثلث قائم الزاوية والذي يمثل العدالة التامة، حيث كلما ابتعد منحنى لورنس عن خط  والماعزأن والض

  .)3.4، 2.4، 1.4 األشكال(الوتر كلما قلت درجة العدالة والعكس صحيح، 

  
 2009/2010الفلسطينية األراضي في بقار وعدد األبقار منحنى لورنس لتوزيع حيازات األ: 1.4شكل 
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 2009/2010الفلسطينية األراضي في أن وعدد الضأن منحنى لورنس لتوزيع حيازات الض: 2.4شكل 

 
 

  2009/2010الفلسطينية األراضي منحنى لورنس لتوزيع حيازات الماعز وعدد الماعز في : 3.4شكل 

 
 

  القانوني للحائزالكيان  1.4

الحيازات الحيوانية، وبلغ عدد إجمالي من % 85.9بنسبة  12,237بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي يحوزها فرد 

عدد الحيازات الحيوانية التي يحوزها أما ، %10.3حيازة بنسبة  1,492أسرة الحيازات الحيوانية التي تحوزها 

أو جمعية أو حكومة أو حيوانية التي تحوزها شركة حيازة، فيما بلغ عدد الحيازات ال 474شركاء فقد بلغ عددها 

  )4.4 شكل.  (حيازة 38غيرهما 
  

وهذا يعكس ويؤكد الطابع العام للحيازات  ريةأسأو من الحيازات الحيوانية هي حيازات فردية % 96.2أن أي 

  .ةليست حيازات منشات تجاريه كبير بأنهاالفلسطينية األراضي الزراعية في 
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  2009/2010القانوني للحائز، الكيان الفلسطينية، حسب األراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية في : 4.4شكل 

  
  

  الحيازة إدارةلوب أس 2.4

الحيازات الحيوانية، وبلغ عدد إجمالي من % 74.9بنسبة  10,672بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي يديرها الحائز 

عدد الحيازات الحيوانية التي أما ، 23.1حيازة بنسبة  3,296أفراد األسرة الحيازات الحيوانية التي يديرها احد 

فيها غير مبين  دارةلوب اإلأسحيازة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي  200فقد بلغ عددها  بأجريديرها مدير 

  )5.4شكل .  (حيازة 73
  

ويعود السبب كما ذكرنا سابقا الى تدني  رتهأفراد أساحد أو ديرها الحائز من الحيازات الحيوانية ي% 98.0أن أي 

 إدارةوبالتالي عدم القدرة على ايكال مهام خرى االقتصادية األاألنشطة الدخل الناتج عن القطاع الزراعي مقارنة مع 

حيث بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي . األجرغير مدفوعة  يةاألسرلمدير يتقاضى اجر وتفضيل العمالة  الحيازة

الحيازات الحيوانية في إجمالي من % 98.4بنسبة  أيحيازة  14,016 األجرغير مدفوعة  يةاألسرتستخدم العمالة 

  .الفلسطينيةاألراضي 

  
  2009/2010الحيازة،  إدارةلوب أسالفلسطينية، حسب األراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية في : 5.4شكل 

  
  

  

  

فرد
85.9%

شراآة
3.3%

اسرة
10.5%

اخرى
0.3%

الحائز
74.9%

مدير بأجر
1.4%

أحد أفراد األسرة
23.1%

غير مبين
0.5%



56 
  

  بقار األ.1

الحيازة مع فئات حجم قطيع  إدارةلوب أسحيازة، عند مقارنة  1,243 أبقاربلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي 

حيث كانت النسبة  بأجركلما زاد حجم القطيع زادت نسبة الحيازات الحيوانية التي يديرها مدير أن نجد  بقار األ

قطيع فيها عشر للحيازات التي حجم ال% 3.3لتصل النسبة الى  أبقار رؤوس  3 -1لحجم القطيع من % 0.9

  ).1.4 جدول(أكثر فأبقار رؤوس 

  
الحيازة وحجم  إدارة لوبأسالفلسطينية حسب األراضي في  أبقار عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها : 1.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 حجم القطيع

 المجموع
1-3 4-6 7-9 10+ 

 911 191 53 127 540 العدد الحائز

 73.3 77.6 80.3 72.6 71.4 النسبة

 20 8 1 4 7 العدد بأجرمدير 

 1.6 3.3 1.5 2.3 0.9 النسبة

 309 47 12 43 207 العدد الحائزأفراد أسرة احد 

 24.9 19.1 18.2 24.6 27.4 النسبة

 3 -  - 1 2 العدد غير مبين

 0.2 - - 0.6 0.3 النسبة

 1,243 246 66 175 756 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 النسبة

 ال يوجد: -

  

  الجمال. 2

حيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  145حيازة، منها  177بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي جمال 

 9-7نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في فئة الحجم من أن الحيازة مع فئات حجم قطيع الجمال نجد  إدارةلوب أس

نسبة الحيازات التي يديرها أن ، كذلك نجد ةأفراد األسرحد أرؤوس تنخفض لصالح نسبة الحيازات التي يديرها 

لفئات حجم  بأجربينما ال نجد مدير أكثر فرؤوس  10في فئة حجم القطيع للجمال من % 2.9بلغت  بأجرمدير 

  )2.4 جدول. (رؤوس 10القطيع األقل من 
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الحيازة وحجم  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها جمال في : 2.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 حجم القطيع

 المجموع
1-3 4-6 7-9 10+ 

 145 33 12 24 76 العدد الحائز

 81.9 94.3 75.0 82.8 78.4 النسبة

 1 1 - - - العدد بأجرمدير 

 0.6 2.9 - - - النسبة

 29 1 4 5 19 العدد الحائزأفراد أسرة احد 

 16.4 2.9 25.0 17.2 19.6 النسبة

 2 - - - 2 العدد غير مبين

 1.1 - - - 2.1 النسبة

 المجموع
 177 35 16 29 97 العدد

 100  100 100 100 100 النسبة

    ال يوجد: -

  

  الضأن. 3

حيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  6,605حيازة، منها  8,844أن بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي ض

القطيع من نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في فئة حجم أن نجد أن الحيازة مع فئات حجم قطيع الض إدارةلوب أس

 تبدأرؤوس،  9-1وهي قريبة من نسبة الحيازات في الفئة من % 76.1نسبة حيث بلغت أعلى كانت  أسر 29- 20

 40للحيازات التي فيها أخرى ترتفع مرة ل% 72.5لتصل الى  أسر 39-30االنخفاض في الفئة من بهذه النسبة 

، في المقابل %76.0رؤوس والتي بلغت  9- 1ولكن تبقى اقل من النسبة في الفئة من % 73.6لتصل أكثر ف أسر

في الفئة % 23.7رؤوس الى  9-1في الفئة من % 22.9من أفراد األسرة ترتفع نسبة الحيازات التي يديرها احد 

رؤوس لتصل  9-1الفئة من في % 0.8من  بأجر، كذلك ارتفاع نسبة الحيازات التي يديرها مدير فأكثر أسر 40

كلما زاد حجم القطيع تقل نسبة الحيازات التي يديرها أنه ، هذا كله يؤكد فأكثر أسر 40في الفئة % 1.7هذه النسبة 

  .)3.4 جدول(الحائزأفراد أسرة احد أو  بأجرالحائز لصالح نسبة الحيازات التي يديرها مدير 
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الحيازة وحجم  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي في أن التي فيها ضعدد ونسبة الحيازات الحيوانية : 3.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 حجم القطيع

 المجموع
1-9 10-19 20-29 30-39 40+ 

 6,605 1,191 390 725 1,765 2,534 العدد الحائز

 74.7 73.6 72.5 76.1 73.5 76.0 النسبة

 89 28 5 9 21 26 العدد بأجرمدير 

 1.0 1.7  90.  90.  90.  80. النسبة

أفراد أسرة احد 

 الحائز
 2,108 383 139 212 610 764 العدد

 23.8 23.7 25.8 22.2 25.4 22.9 النسبة

 42 16 4 7 6 9 العدد غير مبين

 50. 1.0 70.  70.  20.  30. النسبة

 8,844 1,618 538 953 2,402 3,333 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

  الماعز. 4

حيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  3,880حيازة، منها  5,350بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي تربي ماعز 

  نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في فئة حجم القطيع منأن الحيازة مع فئات حجم قطيع الماعز نجد  إدارةلوب أس

، فأكثر أسر 20في الفئة  69.0، تنخفض هذه النسبة كلما زاد حجم القطيع لتصل الى %75.1رؤوس كانت  1-4

% 27.9رؤوس الى  4-1في الفئة من % 23.2من أفراد األسرة حد أفي المقابل ترتفع نسبة الحيازات التي يديرها 

رؤوس  4-1في الفئة من % 1.1من  بأجرمدير  ، كذلك ارتفاع نسبة الحيازات التي يديرهافأكثر أسر 20في الفئة 

كلما زاد حجم القطيع تقل نسبة الحيازات التي أنه ، مما يعني فأكثر أسر 20في الفئة % 1.8لتصل هذه النسبة 

  )4.4 جدول. (الحائزأفراد أسرة احد أو  بأجريديرها الحائز لصالح نسبة الحيازات التي يديرها مدير 
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وحجم الحيازة  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها ماعز في : 4.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 حجم القطيع

 المجموع
1-4 5-9 10-14 15-19 20+ 

 3,880 1,253 257 575 1,073 722 العدد الحائز

 72.5 69.0 73.0 73.2 74.9  75.1 النسبة

 73 32 5 10 15 11 العدد بأجرمدير 

 1.4 1.8 1.4 1.3 1.0 1.1 النسبة

أفراد أسرة احد 

 الحائز
 1,357 507 87  199 341 223 العدد

 25.4 27.9 24.7 25.3 23.8 23.2 النسبة

 40 25 3 2 4 6 العدد غير مبين

 70. 1.4 90. 30. 30. 60. النسبة

 5,350 1,817 352 786 1,433 962 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

  الدجاج الالحمأمهات . 5

ويتم فيها  حيازة يديرها الحائز بنفسه 15حيازة، منها  22دجاج الحم أمهات بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها 

 5فبلغت  بأجرالحيازات التي يديرها مدير أما ، المرباةالدجاج الالحم أمهات إجمالي من % 29.7تربية ما نسبته 

الحيازات التي أن ، مما يعني الدجاج الالحمأمهات إجمالي من % 70.2يتم فيها تربية ما نسبته أنه إال حيازات فقط 

المزرعة واإلشراف عليها  دارةإل بأجرمدير ستخدام الدجاج الالحم هي بحاجة الأمهات تربي أعداد كبيرة من 

  )5.4 جدول. (لتحقيق أفضل ربح ممكن

  
 إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي دجاج الحم في أمهات عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها : 5.4جدول 

  2009/2010الحيازة وفئات عدد الطيور، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

 15 5   4 2 4  العدد الحائز

 68.2 62.5 - 66.7 100 66.7 النسبة

 5 3 - 2 - - العدد بأجرمدير 

 22.7 37.5 - 33.3 - - النسبة

أفراد احد 

 الحائزأسرة 
 2 - - - - 2 العدد

 9.1 - - - - 33.3 النسبة

 22 8 - 6 2 6 العدد المجموع

 100 100 - 100 100 100 النسبة

 ال يوجد: -
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  الدجاج الالحم. 6

حيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  655حيازة، منها  815بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم 

طير  999-1نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في الفئة من أن الحيازة مع فئات عدد الطيور نجد  إدارةلوب أس

، في المقابل فأكثرطير  7,000في الفئة  79.6، تنخفض هذه النسبة كلما زاد عدد الطيور لتصل الى 82.8%

% 4.1طير لتصل هذه النسبة الى  999-1في الفئة من % 0.8من  بأجرترتفع نسبة الحيازات التي يديرها مدير 

كلما زاد عدد الطيور تقل نسبة الحيازات التي يديرها الحائز لصالح نسبة أنه ، مما يعني فأكثرطير  7,000في الفئة 

  )6.4 جدول. (بأجرالحيازات التي يديرها مدير 

  
الحيازة  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم في : 6.4جدول 

  2009/2010وفئات عدد الطيور، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

 655 39 66 137 201 212 العدد الحائز

 80.4 79.6 83.5 75.3 80.7 82.8 النسبة

 23 2 3 11 5 2 العدد بأجرمدير 

 2.8 4.1 3.8 6.0 2.0 0.8 النسبة

أفراد احد 

 الحائزأسرة 
 137 8 10 34 43 42 العدد

 16.8 16.3 12.7 18.7 17.3 16.4 النسبة

 815 49 79 182 249 256 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

  الدجاج البياض. 7

حيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  220حيازة، منها  274بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض 

طير  999-1نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في الفئة من أن الحيازة مع فئات عدد الطيور نجد  إدارةلوب أس

، في المقابل فأكثرطير  7,000في الفئة  48.0، تنخفض هذه النسبة كلما زاد عدد الطيور لتصل الى 83.8%

% 40.0طير لتصل هذه النسبة الى  999-1في الفئة من % 1.7من  بأجرترتفع نسبة الحيازات التي يديرها مدير 

كلما زاد عدد الطيور تقل نسبة الحيازات التي يديرها الحائز لصالح نسبة أنه ، مما يعني فأكثرطير  7,000 في الفئة

  )7.4 جدول. (بأجرالحيازات التي يديرها مدير 

  

  

  

  

  

  

  

  



61 
  

الحيازة  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض في : 7.4جدول 

  2009/2010وفئات عدد الطيور، 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

 220 12 38 39 33 98 العدد الحائز

 80.3 48.0 86.4 79.6 84.6 83.8 النسبة

 16 10 1 2 1 2 العدد بأجرمدير 

 5.8 40.0 2.3 4.1 2.6 1.7 النسبة

أفراد احد 

 الحائزأسرة 
 38 3 5 8 5 17 العدد

 13.9 12.0 11.4 16.3 12.8 14.5 النسبة

 274 25 44 49 39 117 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

لوب أسحيازة يديرها الحائز بنفسه، وعند مقارنة  31حيازة، منها  40بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها حبش 

، %84.6طير  999-1نسبة الحيازات التي يديرها الحائز في الفئة من أن الحيازة مع فئات عدد الطيور نجد  إدارة

 بأجرنسبة الحيازات التي يديرها مدير أعلى ، بينما فأكثرطير  7,000في الفئة % 100ترتفع هذه النسبة لتصل الى 

الحائز في الفئة أفراد أسرة للحيازات التي يديرها احد % 20.0طير، و 3,999-2,000في الفئة من % 22.2هي 

  )8.4 جدول(.  طير 6,999-4,000من 

  
  الحيازة إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها حبش في : 8.4جدول 

  2009/2010وفئات عدد الطيور،  
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

 31 3 3 6 8 11 العدد الحائز

 77.5 100.0 60.0 66.7 80.0 84.6 النسبة

 5 - 1 2 - 2 العدد بأجرمدير 

 12.5 - 20.0 22.2 - 15.4 النسبة

أفراد احد 

 الحائزأسرة 
 4 - 1 1 2 - العدد

 10.0 - 20.0 11.1 20.0 - النسبة

 40  3 5 9 10 13 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

     ال يوجد: -
  

  الدواجن المنزلية. 9

يديرها الحائز بنفسه، كما بلغ عدد % 74.0دجاجه منها  105,055بلغ عدد الدجاج منزلي في الحيازات الحيوانية 

طير يدير  2,527يديرها الحائز، وبلغ عدد طيور الحبش المنزلي % 79.0طير منها  88,190طيور الحمام 
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، %87.3نسبته  ز منها مائيدير الحا بأرن 26,831فقد بلغ عددها  لألرانببالنسبة أما ، %76.5الحائز منها 

  .خرىمن الطيور األ% 84.0ويدير 
  

الدواجن المنزلية في الحيازات الحيوانية يديرها الحائز بنفسه، وهذا يعطي تصور إجمالي من % 78.6أن يالحظ 

هذه الدواجن  إدارةي وبالتالي من الصعوبة ايكال مهام األسرلالستهالك حول تربية الدواجن المنزلية عادة ما يكون 

  ).9.4جدول ( مأجورلمدير 

  
الحيازة  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الدواجن المنزلية في الحيازات الحيوانية في : 9.4جدول 

  01/10/2010والنوع، كما هو في 
  

 الحيازة إدارةلوب أس
 نوع الدواجن

 أخرى أرانب حبش حمام دجاج

 13,642 23,419 1,932 69,684 78,601 العدد الحائز

 84.0 87.3 76.5 79.0 74.8 النسبة 

 205 143 36 1,440 1,414 العدد بأجرمدير 

 1.3 0.5 1.4 1.6 1.3 النسبة 

 2,386 3,269 557 16,984 24,619 العدد الحائزأفراد أسرة احد 

 14.7 12.2 22.0 19.3 23.4 النسبة 

 - - 2 82 421 العدد غير مبين

 - - 0.1 0.1 0.4 النسبة 

 16,233 26,831 2,527 88,190 105,055 عددال المجموع

 100 100 100 100 100 النسبة

  

  خاليا النحل. 10

عدد خاليا النحل في الحيازات الحيوانية في إجمالي من % 85.6بلغت نسبة خاليا النحل التي يديرها الحائز بنفسه 

بالنظر الى نوع الخاليا نجد %. 10.4الحائز بنسبة أفراد أسرة الفلسطينية، يليها الخاليا التي يديرها احد األراضي 

من الخاليا الحديثة يديرها الحائز، في المقابل % 85.9من الخاليا التقليدية يديرها الحائز بنفسه بينما % 91.0أن 

 ةأن إدار، وحيث بأجرمن الخاليا الحديثة يديرها مدير % 3.6بينما  بأجرمن الحيازات التقليدية يديرها مدير % 1

فرصة أن من التقليدية فأكثر ها اقتصادي إنتاجالخاليا الحديثة أن كبر وحيث أالخاليا الحديثة تحتاج الى مهارة 

  .)10.4جدول ( تزداد مأجورل مدير بمن ق هارتداإ
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 أبقاررؤوس  10في الحيازات التي بها % 88.2 إلىارتفعت هذه النسبة لتصل  58.1كانت  أبقار رؤوس  3 -1

  .)11.4جدول ( فأكثر

  
 نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي في  أبقار عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها : 11.4جدول 

  2009/2010وحجم القطيع، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 فئات حجم القطيع

 المجموع
1-3 4-6 7-9 10+ 

لالستهالك 

 أساساًي األسر

 398 29 11 46 312 العدد
 32.0 11.8 16.7 26.3 41.3 النسبة

 أساساًللبيع 
 838 217 55 127 439 العدد
 67.4 88.2 83.3 72.6 58.1 النسبة

 غير مبين
 7 - - 2 5 العدد
 0.6 - - 1.1 0.7 النسبة

 المجموع
 1,243 246 66 175 756 العدد
 100 100 100 100 100النسبة

 ال يوجد: -

  

  الجمال. 2

االستهالك على الجمال حيث بلغت نسبة حيازات الجمال التي تنتج بهدف  أيضاينطبق  بقار ما انطبق على األ

رؤوس تنخفض هذه النسبة لتصل  3-1وذلك للحيازات التي يتراوح عدد الجمال فيها من % 47.4 أساساًي األسر

أن ك كلما ازداد حجم القطيع كلماأنه  أيأكثر فرؤوس  10للحيازات التي يتراوح عدد رؤوس الجمال فيها % 11.4

نسبة الحيازات التي أن هو للبيع، ويؤكد ذلك  نتاجاإلوبالتالي يكون الغرض الرئيسي من  المنتجهناك فرصة لبيع 

في % 88.6ارتفعت هذه النسبة لتصل الى  50.5رؤوس جمال كانت  3-1في الحيازات التي فيها  أساساًللبيع 

  .)12.4جدول ( فأكثررؤوس جمال  10الحيازات التي بها 
  

فئات و نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها جمال في : 12.4جدول 

  2009/2010حجم القطيع، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 فئات حجم القطيع

 المجموع
1-3 4-6 7-9 10+ 

لالستهالك 
 أساسًاي األسر

 61 4 3 8  46 العدد

 34.5 11.4 18.8 27.6 47.4 النسبة

 أساسًاللبيع 
 114 31 13 21 49 العدد

 64.4 88.6 81.3 72.4 50.5 النسبة

 غير مبين
 2 - - - 2 العدد

 1.1 - - - 2.1 النسبة

 المجموع
 177 35 16 29 97 العدد

 100 100 100 100 100 النسبة

     ال يوجد: -
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  الضان. 3

% 68.5 أساساًي األسرلالستهالك  الغرض الرئيسي فيها هوالتي  الضأنفقد بلغت نسبة حيازات أن بالنسبة للضأما 

للحيازات التي % 28.2رؤوس تنخفض هذه النسبة لتصل  9-1فيها من أن وذلك للحيازات التي يتراوح عدد الض

في الحيازات التي فيها  ساساًأبينما بلغت نسبة الحيازات التي للبيع أكثر ف أسر 40فيها أن يتراوح عدد رؤوس الض

 فأكثر أن ض أسر 40في الحيازات التي بها % 71.0ارتفعت هذه النسبة لتصل الى % 31.2أن رؤوس ض 1-9

  ).13.4جدول (

  
وحجم  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي في أن عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها ض: 13.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 حجم القطيع

 المجموع
1-9 10-19 20-29 30-39 40+ 

لالستهالك 
 أساسًاي األسر

 4,761 457 202 410 1,408 2,284 العدد
 53.8 28.2 37.5 43.0 58.6 68.5 النسبة

 أساسًاللبيع 
 4,042 1,148 332 538 985 1,039 العدد
 45.7 71.0 61.7 56.5 41.0 31.2 النسبة

 غير مبين
 41 13 4 5 9 10 العدد
 0.5 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 النسبة

 المجموع
 8,844 1,618 538 953 2,402 3,333 العدد
 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

  الماعز. 4

وذلك للحيازات التي يتراوح عدد % 61.2 أساساًي األسراالستهالك بلغت نسبة حيازات الماعز التي تنتج بهدف 

للحيازات التي يتراوح عدد رؤوس الماعز % 39.6رؤوس تنخفض هذه النسبة لتصل  4-1رؤوس الماعز فيها من 

رؤوس ماعز  4-1في الحيازات التي فيها  أساساًبينما بلغت نسبة الحيازات التي للبيع أكثر ف أسر 20فيها 

  .)14.4جدول ( فأكثرماعز  أسر 20الحيازات التي بها  في% 59.2ارتفعت هذه النسبة لتصل الى % 38.1

  
وحجم  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها ماعز في : 14.4جدول 

  2009/2010القطيع، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 حجم القطيع

 المجموع
1-4 5-9 10-14 15-19 20+ 

 أساساًي األسرك لالستهال
 3,008 720 209 499 991 589 العدد
 56.2 39.6 59.4 63.5 69.2 61.2  النسبة

 أساساًللبيع 
 2,306 1,075 140 285 439 367 العدد
 43.1 59.2 39.8 36.3 30.6 38.1 النسبة

 غير مبين
 36 22 3 2 3 6 العدد
 0.7 1.2 0.9 0.3 0.2 0.6 النسبة

 المجموع
 5,350 1,817 352 786 1,433 962 العدد
 100 100 100 100 100 100النسبة
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هو للبيع، والعكس  نتاجاإلالغرض الرئيسي من أن كلما ك المرباةكلما زاد عدد حيوانات الماشية أنه مما سبق نجد 

ي األسرلالستهالك فيها هو  نتاجاإلالغرض الرئيسي من أن كلما قل عدد حيوانات الماشية المرباة كلما ك أيصحيح 

  .والماعزأن والجمال والض بقار وهذا ينطبق على كل من األ

    

  الدجاج الالحمأمهات . 5

، وبالنظر الى %77.3 أساساًدجاج الحم والتي تنتج بغرض البيع أمهات بلغت نسبة الحيازات الحيوانية التي فيها 

هو للبيع  نتاجاإلالغرض الرئيسي من أن كلما كالمرباة كلما زاد عدد الطيور أنه الحيازات حسب عدد الطيور نجد 

% 33.3طير هي  999- 1الدجاج اللحم بغرض البيع في الفئة من أمهات نسبة الحيازات التي تربي أن حيث نجد 

الدجاج الالحم بالذات أمهات أن طبيعي حيث  أمروهذا أكثر فطير  7000للفئة % 100ترتفع هذه النسبة لتصل 

أخرى  أنواعي التي تم ذكرها سابقا فتعود الى وجود األسرلالستهالك عن النسبة الكلية أما تجارية،  ألغراضتربى 

  .)15.4جدول ( في الحيازة، باإلضافة لألمهات مرباة

  
الغرض الفلسطينية حسب األراضي الدجاج الالحم  في أمهات عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها : 15.4جدول 

  2009/2010وعدد الطيور،  نتاجلإلالرئيسي 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 عدد الطيور

 المجموع
1-999  1,000-1,999  2,000 -3,999  4,000-6,999  7,000+  

ي األسرلالستهالك 

 أساساً

 5 - - - 1 4 العدد

 22.7 - - - 50.0 66.7 النسبة

 أساساًللبيع 
 17 8 - 6 1 2 العدد

 77.3 100 - 100 50.0 33.3 النسبة

 22 8 - 6 2 6 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

    ال يوجد: -
  

  الدجاج الالحم. 6

، وبالنظر %85.2 أساساًالبيع  الغرض الرئيسي فيها هوبلغت نسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم والتي 

هو  نتاجاإلالغرض الرئيسي من أن كلما كالمرباة كلما زاد عدد الطيور أنه الى الحيازات حسب عدد الطيور نجد 

% 79.3طير هي  999-1نسبة الحيازات التي تربي الدجاج الالحم بغرض البيع في الفئة من أن للبيع حيث نجد 

لالستهالك % 8.2طير مقابل  7000للفئة % 91.3السري ترتفع هذه النسبة لتصل لالستهالك  20.7مقابل 

  . )16.4جدول ( يسراأل
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 نتاجالغرض الرئيسي لإلالفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم في : 16.4جدول 

  2009/2010وعدد الطيور، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

ي األسرلالستهالك 

 أساساً

 121 4 10 15 39 53 العدد

 14.8 8.2 12.7 8.2 15.7 20.7 النسبة

 أساساًللبيع 
 694 45 69 167 210 203 العدد

 85.2 91.8 87.3 91.8 84.3 79.3 النسبة

 815 49 79 182 249 256 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

  الدجاج البياض. 7

، وبالنظر الى %81.8 أساساًبلغت نسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض والتي تنتج بغرض البيع 

هو للبيع  نتاجاإلالغرض الرئيسي من ن اكلما كالمرباة كلما زاد عدد الطيور أنه الحيازات حسب عدد الطيور نجد 

مقابل % 72.6طير هي  999-1نسبة الحيازات التي تربي الدجاج البياض بغرض البيع في الفئة من أن حيث نجد 

ي األسرلالستهالك % 12.0طير مقابل  7000للفئة % 88.0ي ترتفع هذه النسبة لتصل األسرلالستهالك  27.4

  ).17.4جدول (

  
 نتاجالغرض الرئيسي لإلالفلسطينية حسب األراضي  عدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض في: 17.4جدول 

  2009/2010وعدد الطيور، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 عدد الطيور

 المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+ 

ي األسرلالستهالك 
 أساسًا

 49 3 4 6 4 32 العدد

 17.9 12.0 9.1 12.2 10.3 27.4 النسبة
 224 22 39 43 35 85 العدد أساسًاللبيع 

 81.8 88.0 88.6 87.8 89.7 72.6 النسبة
 1 - 1 - - - العدد  غير مبين

 0.4 - 2.3 - - - النسبة
 274 25 44 49 39 117 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

 ال يوجد: -

  

  الحبش. 8

، وبالنظر الى %95.0 أساساًبلغت نسبة الحيازات الحيوانية التي فيها طيور حبش والتي تنتج بغرض البيع 

هو للبيع  نتاجاإلالغرض الرئيسي من ن اكلما كالمرباة كلما زاد عدد الطيور أنه الحيازات حسب عدد الطيور نجد 

 27.4مقابل % 72.6طير هي  999-1نسبة الحيازات التي تربي الحبش بغرض البيع في الفئة من أن حيث نجد 
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     ياألسرلالستهالك % 12.0طير مقابل  7,000للفئة % 88.0ي ترتفع هذه النسبة لتصل األسرلالستهالك 

  . )18.4جدول (

  
الحيازة وفئات  إدارةلوب أسالفلسطينية حسب  األراضيعدد ونسبة الحيازات الحيوانية التي فيها حبش في : 18.4جدول 

  2009/2010عدد الطيور، 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 عدد الطيور

المجموع
1-999 1,000-1,999 2,000 -3,999 4,000-6,999 7,000+

لالستهالك 

 أساساًي األسر

 2 1 - - - 1 العدد

 5.0 33.3 - - - 7.7 النسبة

 أساساًللبيع 
 38 2 5 9 10 12 العدد

 95.0 66.7 100.0 100.0 100.0 92.3 النسبة

 40 3 5 9 10 13 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 النسبة

 ال يوجد: -

  

  الدواجن المنزلية. 9

، %52.4لدجاج المنزلي أساساً ويتم فيها تربية البيع الحيازات الحيوانية التي الغرض الرئيسي فيها لبلغت نسبة 

% 70.5و، الحبشللحيازات التي يتم فيها تربية % 53.9، وللحيازات التي يتم فيها تربية الحمام% 50.8و

، حيث نجد خرىلطيور المنزلية األللحيازات التي يتم فيها تربية ا% 66.7للحيازات التي يتم فيها تربية األرانب، و

 إمكانيةالمهجنة، وبالتالي  األصنافالبلدية على غيرها من  األصناففئة ليست بالقليلة في المجتمع الفلسطيني تفضل 

تربيتها غالبا  إال أنوبالرغم من كونها دواجن منزلية  األثرمما قد يكون له  األصنافلهذه أعلى الحصول على سعر 

  .)19.4جدول ( غراض البيعأل

  
 نتاجلإلالغرض الرئيسي الفلسطينية حسب ضي األراعدد ونسبة الدواجن المنزلية في الحيازات الحيوانية في : 19.4جدول 

  01/10/2010والنوع، كما هو في 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 نوع الدواجن

 أخرى أرانب حبش حمام دجاج

 5,407 7,905 1,164 43,233 49,635 العدد أساساًي األسرلالستهالك 

 
 33.3  29.5  46.1 49.0  47.2 النسبة

 10,824 18,926 1,362 44,833 55,028 العدد أساساًللبيع 

 
 66.7 70.5 53.9 50.8 52.4 النسبة

 2 - 1 124 392 العدد  غير مبين

 0.0 - 0.0 0.1 0.4 النسبة

 16,233 26,831 2,527 88,190 105,055 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 النسبة
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  خاليا النحل. 10

عدد خاليا النحل في إجمالي من % 81.6 أساساًللبيع  الرئيسي لإلنتاج فيها الغرضخاليا النحل التي بلغت نسبة 

لغرض ديثة االخاليا الحمن % 83.8أن الفلسطينية، بالنظر الى نوع الخاليا نجد األراضي الحيازات الحيوانية في 

اج فيها هو للبيع لغرض الرئيسي لإلنتا التقليديةمن الخاليا % 42.9بينما  أساساًفيها هو للبيع  اجالرئيسي لإلنت

على للخاليا أتكون  نتاجاإلفرصة البيع من ن إفلذا من الخاليا التقليدية أعلى الخاليا الحديثة  إنتاجأن ، حيث أساساً

  .)20.4جدول ( بالتقليديةالحديثة مقارنة 
  

 نتاجلإلالغرض الرئيسي الفلسطينية حسب األراضي عدد ونسبة خاليا النحل في الحيازات الحيوانية في : 20.4جدول 

  01/10/2010والنوع، كما هو في 
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
  نوع خاليا النحل

  المجموع
 حديثةخاليا  خاليا تقليدية

 2,458 2,023 435 العدد أساساًي األسرلالستهالك 

 
 17.2 15.0 56.3 النسبة

 11,650 11,318 332 العدد أساساًللبيع 

 
 81.6 83.8 42.9 النسبة

 174 168  6 العدد  غير مبين

 1.2 1.2 0.8 النسبة

 14,282  13,509 773 العدد المجموع

 100 100 100 النسبة

  

  حق االنتفاع 4.4

في حين يشكل عدد ) 7.4شكل ( من مجموع الحيازات الحيوانية % 78.9تشكل الحيازات المملوكة ما نسبته 

أن من الماعز والض% 78.0و % 78.1، وبقار في الحيازات الحيوانيةمن العدد الكلي لأل %86.1فيها بقار األ

من عدد الحيازات % 2.2نسبتها الحيازات المستأجرة فبلغت أما من الجمال، و% 82.0على التوالي، كذلك 

من % 3.4، و%2.8في الحيازات الحيوانية  بقار فيها من العدد الكلي لأل بقار الحيوانية في حين يشكل عدد األ

  . )21.4جدول ( لكل من الماعز والجمال% 2.6و أن الض
  

  2009/2010تفاع، الفلسطينية، حسب حق االناألراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية في : 7.4شكل 

  

مملوآة أو في حكم 
المملوآة

78.9%

مستأجرة
2.2%

مستغلة وفقا ألشكال فبلية 
أو عشائريه

1.6%

حكومية أو وقف
1.3%

غير مبين
15.8%

أآثر من نوع
0.1%
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 الفلسطينية حسب حق االنتفاع والنوع،األراضي عدد رؤوس الماشية في الحيازات الحيوانية في : 21.4جدول 

2009/2010  
  

 حق االنتفاع

 جمال ماعز ضان أبقار 

 النسبةعدد الرؤوس النسبةعدد الرؤوس النسبةعدد الرؤوس
عدد 

 الرؤوس
 النسبة

 82.0 843 78.1 99,369 78.0 190,098 86.1 16,520 المملوكةفي حكم أو مملوكة 

 2.6 27 2.6 3,290 3.4 8,367 2.8 543 مستأجرة 

 2.8 29 6.6 8,406 2.7 6,682 0.0 7 عشائريةأو مستغلة وفقا ألشكال فبلية  

 9.7 100 0.9 1,132 1.7 4,237 0.5 90 وقفأو حكومية 

 2.8 29 11.8 15,011 13.9 33,953 10.5 2,017 غير مبين

  -  - 0.0 62 0.1 256 0.0 7 من نوعأكثر 

 100 1,028 100 127,270 100 243,593 100 19,184 المجموع

  

من الحيازات المملوكة % 54.7أن في الحيازة الحيوانية نجد  نتاجعند مقارنة حق االنتفاع مع الغرض الرئيسي لإل

، والحيازات المستغلة وفقا ألشكال أساساًللبيع % 75.9 المستأجرة، بينما الحيازات أساساًي األسرلالستهالك هي 

، كذلك الحيازات التي أساساًللبيع % 77.4الوقف أو ، والحيازات الحكومية أساساًللبيع  %81.5قبلية وعشائرية 

ت عدا المملوكة الغرض غالبية الحيازاأن  أي، أساساًللبيع  %95.0من نوع من حق االنتفاع أكثر يوجد بها 

  .)22.4جدول ( أساساًفيها هو البيع  نتاجاإلالرئيسي من 

  
وحق االنتفاع  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية في : 22.4جدول 

2009/2010  
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل

 حق االنتفاع

في حكم أو مملوكة 

 المملوكة
 مستأجرة

مستغلة وفقا ألشكال 

 عشائريةأو فبلية 

أوحكومية 

 وقف
 المجموعمن نوعأكثر غير مبين

لالستهالك 

 أساساًي األسر
 7,328 1.0 1,021 41 42 74 6,149 العدد

 51.5 5.0 45.5 22.0 18.0 23.1 54.7 النسبة

 6,838 19 1,212 144 190 243 5,030 العدد أساساًللبيع 

 48.0 95.0 54.0 77.4 81.5 75.9 44.8 النسبة

 75 -  13 1 1 3  57 العدد غير مبين

 0.5 - 0.6 0.5 0.4 0.9 0.5 النسبة

 14,241 20 2246 186 233 320 11236 العدد المجموع

 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

  

من % 29.3أن نجد األسرة من دخل أكثر ف% 50وعند مقارنة حق االنتفاع مع كون الدخل من الحيازة يشكل 

منها تشكل الدخل % 50.3أن فقد ك المستأجرة، بينما الحيازات فأكثر% 50الحيازات الحيوانية المملوكة تشكل 

 يتشكل الدخل الرئيس% 74.7منها أن وعشائرية فقد ك قبلية ألشكالالحيازات المستغلة وفقا رة، وسلأل يالرئيس

  .)23.4جدول ( ةسرلأل يتشكل الدخل الرئيس أيضاالوقف كذلك أو من الحيازات الحكومية % 53.8رة، وسلأل
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والدخل من الحيازة، الفلسطينية حسب حق االنتفاع األراضي عدد ونسبة الحيازات الحيوانية في : 23.4جدول 

2009/2010  
  

 حق االنتفاع

 الدخل من الحيازة
منأكثرف%50يشكل المجموع

 ةاألسردخل 

من%50يشكل اقل من

 ةاألسردخل 
 غير مبين

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 11,236 1.0 111 69.7 7,833 29.3 3,292 في حكم المملوكةأو مملوكة 

 100 320 - - 49.7 159 50.3 161 مستأجرة

 100 233 1.3 3 24.0 56 74.7 174 عشائريةأو مستغلة وفقا ألشكال فبلية 

 100 186 - - 46.2 86 53.8 100 وقفأو حكومية 

 100 2,246 1.2 26 65.6 1,474 33.2 746 غير مبين

 100 20 5.0 1 40.0 8 55.0 11 من نوعأكثر 

 100 14,241 50. 141 67.5 9,616 31.5 4,484  المجموع

  

  الثروة الحيوانية  5.4
  

  بقار األ. 1

بنسبة  أيرؤوس  3-1حيازة فيها من  756حيازة منها  1,243 أبقاربلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها 

في الحيازات الحيوانية، يليها الحيازات  بقارعدد األإجمالي من % 6.5فيها ، وبقارحيازات األإجمالي من % 60.8

 بقار عدد األإجمالي من % 86.4فيها  ،بقارعدد حيازات األإجمالي من % 19.8وبنسبة أكثر فرؤوس  10التي فيها 

  .)24.4جدول ( في الحيازات الحيوانية

  
الفلسطينية حسب حجم القطيع، األراضي وعدد الرؤوس في  أبقار عدد الحيازات الحيوانية التي فيها : 24.4جدول 

2009/2010  
  

 النسبة التراكمية النسبة عدد الرؤوس النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات حجم القطيع

1-3  756 60.8 60.8 1,249 6.5 6.5 

4-6  175 14.1 74.9 837 4.4 10.9 

7-9  66 5.3 80.2 518 2.7 13.6 

10+  246 19.8 100 16,580 86.4 100 

   100 19,184   100 1,243 المجموع

  

  الجمال. 2

% 54.8بنسبة  أيرؤوس  3-1حيازة فيها من  97حيازة منها  177بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها جمال 

عدد الجمال في الحيازات الحيوانية، يليها الحيازات التي فيها إجمالي من % 16.5فيها حيازات الجمال، إجمالي من 

عدد الجمال في إجمالي من % 57.0فيها  بقار،عدد حيازات األ يإجمالمن % 19.8وبنسبة أكثر فرؤوس  10

  .)25.4جدول ( الحيازات الحيوانية
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الفلسطينية حسب حجم القطيع، األراضي عدد الحيازات الحيوانية التي فيها جمال وعدد الرؤوس في : 25.4جدول 

2009/2010  
  

الرؤوسعدد  النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات حجم القطيع  النسبة التراكمية النسبة 

1-3  97 54.8 54.8 170 16.5 16.5 

4-6  29 16.4 71.2 148 14.4 30.9 

7-9  16 9.0 80.2 124 12.1 43.0 

10+  35 19.8 100 586 57.0 100 

   100 1,028   100 177 المجموع

  

  الضان. 3

بنسبة  أيرؤوس  9-1حيازة فيها من  3,333حيازة منها  8,844أن التي فيها ضبلغ عدد الحيازات الحيوانية 

في الحيازات الحيوانية، يليها أن عدد رؤوس الضإجمالي من % 8.2فيها حيازات الضان، إجمالي من % 37.7

عدد إجمالي من % 12.6 فيها أن،عدد حيازات الض يإجمالمن % 27.2رؤوس بنسبة  19-10الحيازات التي فيها 

  .)26.4جدول ( في الحيازات الحيوانيةأن الض

  
الفلسطينية حسب حجم القطيع، األراضي وعدد الرؤوس في أن عدد الحيازات الحيوانية التي فيها ض: 26.4جدول 

2009/2010  
  

 النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات حجم القطيع

1-9  3,333 37.7 37.7 19,883 8.2 8.2 

10-19  2,402 27.2 64.8 30,747 12.6 20.8 

20-29  953 10.8 75.6 21,840 9.0 29.8 

30-39  538 6.1 81.7 17,559 7.2 37.0 

40+  1,618 18.3 100 153,564 63.0 100 

  100 243,593   100 8,844 المجموع

  

  الماعز. 4

بنسبة  أيأكثر ف أسر 20حيازة فيها  1,817حيازة منها  8,844ماعز بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها 

عدد رؤوس الماعز في الحيازات الحيوانية، يليها إجمالي من % 79.7 فيهاحيازات الماعز، إجمالي من % 34.0

عدد إجمالي من % 7.1 فيها ،عدد حيازات الماعز يإجمالمن % 26.8رؤوس بنسبة  9-5الحيازات التي فيها 

  .)27.4جدول ( الماعز في الحيازات الحيوانيةرؤوس 
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الفلسطينية حسب حجم القطيع، األراضي عدد الحيازات الحيوانية التي فيها ماعز وعدد الرؤوس في : 27.4جدول 

2009/2010  
  

 النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات حجم القطيع

1-4  962 18.0 18.0 2,363 1.9 1.9 

5-9  1,433 26.8 44.8 9,073 7.1 9.0 

10-14  786 14.7 59.5 8,680 6.8 15.8 

15-19  352 6.6 66.0 5,679 4.5 20.3 

20 +  1,817 34.0 100 101,475 79.7 100 

  100 127,270   100 5,350 المجموع

  

  الدجاج الالحمأمهات . 5

 أيأكثر فطير  7,000حيازات فيها  8حيازة منها  22دجاج الحم أمهات بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها 

الدجاج أمهات عدد طيور إجمالي من % 93.7 فيهاوالدجاج الالحم، أمهات حيازات إجمالي من % 36.4بنسبة 

عدد حيازات إجمالي من % 27.3طير بنسبة  999- 1الالحم في الحيازات الحيوانية، يليها الحيازات التي فيها 

  .)28.4جدول ( في الحيازات الحيوانيةمهات عدد طيور األإجمالي من % 0.2 فيها  ،الدجاج الالحمأمهات 

  
الفلسطينية حسب عدد األراضي دجاج الحم وعدد الطيور في أمهات عدد الحيازات الحيوانية التي فيها : 28.4جدول 

  2009/2010الطيور، 
  

الطيورعدد  النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات عدد الطيور  النسبة التراكمية النسبة 

1-999 6 27.3 27.3 770 0.2 0.2 

1,000-1,999 2 9.1 36.4 2,500 0.8 1.1 

2,000 -3,999 6 27.3 63.6 16,250 5.2 6.3 

4,000-6,999 - - 63.6 - - 6.3 

7,000+ 8 36.4 100 290,587 93.7 100 

  100 310,107   100 22  المجموع

       ال يوجد:  -

  

  الدجاج الالحم. 6

بنسبة  أيأكثر فطير  7000فيها  حيازة 445حيازة منها  1,163بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم 

عدد طيور الدجاج الالحم في الحيازات إجمالي من % 82.5 فيهاحيازات الدجاج الالحم، إجمالي من % 38.3

  ،عدد حيازات الدجاج الالحمإجمالي من % 38.3طير بنسبة  6,999-4,000الحيوانية، يليها الحيازات التي فيها 

  .)29.4جدول ( عدد طيور الدجاج الالحم في الحيازات الحيوانيةإجمالي من % 10.9 فيها
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الفلسطينية حسب عدد الطيور، األراضي عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج الحم وعدد الطيور في : 29.4جدول 

2009/2010  
  

الطيورعدد  النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات عدد الطيور  النسبة التراكمية النسبة 

1-999 94 8.1 8.1 46,747 0.4 0.4 

1,000-1,999 139 12.0 20.0 186,020 1.5 1.8 

2,000 -3,999 214 18.4 38.4 596,630 4.7 6.6 

4,000-6,999 271 23.3 61.7 1,368,000 10.9 17.5 

7,000+ 445 38.3 100 10,391,412 82.5 100 

  100 12,588,809  100 1,163  المجموع

  

    الدجاج البياض. 7

بنسبة  أيطير   999-1فيها من  حيازة 117حيازة منها  274بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج بياض 

عدد طيور الدجاج البياض في الحيازات إجمالي من % 4.8 فيهاوحيازات الدجاج الالحم، إجمالي من % 42.7

  ،عدد حيازات الدجاج البياضإجمالي من % 17.9طير بنسبة  3,999-2,000الحيوانية، يليها الحيازات التي فيها 

  .)30.4جدول ( عدد طيور الدجاج البياض في الحيازات الحيوانيةإجمالي من % 18.4 فيها

  
الفلسطينية حسب عدد الطيور، األراضي يها دجاج بياض وعدد الطيور في عدد الحيازات الحيوانية التي ف: 30.4جدول 

2009/2010  
  

الطيورعدد  النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات عدد الطيور  النسبة التراكمية النسبة 

1-999 117 42.7 42.7 34,237 4.8 4.8 

1,000-1,999 39 14.2 56.9 50,450 7.1 11.9 

2,000 -3,999 49 17.9 74.8 131,430 18.4 30.2 

4,000-6,999 44 16.1 90.9 208,700 29.2 59.5 

7,000+ 25 9.1 100 289,700 40.5 100 

  100 714,517   100 274  المجموع

  

  الحبش.8

 أيطير   3,999-2,000فيها من  حيازة 13حيازة منها  47بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها طيور حبش 

عدد طيور الحبش في الحيازات إجمالي من % 11.7 فيهاوحيازات طيور الحبش، إجمالي من % 27.7بنسبة 

 فيها ،عدد حيازات الحبشإجمالي من % 23.4بنسبة أكثر فطير  7,000الحيوانية، يليها الحيازات التي فيها 

  .)31.4جدول ( عدد طيور الحبش في الحيازات الحيوانيةإجمالي من % 66.1
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الفلسطينية حسب عدد الطيور، األراضي عدد الحيازات الحيوانية التي فيها حبش وعدد الطيور في : 31.4جدول 

2009/2010  
  

الطيورعدد  النسبة التراكمية النسبة عدد الحيازات عدد الطيور  النسبة التراكمية النسبة 

1-999 6 12.8 12.8 2,620 1.0 1.0 

1,000-1,999 8 17.0 29.8 10,500 3.8 4.8 

2,000 -3,999 13 27.7 57.4 32,100 11.7 16.5 

4,000-6,999 9 19.1 76.6 47,800 17.4 33.9 

7,000+ 11 23.4 100 181,750 66.1 100 

  100 274,770   100 47  المجموع

  

  الدواجن المنزلية. 9

طير، وبلغ عدد الحيازات  105,055حيازة فيها  6,108بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دجاج منزلي 

الحيازات الحيوانية التي فيها طيور حبش أما طير من الحمام  88,190حيازة فيها  3,300الحيوانية التي فيها حمام 

 26,831فيها  أرانبحيازة حيوانية تربي  1,142طير من الحبش، كذلك يوجد  2,527حيازة فيها  475فقد بلغت 

  طير 16,233حيازة فيها  907فقد بلغت أخرى الحيازات الحيوانية التي يوجد فيها دواجن منزلية أما ، أرنب

    ).8.4شكل (

  
  الفلسطينية األراضي عدد الحيازات الحيوانية التي فيها دواجن منزلية وعدد الطيور في : 8.4شكل 

  2009/2010حسب النوع، 

  
 

  خاليا النحل. 10

الحيازات التي إجمالي من  90.7نسبته  ما أيحيازة  555بلغ عدد الحيازات الحيوانية التي فيها خاليا نحل حديثة 

      خاليا النحل في الحيازات الحيوانيةإجمالي من % 94.6الخاليا الحديثة ما نسبته  أعدادفيها نحل، وشكلت 

  ).9.4شكل (
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الفلسطينية األراضي الوبائية في  األمراضالتوزيع النسبي للحيازات الحيوانية التي تقوم بتطعيم الحيوانات ضد : 11.4شكل 

  2009/2010، نتاجحسب الغرض الرئيسي لإل

  
  

الحيازات أما حق االنتفاع فيها مملوكة، % 77.6حيازة منها  6,127بلغ عدد الحيازات التي تتلقى خدمات بيطرية 

  .)12.4شكل ( الحيازات الحيوانيةإجمالي وذلك من % 2.4فقد بلغت نسبتها  المستأجرة

  
الفلسطينية حسب حق االنتفاع، األراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية التي تتلقى خدمات بيطرية في : 12.4شكل 

2009/2010  

  
  

% 52.7فقد كانت نسبتها  نتاجاإلخدمات بيطرية حسب الغرض الرئيسي من  ىبالنسبة للحيازات الحيوانية التي تتلق

للحيازات الحيوانية التي تنتج بغرض % 46.6، وأساساًي األسراالستهالك من الحيازات الحيوانية والتي تنتج بهدف 

  .)13.4شكل ( أساساًالبيع 

  

  

  

  

لالستهالك االسري اساسا
51.3%

للبيع اساسا
48.2%

غير مبين
0.5%

مملوآة أو في حكم 
المملوآة

77.6%

مستأجرة
2.4%

مستغلة وفقا ألشكال فبلية 
أو عشائريه

3.5%

حكومية أو وقف
1.0%

غير مبين
15.4%

أآثر من نوع
0.1%
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الرئيسي الفلسطينية حسب الغرض األراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية التي تتلقى خدمات بيطرية في : 13.4شكل 

  2009/2010 نتاجلإل

  
  

من الحيازات الحيوانية تتلقى % 21.4من الحيازات الحيوانية ال تتلقى إرشاد و% 27.9أن لإلرشاد نجد بالنسبة أما 

عن وزارة الزراعة أما ، %20.3من المزارعون، يليها مصادر متنوعة مثل المهندسين الزراعيين بنسبة  اإلرشاد

من الوزارة مما يدل على ضعف الوصول وقد يعود ذلك الى قلة  إرشادلحيوانية تتلقى من الحيازات ا% 15.9أن ف

  .)14.4شكل ( الموارد المالية والتي تمكن المرشدين الزراعيين من الوصول للمزارعين

  
  2009/2010الزراعي،  اإلرشادالفلسطينية حسب مصدر األراضي التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية في : 14.4شكل 

  
  

  

  

  

  

  

  

لالستهالك االسري اساسا
للبيع اساسا52.7%

46.6%

غير مبين
0.7%

وزارة الزراعة
15.9%

مؤسسات زراعية 
غير حكومية

4.5% وسائل االعالم
1.5%

تجار مواد زراعية
6.9%

مزارعون
مؤسسات وهيئات دولية21.4%

0.7%

اخرى
20.3%

ال يتلقى ارشاد
27.9%

غير مبين
0.9%
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  الفصل الخامس

  

  الخصائص العامة للحيازات المختلطة
 

  القانوني الكيان  1.5

على التوالي فيما % 12.4و% 82.2بواقع  ريةأسأو معظم الحيازات المختلطة هي حيازات فردية أن تبين النتائج 

من مجموع الحيازات المختلطة كما هو مبين في % 5.3بلغت نسبة الحيازات المختلطة التي كيانها القانوني شراكة 

  .)1.5(الشكل 
 

  2009/2010القانوني للحائز الكيان الفلسطينية حسب األراضي التوزيع النسبي للحيازات النباتية في : 1.5شكل 

  
  

  فئات المساحة 2.5

من المجموع الكلي للحيازات مقارنةً مع % 16.1حيازة مشكلة ما نسبته  17,893بلغ عدد الحيازات المختلطة 

لصالح الحيازات % 7.1حسب نتائج المسح الزراعي الهيكلي بانخفاض مقداره  2004/2005في العام % 23.2

دونم، وبلغ  361,530.27مساحة الحيازات المختلطة فبلغت مساحتها أما ، %5.5الحيوانية التي زادت بنسبة 

دونمات عن الحيازات النباتية، وبلغ عدد  10بحوالي أعلى وهو % 20.2متوسط مساحة الحيازات المختلطة 

من مجموع الحيازات فيما % 58.9حيازة وتشكل ما نسبته  10,544دونمات  10الحيازات التي تقل مساحتها عن 

نسبة الحيازات الكبيرة والتي تزيد أن فقط من مساحة الحيازات المختلطة، وبالمقابل نجد % 11.6احتها تشكل مس

من المساحة % 41.8مساحتها شكلت إال أن من مجموع عدد الحيازات % 4.7دونماً شكلت  80مساحتها عن 

من مساحة المروج والمراعي  فيها نسبة كبيرة المختلطةالحيازات أن لى لكلية للحيازات المختلطة، ويعزى إا

  .)1.5جدول ( من مجموع مساحة المروج والمراعي الدائمة% 28.6الدائمة حيث تشكل ما نسبته 

  

   

% 82.2؛ فرد
% 5.3؛ شراآة

% 12.4؛ أسرة

% 0.1؛ أخرى
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  الفلسطينية األراضي توزيع أعداد ومساحة الحيازات المختلطة ونسبتها في :  1.5جدول 

  2009/2010حسب فئات المساحة 
  

  فئات المساحة

  

النسبة  النسبة المساحة  التراكميةالنسبة  النسبة العدد

  التراكمية

 11.8 11.8 42,492.20 58.9 58.9 10,544 9.99حتى 

10 – 29.99  4,540 25.4 84.3 75,236.20 20.8 32.6 

30 – 79.99  1,967 11.0 95.3 92,665.10 25.6 58.2 

+ 80 842 4.7 100 151,136.80 41.8 100 

   100 361,530.30   100 17,893 المجموع

  

من عدد الحيازات % 25.4م فشكلت دون 30دونمات وتقل عن  10الحيازات التي تزيد مساحتها عن أما 

من % 11.0دونماً فشكلت  80دونماً وتقل عن  30الحيازات التي تزيد مساحتها عن أما من المساحة، % 20.8و

  .)2.5شكل ( من المساحة الكلية للحيازات المختلطة% 25.6عدد الحيازات و 

  
حسب فئات المساحة  الفلسطينيةاألراضي التوزيع النسبي ألعداد ومساحة الحيازات المختلطة في : 2.5شكل 

2009/2010  

  
  

  عدالة التوزيع للحيازات النباتية 1.2.5

وعند حساب معامل جيني لتوزيع أعداد الحيازات مع مساحتها والذي يمثل النسب التكرارية التراكمية لمساحة 

وهذا يعني عدالة التوزيع للحيازات الزراعية المختلطة أفضل من العدالة في  0.43يبلغ أنه الحيازات نجد 

كمياً لدرجة عدالة التوزيع  اًاسمقير معامل جيني ، ويعتب0.66الحيازات النباتية والتي بلغت قيمة معامل جيني فيها 

وتتراوح قيمة معامل جيني بين صفر وواحد، بحيث كلما زادت قيمته كلما تدنت درجة العدالة، ويمثل معامل جيني 

المساحة المحصورة في منحنى لورنس بين النسب التراكمية لعدد الحيازات مع ما يقابلها من النسب التراكمية 

خط الوتر لمثلث قائم الزاوية والذي يمثل العدالة التامة، حيث كلما ابتعد منحنى لورنس عن خط الوتر للمساحة و

  .3.5 كلما قلت درجة العدالة والعكس صحيح، كما هو مبين في الشكل

58.9

17.8

7.6
4.0 2.7 2.0 1.3 1.1

4.7

11.8 12.0
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  2009/2010الفلسطينية األراضي منحنى لورنس لتوزيع الحيازات المختلطة في : 3.5شكل 

  
  

  نتاجوالغرض الرئيسي لإلفئات المساحة  2.2.5

من % 44.0ما نسبته أن نجد  نتاجمساحة الحيازات المختلطة وعالقتها بالغرض الرئيسي لإل ةاسدروعند 

النباتية حيث بلغت هذه  الحيازاتبوهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت  أساساًفيها للبيع  يالرئيسالحيازات الغرض 

تقوم بزراعة % 53.8من نصف الحيازات المختلطة أكثر  أن، ويعود السبب في ذلك الى %19.4النسبة 

من الحيازات النباتية فقط تقوم بزراعة المحاصيل الحقلية، % 22.6بينما ) كغذاء للحيوانات(المحاصيل الحقلية 

عدد غالبية غذاء الحيوانات ينتج ذاتياً من الحيازة نفسها مما يساعد على تربية الثروة الحيوانية بأن وهذا يدل على 

  .من الحيازات النباتيةأكثر  اقتصاديةيجعل الحيازة ذات جدوى 
  

كالحيازات النباتية حيث تتراوح  نتاجفي الغرض الرئيسي لإل أساساًحسب فئات المساحة فال تختلف نسبة للبيع أما  

فيما تتراوح هذه النسب في الحيازات % 59.1لتصل أعالها الى % 40.1النسبة في الحيازات المختلطة بين 

  .  )2.5جدول ( %46.8لتصل أعالها % 16.5النباتية بين 
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وفئات المساحة  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي توزيع الحيازات المختلطة في : 2.5جدول 

2009/2010  
  

 فئات المساحة

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 المجموع

 غير مبين أساساًللبيع  أساساًي األسرلالستهالك 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 10,544 0.3 28 40.1 4,225 59.6 6,291  9.99حتى 

19.99 - 10 1,784 56.0 1,390 43.7 10 0.3 3,184 100 

29.99 - 20 645 47.6 707 52.1 4 0.3 1,356 100 

39.99 - 30 346 48.2 370 51.5 2 0.3 718 100 

49.99 - 40 203 42.7 272 57.1 1 0.2 476 100 

59.99 - 50 148 41.4 207 58.0 2 0.6 357 100 

69.99 - 60 91 40.5 133 59.1 1 0.4 225 100 

79.99 - 70 93 48.7 98 51.3 -  - 191 100 

+ 80 363 43.1 479 56.9 - - 842 100 

 100 17,893 0.3 48 44.0 7,881 55.7 9,964 المجموع

     ال يوجد: -
  

  القانوني للحائزالكيان فئات المساحة و 3.2.5

القانوني للحائز حيث بلغت النسبة الكيان بين فئات مساحة الحيازة والشراكة في طردية هناك عالقة أن وتبين النتائج 

هذه النسبة إال أن من مجموع الحيازات ضمن هذه الفئة % 3.7دونم  تدونما 10للحيازات التي تقل مساحتها عن 

للحيازات % 13.0تبلغ أن ترتفع كلما زادت مساحة الحيازات المختلطة حيث ترتفع هذه النسبة للفئات األكبر إلى 

لتي تبلغ مساحتها  للحيازات ا% 12.6دونماً، فيما تبلغ هذه النسبة  50دونماً وتقل عن  40التي تزيد مساحتها عن 

 في الحيازات الكبيرة فتكون فرصة الشراكة أكبرأعلى الجدوى االقتصادية تكون أن ويعود ذلك أكثر فدونماً  80

  .)3.5جدول (

  
الفلسطينية حسب فئات المساحة األراضي ونسبتها في  عدد الحيازات الشراكةعدد الحيازات المختلطة و: 3.5جدول 

2009/2010  
     

 الشراكة نسبة الحيازات عدد الحيازات الشراكة عدد الحيازات المختلطة المساحةفئات  

  5.3  946 17,893 المجموع

 3.7 387 10,544 9.99حتى 

19.99 - 10 3,184 171 5.4 

29.99 - 20 1,356 96 7.1 

39.99 - 30 718 53 7.4 

49.99 - 40 476 62 13.0 

59.99 - 50 357 26 7.3 

69.99 - 60 225 25 11.1 

79.99 - 70 191 20  10.5 

80+ 842 106 12.6 
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  الحيازة إدارةلوب أسفئات المساحة و 4.2.5

% 99.2رته بنسبة أفراد أسأحد أو الغالبية العظمى من الحيازات المختلطة يديرها الحائز نفسه أن تشير النتائج الى 

، ويعود ذلك %0.8فال تتجاوز  بأجرالحيازات المختلطة التي يديرها مدير أما من مجموع الحيازات المختلطة، 

رته للقيام بأعباء الحيازة لتقليل تكاليف العمالة الزراعية ويؤكد ذلك زراعة المحاصيل أفراد أسلقدرة الحائز مع 

فرصة  يقللمية مما من نصف الحيازات المختلطة وهذا النوع من الزراعة ال يحتاج للمتابعة اليوكثر الحقلية أل

  . )4.5جدول ( بأجرالحيازة من قبل مدير  إدارة

  
  2009/2010 وفئات المساحة بأجرمدير استخدام حسب الفلسطينية األراضي في توزيع الحيازات المختلطة : 4.5جدول 

  

 فئات المساحة
 المجموع بأجرمدير ال يستخدم   بأجرمدير يستخدم 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 10,544 99.2 10,460 0.8 84 المجموع

 100 3,184 99.1 3,155 0.9  29 9.99حتى 

19.99 - 10 21 1.5 1,335 98.5 1,356 100 

29.99 - 20 6 0.8 712 99.2 718 100 

39.99 - 30 8 1.7 468 98.3 476 100 

49.99 - 40 3 0.8 354 99.2 357 100 

59.99 - 50 3 1.3 222 98.7 225 100 

69.99 - 60 1 0.5 190 99.5 191 100 

79.99 - 70 14 1.7 828 98.3 842 100 

80+ 169 0.9 17,724 99.1 17,893 100 

  

  التطبيقات الزراعيةاستخدام فئات المساحة و 5.2.5

من مجموع الحيازات % 35.7نسبة الحيازات المختلطة التي تستخدم األصول المحسنة بلغت أن تشير النتائج إلى 

دونمات  10للحيازات التي تقل مساحتها عن % 34.1حسب فئات المساحة فقد تراوحت النسبة من أما المختلطة، 

  .فأكثردونماً  80في الحيازات التي تبلغ مساحتها % 40.7لتصل أعالها بنسبة 
  

أما من مجموع الحيازات المختلطة، % 79.9مدة العضوية فبلغت سة الحيازات المختلطة التي تستخدم األنسبأما  

لتصل أعالها أكثر فدونم  80للحيازات التي تبلغ مساحتها % 67.8حسب فئات المساحة فقد تراوحت النسبة من 

ي ذلك لوفرة السماد العضوي دونمات ويرجع السبب ف 10في الحيازات التي تقل مساحتها عن % 83.1بنسبة 

مدة سنسبة الحيازات المختلطة التي تستخدم األأن مدة، ويالحظ سالذاتي لهذه األ نتاجاإلللحيازات الصغيرة من 

، كما يالحظ عدم %39.2مدة الكيماوية والتي بلغت سبكثير من نسبة الحيازات التي تستخدم األأعلى العضوية 

فيما كانت أدنى % 40.8نسبة أعلى دة الكيماوية حسب فئات المساحة حيث بلغت مساألستخدام وجود فروق كبيرة ال

  %. 35.1نسبة 
 

، وقد تراوحت %57.1المبيدات الزراعية بلغت نسبة الحيازات المختلطة المستخدمة لها استخدام من حيث أما 

الحيازات المختلطة فكانت  المكافحة المتكاملة فياستخدام أما ، %58.1 -% 50.9النسبة حسب فئات المساحة من 
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أنها أفضل من الحيازات النباتية إال % 25.1حيث لم تتجاوز النسبة لها  تخداماتساالضمن نطاق أضيق من باقي 

  %.17.1والتي بلغت فيها هذه النسبة 
  

إجمالي من أكثر ف% 50من الناحية االقتصادية بشكل عام فلم تزيد نسبة الحيازات التي تشكل دخل الحيازة فيها أما  

للحيازات التي % 32.3، ويالحظ ارتفاع هذه النسبة طردياً مع فئات المساحة حيث بلغت %38.8عن األسرة دخل 

كما هو مبين في أكثر فدونماً  80للحيازات التي تبلغ مساحتها % 59.5دونمات لترتفع الى  10تقل مساحتها عن 

  . )5.5(الجدول 
  

للحيازات المختلطة وذلك كون معظم  تخدامهااست النباتية نجد أفضلية في وعند مقارنة هذه النسب مع الحيازا

أكثر والمبيدات في الزراعات العلفية تعتبر  ةالكيماويمدة ساألاستخدام أن لتغذية الحيوانات، حيث  أساساًفيها  نتاجاإل

  .البشريلالستهالك في الزراعات  تخدامهااسأمناً من 

  
الفلسطينية التي تستخدم التطبيقات الزراعية حسب نوع األراضي التوزيع النسبي للحيازات المختلطة في : 5.5جدول 

  2009/2010وفئات المساحة األسرة من دخل أكثر ف% 50تشكل التطبيق والحيازات التي 
  

األصول المحسنة فئات المساحة
مدة ساأل

 العضوية

مدة ساأل

 الكيماوية

المبيدات 

 الزراعية

المكافحة 

 المتكاملة

من دخلأكثر ف% 50تشكل 

 ةاألسر

 38.8 25.1 57.4 39.2 79.9 35.7 المجموع

 32.3 25.1 58.1 40.8 83.1 34.1 9.99حتى 

19.99 - 10 36.5 79.1 37.8 57.8 25.7 40.7 

29.99 - 20 37.5 79.3 37.5 58.1 25.1 48.2 

39.99 - 30 38.4 73.4 37.1 58.0 24.5 46.9 

49.99 - 40 40.1 70.0 37.3 53.5 22.6 47.6 

59.99 - 50 38.4 75.4 35.1 56.6 26.5 53.3 

69.99 - 60 37.1 74.2 39.5 57.3 23.4 53.6 

79.99 - 70 34.9 69.3 40.6 55.2 24.5 48.1 

80+ 40.7 67.8 34.9 50.9 24.3 59.5 

  

  حق االنتفاع 3.5

الحيازات المستأجرة فبلغت أما من مجموع الحيازات المختلطة، % 74.9تشكل الحيازات المملوكة فقط ما نسبته 

من نوع من حق االنتفاع فبلغت نسبتها أكثر الحيازات التي فيها أما من عدد الحيازات المختلطة، % 4.6نسبتها 

الزراعية األراضي  تئجاراسحيث يتم % 6.6بكثير منها في الحيازات النباتية والتي بلغت أعلى وهي % 19.2

  .)4.5شكل ( الذاتي الحتياجاتها الغذائية نتاجاإللزراعة المحاصيل العلفية لتغذية الحيوانات من 
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  2009/2010الفلسطينية حسب حق االنتفاع األراضي التوزيع النسبي للحيازات المختلطة في : 4.5شكل 

  
  

  حق االنتفاع وتوفر مصدر للري 1.3.5

من مجموع الحيازات % 0.65ما نسبته أن عالقة حق االنتفاع مع توفر مصدر للري في الحيازة نجد  ةاسدروعند 

الحيازات المستأجرة وال يتوفر فيها مصدر للري أما المختلطة هي حيازات مستأجرة ويتوفر فيها مصدر للري، 

من مجموع الحيازات المختلطة، وعند مقارنة هذه النسب مع ما يقابلها في الحيازات النباتية % 3.71فبلغت نسبتها 

معظم الحيازات المختلطة المستأجرة ال يتوفر فيها مصدر للري على عكس الحيازات النباتية، وهذا يؤكد أن نجد 

األعالف لتغذية الحيوانات بالدرجة األولى حيث ال  نتاجهذه الحيازات هو إل تئجاراسأن كره سابقاً من ما تم ذ

  .  )6.5جدول ( تحتاج زراعة األعالف في معظمها للري

   
الفلسطينية حسب توفر مصدر للري األراضي توزيع الحيازات المختلطة المستأجرة وغير المستأجرة في : 6.5جدول 

2009/2010  
  

 توفر مصدر للري 
  المجموع  حيازات غير مستأجرة  حيازات مستأجرة

  النسبة العدد  النسبة المساحة  النسبة العدد

 10.82 1,935 10.17 1,819 0.65 116 يتوفر مصدر للري

 82.80 14,815 79.09 14,151 3.71 664 ال يتوفر مصدر للري

 6.39 1,143 6.12 1,095 0.27 48 غير مبين

 100 17,893 95.37 17,065 4.63 828 المجموع

  

  نتاجحق االنتفاع والغرض الرئيسي لإل 2.3.5

 ،أساساًهي للبيع  نتاجالغرض الرئيسي فيها لإلومستأجرة المختلطة هي من الحيازات % 3.2ما نسبته أن يالحظ 

 ،)7.5جدول % (1.4 أساساًي األسرلالستهالك فيما بلغت نسبة الحيازات المستأجرة والتي الغرض الرئيسي فيها 

مربع كاي استخدام ب نتاجفي الغرض الرئيسي لإل أساساً الحيازات ومتغير للبيع تئجاراسالعالقة بين  ةاسدروعند 

الحيازات ومتغير للبيع  تئجاراسبين ) α =0.05( هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأن نجد 

  .تئجارسلالقابلية أكثر الحيازات المنتجة إقتصادياً أن ، وهذا يؤكد أساساً

   

% 74.9؛ مملوآة

% 4.6؛ مستأجرة

%19.2؛ أأآثر من نوع

% 1.3؛ غير مبين
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الغرض الرئيسي الفلسطينية حسب األراضي توزيع عدد الحيازات المختلطة المستأجرة وغير المستأجرة في : 7.5جدول 

  2009/2010 نتاجلإل
  

  نتاجالغرض الرئيسي لإل
مستوى   المجموع  حيازات غير مستأجرة  حيازات مستأجرة

  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  الداللة

 55.68  9,964    54.27  9,711  1.41 253 أساسًاي األسرالستهالك ل

.000 
 44.05  7,881 40.85  7,308  3.20 573 أساسًاللبيع 

 0.27  48  0.26  46 0.01 2 غير مبين

 100  17,893 95.38   17,065 4.62 828 المجموع

  

  التطبيقات الزراعيةاستخدام حق االنتفاع و 3.3.5

نسبة من الحيازات المختلطة التي تستخدم التطبيقات الزراعية هي الحيازات المستأجرة، أعلى أن تشير النتائج إلى 

من مجموع الحيازات المختلطة المستأجرة، % 47.6حيث بلغت نسبة الحيازات التي تستخدم األصول المحسنة 

ستخدام ال% 67.0مدة الكيماوية، وساألستخدام ال% 59.3مدة العضوية، وساألستخدام ال% 76.7وتبلغ النسبة 

المكافحة المتكاملة، وجميع هذه النسب تفوق نظيراتها في الحيازات ستخدام ال% 39.1المبيدات الكيماوية، و

ها إنتاج، كذلك يالحظ ارتفاع كبير لنسبة الحيازات التي يشكل أخرىالمملوكة والحيازات التي حق االنتفاع فيها 

أن في الحيازات المستأجرة عن باقي الحيازات، ويعزى ارتفاع هذه النسب الى األسرة دخل  منأكثر ف% 50

      أساساًها الرئيسي للبيع إنتاجالحيازات المختلطة المستأجرة هي حيازات ذات جدوى اقتصادية ومعظمها 

  .)8.5جدول (

  
من دخل أكثر ف% 50راعة والحيازات التي تشكل عدد ونسبة الحيازات المختلطة التي تستخدم التطبيقات الز: 8.5جدول 

  2009/2010الفلسطينية حسب حق االنتفاع ونوع التطبيق األراضي في األسرة 
  

  التطبيقنوع 
 أخرى مستأجرة فقط  مملوكة فقط

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 38.7  1,417 47.6  394  32.3  4,332  األصول المحسنة

 77.8  2,849 76.7  635 76.5  10,251 العضويةمدة ساأل

 38.4  1,406 59.3  491 36.2  4,848  مدة الكيماويةساأل

 56.0  2,049 67.0  555 54.2  7,269  المبيدات الزراعية

 24.2  886 39.1  324 23.1  3,100 المكافحة المتكاملة

 49.2  1,802 63.5  526 32.4  4,345  ةاألسرمن دخل أكثر ف% 50تشكل الحيازة 

  3,662  828  13,403  مجوع عدد الحيازات

  

 مصادر الري 4.5

نسبة أما من مجموع الحيازات المختلطة، % 10.8بلغت نسبة الحيازات المختلطة التي يتوفر فيها مصدر للري 

، ويعود السبب )5.5شكل ( من مجموع الحيازات% 82.2الحيازات التي ال يتوفر فيها مصدر للري فبلغت نسبتها 

نسبة الحيازات أن الفلسطينية، وعند مقارنة هذه النسب مع الحيازات النباتية نجد األراضي الى ندرة المياه في 
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معظم الزراعات في الحيازات المختلطة أن ، وهذا يدل على %18.5النباتية التي يتوفر فيها مصدر للري بلغت 

  .األعالف بالدرجة األولى نتاجهي محاصيل حقلية إل

  
  2009/2010توفر مصدر للري  الفلسطينية حسباألراضي التوزيع النسبي للحيازات المختلطة في : 5.5شكل 

  
  

 الزراعي اإلرشادمصادر  5.5

أن من مجموع الحيازات الزراعية ويالحظ % 78.4بلغت نسبة الحيازات المختلطة التي تتلقى إرشاد زراعي 

معظم الزراعات أن وهذا يدلل على % 29.3الرئيسي هم المزارعون أنفسهم بنسبة  اإلرشادنسبة لمصدر أعلى 

، وتعتبر خبرة المزارعين ت وبغض النظر عن مصدر هذه الخبرةلدى المزارعين تبادل وتراكم للخبراأن تقليدية و

حيث انها ناتجة عن تراكم الخبرات من جيل المتوارثة والتي يتم تبادلها ما بين المزارعين من اهم انواع االرشاد 

  .الى جيل وتعتمد على التجربة
  

حيث  نتاجالدور الحكومي متدني النسبة من حيث اإلرشاد وبغض النظر عن الغرض الرئيسي لإلأن ويالحظ  

ا في منهأعلى هذه النسبة إال أن % 16.4بلغت نسبة الحيازات التي تتلقى إرشاد من وزارة الزراعة ال تتجاوز 

الحيازات النباتية ويعود السبب لوجود الثروة الحيوانية في الحيازات المختلطة مما يرفع نسبة الحيازات التي تتلقى 

إرشاد من وزارة الزراعة نسبة الى الدور الذي تقوم به دائرة البيطرة من تقديم خدمات التطعيم ضد األمراض 

  .)9.5جدول ( الوبائية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؛  يتوفر مصدر للري
10.8%

؛ ال يتوفر مصدر للري
82.8%

% 6.4؛ غير مبين
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والمصدر الرئيسي  نتاجالفلسطينية حسب الغرض الرئيسي لإلاألراضي التوزيع النسبي للحيازات النباتية في : 9.5جدول 

  2009/2010لإلرشاد 
  

 المجموع غير مبين  أساساًللبيع   أساساًي األسرلالستهالك   المصدر الرئيسي لإلرشاد
 16.4 0.0 8.1 8.3 وزارة الزراعة

 5.1 0.0 2.7 2.4 حكوميةمؤسسات زراعية غير 

 1.2 0.0 0.4 0.8 وسائل اإلعالم

 10.2 0.0 5.0 5.2 تجار مواد زراعية

 29.3 0.1 13.1 16.1 مزارعون

 0.4 0.0 0.2 0.2 مؤسسات وهيئات دولية

 15.8 0.1 6.4 9.3 *أخرى

 78.4 0.2 35.9 42.3 مجموع الحيازات التي تتلقى إرشاد

 0.4 0.0 0.2 0.2 غير مبين

 21.2 0.1 7.9 13.2 إرشادال يتلقى 

 100 0.3 44.0 55.7 المجموع

  

  )نمط الري(البعلية والمروية  الزراعات 6.5

أما للمساحة األرضية المزروعة، % 72.4لعدد الحيازات و% 68.7معظم الحيازات بعلية بنسبة أن تبين النتائج 

للمساحة، فيما بلغت نسبة الحيازات المختلطة % 19.9ولعدد الحيازات % 24.9الحيازات المروية فبلغت نسبتها 

  .للمساحة% 6.9للعدد و% 4.5التي فيها زراعة بعلية ومروية 

  

  نتاجالغرض الرئيسي لإلالبعلية والمروية و الزراعات 1.6.5

مقارنةً مع الحيازات المروية كما هو  أساساًنسبة كبيرة من الحيازات البعلية غرضها الرئيسي للبيع أن ويالحظ  

معظم الزراعات في الحيازات المختلطة هي زراعة بعلية تعتمد على أن مبين في الجدول أدناه، ويعزى ذلك الى 

  .)10.5جدول ( األعالف وهي ليست بحاجة للري نتاجالمحاصيل الحقلية إل

  
الفلسطينية حسب األراضي ة األرضية المزروعة فيها في التوزيع النسبي لعدد الحيازات المختلطة والمساح: 10.5جدول 

   2009/2010ونمط الري  نتاجالغرض الرئيسي لإل
  

 نمط الري 

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 أساسًاي األسرلالستهالك 

 المجموع غير مبين أساسًاللبيع  

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

 72.4 68.7 0.1 0.2 34.1 24.1 38.2 44.4 بعلي

 19.9 24.9 - - 15.2 16.8 4.7 8.1 مروي
بعلي ومروي 

 6.9 4.5 - - 4.6 2.2 2.3 2.3  ومروي

 0.8 1.9 0 0.1 0.5 0.9 0.3 0.9 غير مبين

 100 100 0.1 0.3 54.4 44 45.5 55.7 المجموع

    ال يوجد: -
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  االنتفاعحق البعلية والمروية و الزراعات 2.6.5

لعدد % 68.6في حكم المملوكة بنسبة أو الغالبية العظمى من الحيازات المختلطة هي مملوكة أن تشير النتائج 

% 20.0لعدد الحيازات و% 25.0الحيازات المختلطة المستأجرة فتشكل أما للمساحة، % 72.4الحيازات و

أو للمساحة، ويالحظ زيادة نسبة الحيازات المستأجرة البعلية مقارنة بالحيازات المروية سواء من حيث العدد 

يل الحقلية ها على المحاصإنتاجالمساحة كما هو مبين في الجدول أدناه، ويعود ذلك كون الحيازات البعلية تعتمد في 

  .)11.5جدول ( والتي غالباً ما يتم زراعتها بمحاصيل األعالف لتغذية الحيوانات في الحيازات المختلطة

    
الفلسطينية حسب األراضي التوزيع النسبي لعدد الحيازات المختلطة والمساحة األرضية المزروعة فيها في : 11.5جدول 

  2009/2010نمط الري وحق االنتفاع 
  

  االنتفاعحق 
 نمط الري

  المجموع غير مبين بعلي ومروي فقط مروي فقط بعلي

 في حكم المملوكةأو مملوكة 

  

 68.6 0.8 14.4 2.5 50.9 العدد

 72.4 0.6 24.5 5.3 42.0 المساحة

 مستأجرة

  

 25.0 0.3 3.9 2.0 18.8 العدد

 20.0 0.2 6.3 2.9 10.6 المساحة

 *أخرى

  

 4.5 0.1 0.8 0.1 3.5 العدد

 6.9 0.1 2.1 0.1 4.6 المساحة

 غير مبين

  

 1.9 0.1 0.1 0.1 1.6 العدد

 0.7 0.1 0.0 0.1 0.5 المساحة

 المجموع

  

 100.0 1.3 19.2 4.7 74.8 العدد

 100.0 1.0 32.9 8.4 57.7 المساحة

ع والحيازات التي فيها الحكومية والوقف والحيازات غير المبين فيها حق االنتفاتشمل الحيازات المستغلة وفقاً ألحكام عشائرية وقبلية والحيازات : *أخرى

 .من نوع من حق االنتفاع أكثر

  

  الزراعات الدائمة والمؤقتة 7.5
  

  الزراعات الدائمة والمؤقتة البعلية والمروية 1.7.5

مـن مجمـوع   % 21.5) مزروعـة بأشـجار البسـتنة   (بلغت نسبة المساحة األرضية المزروعة الدائمـة فقـط   

فيهـا  % 1.6مرويـة و % 2.0بعليـة و % 17.7(المساحة األرضـية المزروعـة فـي الحيـازات المختلطـة      

المسـاحة األرضـية المزروعـة المؤقتـة فقـط      أمـا  ، )غير مبين فيها نمط الري% 0.2زراعة بعلية ومروية و

% 0.1مـروي و  %5.5بعليـة و % 18.1% (24.4فبلغـت  ) مزروعة بالمحاصـيل الحقليـة والخضـراوات   (

، فيمـا بلغـت هـذه النسـبة     )غيـر مبـين فيهـا نمـط الـري     % 1.7الى  باإلضافةفيها زراعة بعلية ومروية 

للحيازات التي فيها زراعة دائمة ومؤقتة، حيث يالحظ ارتفـاع نسـبة المحاصـيل المؤقتـة بالمقارنـة      % 54.1

األعـالف   نتـاج لمحاصـيل الحقليـة إل  مع الحيازات النباتية وهذا يؤكد اعتماد هذه الحيـازات علـى زراعـة ا   

  .)12.5جدول ( للثروة الحيوانية الموجودة في الحيازة
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الفلسطينية حسب نمط الزراعة ونمط الري األراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في : 12.5جدول 

2009/2010  
  

  
 نمط الري

  نمط الزراعة 

 المجموع دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

 72.4 68.6 36.6 23.9 18.1 11.7 17.7 33.0 بعلي فقط

 20.0 25.0 12.5 11.0 5.5 6.4 2.0 7.6 مروي فقط

 6.9 4.5 5.0 2.4 0.3 0.1 1.6 2.0 بعلي ومروي

 0.7 1.9 0.0 0.0 0.5 1.7 0.2 0.2 غير مبين

 100.0 100.0 54.1 37.3 24.4 19.9 21.5 42.8 المجموع

  

  نتاجالزراعات الدائمة والمؤقتة والغرض الرئيسي لإل 2.7.5

 نتاجالنسبة األكبر من المساحة األرضية المزروعة في الحيازات الدائمة فقط الغرض الرئيسي لإلأن تبين النتائج 

للحيازات المؤقتة  والحيازات  اماتم، وعلى العكس %44.6 أساساًبينما بلغت التي للبيع % 55.2فيها هي  وبنسبة 

 على التوالي%% 57.5و% 56.0وبنسبة  أساساًالنسبة األكبر فيها للبيع أن التي فيها زراعة دائمة ومؤقتة حيث 

  .)13.5جدول (

  
الفلسطينية حسب نمط األراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في الحيازات المختلطة في : 13.5جدول 

  2009/2010 نتاجالزراعة والغرض الرئيسي لإل
  

 نتاجالغرض الرئيسي لإل
 نمط الزراعة

 دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 42.3 43.8 55.2 أساساًي األسرلالستهالك 

 57.5 56.0 44.6 أساساً عللبي

 0.2 0.2 0.2 غير مبين

 100 100 100 المجموع

  

  نتاجالزراعات الدائمة والمؤقتة والغرض الرئيسي لإل 3.7.5

في أو معظم المساحة األرضية المزروعة في الحيازات الدائمة فقط حق االنتفاع فيها هي مملوكة أن تبين النتائج 

 الحيازات المؤقتة نجدأما ، %2.1الحيازات المستأجرة فال تتجاوز فيها النسبة أما ، %81.1حكم المملوكة وبنسبة 

هي مستأجرة وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بالحيازات الدائمة ويرجع السبب في ذلك الى %24.2ما نسبته أن 

الزراعية البعلية لزراعة محاصيل األعالف لتغذية حيواناتهم األراضي  تئجارسالميول أصحاب الثروة الحيوانية 

 ربح ممكنأعلى لتحقيق  نتاجاإلوتحقيق أكبر قدر ممكن من االعتماد الذاتي لتغذية الحيوانات وبالتالي تقليل تكاليف 

  .)14.5جدول (
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نمط الزراعة وحق االنتفاع  الفلسطينية حسباألراضي التوزيع النسبي للمساحة األرضية المزروعة في : 14.5جدول 

2009/2010  
 

 حق االنتفاع
 نمط الزراعة

 دائم ومؤقت مؤقت فقط دائم فقط

 56.7 39.4 81.1 في حكم المملوكةأو مملوكة 

 3.9 24.2 2.1 مستأجرة

 38.8 35.1 15.6 غير مبين

 0.6 1.3 1.2 أخرى

 100 100  100 المجموع

  

  الثروة الحيوانية 8.5

الحيازات المختلطة، إجمالي من % 9.2حيازة أي ما نسبته  1,647 أبقار بلغ عدد الحيازات المختلطة التي فيها 

وذلك من % 31.0حيازة فيها ماعز أي ما نسبته  5,551، و% 68.5أي ما نسبته أن حيازة فيها ض 12,250و

  الحيازات المختلطةإجمالي 

  

  نوع التربية 1.8.5

 بقار تربي األ% 28.4، بقار حيازات األإجمالي من % 79.6بطريقة مكثفة  أبقار التي تربي بلغت نسبة الحيازات 

حيازات الضان، إجمالي من % 60.7بطريقة مكثفة أن بطريقة شبه مكثفة، وبلغت نسبة الحيازات التي تربي ض

بالنسبة للماعز فقد بلغت نسبة الحيازات التي تربي ماعز بطريقة أما بطريقة شبه مكثفة، أن تربي الض% 38.2و

  .)15.5جدول ( تربي الماعز بطريقة شبه مكثفة% 47.6حيازات الماعز، وإجمالي من % 52.9مكثفة 
  

هي التربية المكثفة والتي تعتمد على األعالف المركزة بسب أن والض بقار النمط السائد لتربية األأن نجد مما سبق 

الغرض من التربية هو اللحوم فال ن اك إذاقلة توفر المراعي الطبيعية كذلك تعتبر فلسطين منطقة شبه جافة، كذلك 

  . عليأربح تحقيق وبالتالي زيادة الوزن و السمنةالقطيع للرعي لتكتسب  إخراجيتم 

  
الفلسطينية والتي تربي حيوانات ماشية حسب نوع التربية ونوع األراضي الحيازات المختلطة في  عدد ونسبة: 15.5جدول 

  2009/2010الماشية، 
  

 نوع التربية
 ماعز ضان أبقار 

 النسبة عدد الحيازات النسبة عدد الحيازات النسبة عدد الحيازات

 52.9 2,935 60.7  7,431 79.6 1,311 مكثف

 47.6 2,641 38.2 4,679 28.4 468 شبه مكثف

 5.3 293 4.5 547 3.2 53 غير مبين

 5,551 12,250 1,647 المجموع
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  الغرض الرئيسي من التربية 2.8.5

% 29.7، وبقار حيازات األإجمالي من % 85.3الحليب  إنتاجألغراض  أبقاربلغت نسبة الحيازات التي تربي 

إجمالي من % 77.2الحليب  إنتاجألغراض أن ألغراض اللحوم، وبلغت نسبة الحيازات التي تربي ض بقار تربي األ

بالنسبة للماعز فقد بلغت نسبة الحيازات التي أما اللحوم،  إنتاجألغراض أن تربي الض% 27.1حيازات الضان، و

 إنتاجبي الماعز ألغراض تر% 21.7حيازات الماعز، وإجمالي من % 85.2الحليب  إنتاجتربي ماعز ألغراض 

  .)16.5جدول ( اللحوم
  

ماعز تربيها إلغراض الحليب فنجد ديمومة أن أو ضأو  أبقار حوالي ثلثي الحيازات التي تربي أن نجد مما سبق 

  .من الحليبمهات األ إنتاجمن  تفادةسواالللقطيع اكبر حيث يتم بيع المواليد الذكور إلغراض اللحوم 

  
الفلسطينية والتي تربي حيوانات ماشية حسب الغرض من األراضي عدد ونسبة الحيازات المختلطة في : 16.5جدول 

  2009/2010التربية والنوع، 
  

 نوع التربية
 ماعز ضان أبقار 

 النسبة عدد الحيازات النسبة عدد الحيازات النسبة عدد الحيازات

 78.4 4,727 73.3 9,463 72.8 1,405 حليب

 20.0 1,205 25.7 3,314 25.3 489 لحوم

 1.6 97 1.0  124 1.9 36 غير مبين

 6,029 12,901 1,930 المجموع

  

  الجنس 3.8.5

في الحيازات المختلطة وفيها  بقار حيازات األإجمالي من % 38.3التي فيها ذكور بقار بلغت نسبة حيازات األ

حيازات إجمالي من % 91.6إناث التي فيها  بقار حيازات األ، بينما بلغت نسبة بقارعدد األإجمالي من % 36.6

  ).6.5شكل ( بقارعدد األإجمالي من % 63.4في الحيازات المختلطة وفيها  بقار األ
  

في الحيازات المختلطة وفيها أن حيازات الضإجمالي من % 83.2التي فيها ذكور أن بلغت نسبة حيازات الض

حيازات إجمالي من % 98.4إناث التي فيها أن بلغت نسبة حيازات الض عدد الضان، بينماإجمالي من % 15.7

  ).6.5شكل ( عدد الضانإجمالي من % 84.3في الحيازات المختلطة وفيها أن الض
  

حيازات الماعز في الحيازات المختلطة وفيها إجمالي من % 64.8بلغت نسبة حيازات الماعز التي فيها ذكور 

حيازات إجمالي من % 97.3إناث بينما بلغت نسبة حيازات الماعز التي فيها  عدد الماعز،إجمالي من % 16.7

  ).6.5شكل ( عدد الماعزإجمالي من % 83.3الماعز في الحيازات المختلطة وفيها 
  

حيازات الجمال في الحيازات المختلطة وفيها إجمالي من % 39.4بلغت نسبة حيازات الجمال التي فيها ذكور 

حيازات إجمالي من % 87.3إناث عدد الجمال، بينما بلغت نسبة حيازات الجمال التي فيها إجمالي من % 23.7

  ).6.5شكل ( عدد الجمالإجمالي من % 76.3الجمال في الحيازات المختلطة وفيها 
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 أعدادتقاربت أن حتى وإناث والماعز والجمال هي أن والض بقار من عدد رؤوس األ األكبرالنسبة أن مما سبق نجد 

من أكثر أن كد النتيجة السابقة بؤلنفس النوع مثل الحيازات التي فيها ضان، وهذا يإناث الحيازات التي فيها ذكور و

  الحليب ألغراضثلثي الحيازات التي تربي حيوانات الماشية هي 

   
حسب الجنس  الفلسطينيةاألراضي عدد الحيازات المختلطة التي فيها حيوانات ماشية وعدد الرؤوس في : 6.5شكل 

   2009/2010والنوع، 

  
  

  الدواجن 4.8.5

طير وبلغ متوسط عدد طيور  89,316حيازة فيها  25دجاج الحم أمهات بلغ عدد الحيازات المختلطة التي فيها 

 1,263طير، وبلغ عدد الحيازات المختلطة التي فيها دجاج الحم  2,977الالحم في الحيازات المختلطة أمهات 

طير، وبلغ عدد  1,434طير وبلغ متوسط عدد طيور الالحم في الحيازات المختلطة  2,710,781حيازة فيها 

طير وبلغ متوسط عدد طيور البياض في  830,499حيازة فيها  310الحيازات المختلطة التي فيها دجاج بياض 

 59,626حيازة فيها  26طير، بينما بلغ عدد الحيازات المختلطة التي فيها طيور حبش  2,494الحيازات المختلطة 

  .)17.5جدول ( طير 1,612طير وبلغ متوسط عدد طيور الحبش في الحيازات المختلطة 

  
الفلسطينية والتي تربي دواجن وعدد الطيور ومتوسط عدد الطيور األراضي عدد الحيازات المختلطة في : 17.5جدول 

  2009/2010حسب فئات عدد الطيور والنوع، 
  

الحمدجاج أمهات  عدد الطيور  حبش دجاج بياض دجاج الحم 

1-999 5 366 131 9 

1,000-1,999 8  405 55 3 

2,000 -3,999 8 337 62 10 

4,000-6,999 2 104 40 3 

7,000+ 2 51 22 1 

 26 310 1,263 25 عدد الحيازات

 59,626 830,499 2,710,781 89,316 عدد الطيور

 1,612 2,494 1,434 2,977  متوسط عدد الطيور

ابقار ضان ماعز جمال
عدد الحيازات التي فيها ذآور 631 10,197 3,599 56
عدد الذآور 5,388 50,692 15,335 117
عدد الحيازات التي فيها اناث  1,509 12,060 5,399 124
عدد االناث 9,353 272,942 76,748 376
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  الفصل السادس

  

  والتوصيات تنتاجاتساال
  

  تنتاجاتساال 1.6
  

  :الحائزون الزراعييون

غالبا ما هذه الحيازات أن حيث  الزراعيةتبين النتائج ارتفاع متوسط العمر للحائزين الزراعيين للحيازات  .1

المتوسطة  عمار في األإال يحدث عادة  ا الممن خالل عملية الشراء، وهذا اإلرث أو تتحقق من خالل 

الذي يقلل من دفع األمر مربح  غير انشاطً الزراعة تجعل التي السائدة األوضاع نسبيا، كذلك وفي ظل الكبيرةو

 .فئة الشباب للعمل في هذا القطاع في بداية حياتهم كنشاط رئيسي

انخفاض متوسط عمر الحائز في الحيازات الحيوانية مقارنة بالحيازات النباتية والمختلطة الى سهولة وقلة  يعود .2

أي شخص اقتناء حيازة حيوانية بمبلغ بسيط من المال باإلضافة  انبإمكأنه تكاليف اقتناء حيازة حيوانية حيث 

 .  الى مشاريع الدعم التي كانت تقدم من قبل المؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية

وهذا يعكس زيادة وعي المجتمع  2004/2005مقارنة بالعام ناث الى ارتفاع بنسبة الحائزات اإل البيانات تشير .3

الحيازة  إدارةالفلسطينية والمهم في التنمية الزراعية، وقدرتها على اتخاذ القرارات ورأة المالفلسطيني بدور 

 .الزراعية، كذلك يعكس جانب ديني مهم في حقها الشرعي في الميراث وحصولها عليه

الحيازة  إدارةفي الحيازات المختلطة يرجع لزيادة والمسؤوليات في ناث انخفاض نسبة الحائزات اإلأن  .4

الحيازات  إدارةنحو  المرأة المنزل مما يقل اتجاه  أعمال من المرأة لما يقع على عاتق  باإلضافةتلطة المخ

المختلطة والتي بحاجة الى عمل مضني لزراعة األرض وتربية الحيوانات والتوفيق بينهما وبين تدبير شؤون 

 .المنزل

الناتج عن ممارسة الزراعة  نتاجاإلؤكد تدني قيمة تدني نسبة الحائزين الذين مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يأن  .5

الى انخفاض مساحة الحيازات  باإلضافة، خرىاالقتصادية األاألنشطة مقارنة بقيمة الناتج عن ممارسة باقي 

من الحيازات % 18.9أن االعتماد على الزراعة بشكل رئيسي حيث  انبمك الصعوبةالذي يجعل من األمر 

بين مساحة الحيازة طردية هناك عالقة أن ، ويؤكد ذلك ةاألسرمن دخل أكثر ف% 50الزراعية فقط تشكل 

 .الزراعية وكون المهنة الرئيسية للحائز هي الزراعة

الحائز كلما زادت مساحة الحيازة الزراعية التي يحوزها الحائز،  ويمكن تفسير ذلك أفراد أسرة كلما زاد عدد  .6

غير مدفوعة  يةاألسرعلى العمالة  االإجمويعتمد القطاع الزراعي  المساحات الكبيرة بحاجة لعمالة اكبرأن 

األنشطة من العمالة المأجورة وذلك كونه قطاع يتسم بانخفاض الدخل الناتج عنه مقارنه مع باقي أكثر  األجر

 .خرىاالقتصادية األ
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 :الحيازات الزراعية

دونمات على حساب باقي الفئات  10عن يالحظ وبشكل واضح ارتفاع نسبة الحيازات التي تقل مساحتها  .1

، ويرجع السبب في ذلك لتفتت الحيازات 2004/2005مقارنة مع بيانات المسح الزراعي الهيكلي في العام 

واالعتداءات االسرائيلية على  اإلجراءات، باإلضافة الى الشرعياإلرث الزراعية نتيجة لتقسيم الحيازة حسب 

راضي الزراعية وتدميرها اما إلقامة الجدار او بناء المستوطنات وغيرها االرض والتي تمثلت في مصادرة اال

 .كذلك يالحظ عدم االستفادة من وفورات الحجم الكبير الناتج عن الحيازات الكبيرة

القانوني للحائز حيث كلما زادت المساحة الكيان بين فئات مساحة الحيازة والشراكة في طردية هناك عالقة  .2

ويبقى الورثة مشتركين اإلرث هذه الحيازات بقيت دون تقسيم أن زادت نسبة الشراكة فيها، ويعود ذلك غالباً 

 نتاجفي الحيازات الكبيرة فتكون فرصة الشراكة لإلأعلى الجدوى االقتصادية تكون أن في هذه الحيازة، كما 

 .االقتصادي أكبر

أن هذه الحيازات، ويعزى ذلك إلى  استئجارعند توفر مصدر للري في الحيازة زادت فرصة أنه بينت النتائج  .3

من الحيازات التي ال يتوفر فيها مصدر أعلى يتها االقتصادية إنتاجأن الحيازات التي يتوفر فيها مصدر للري 

 .  أساساًللبيع من الحيازات المستأجرة الغرض الرئيسي فيها % 66.1أن للري، حيث 

غالبية المساحات المزروعة هي زراعات بعلية ويعود السبب في ذلك لندرة المياه في أن أشارت النتائج الى  .4

ويعود ذلك للطبيعة ) أشجار بستنة(عظم الزراعات البعلية هي زراعة دائمة مأن الفلسطينية، كما بينت األراضي 

 .الفلسطينيةاألراضي الجبلية الشبه جافة في 

حيث  نتاجبينت النتائج تدني الدور الحكومي من حيث اإلرشاد الزراعي وبغض النظر عن الغرض الرئيسي لإل .5

وتبقى هذه النسبة منخفضة مع % 7.3بلغت نسبة الحيازات التي تتلقى إرشاد من وزارة الزراعة ال تتجاوز 

 .الدور اإلرشادي الحكومي والمتمثل في وزارة الزراعة

فيها هي  نتاجمعظم المساحة األرضية المزروعة في الحيازات الدائمة فقط الغرض الرئيسي لإلأن تبين النتائج  .6

وبنسبة  أساساًمعظمها للبيع أن للحيازات المؤقتة حيث ما ا، وعلى العكس تم%78.2ي وبنسبة األسرلالستهالك 

بين الدائم والمؤقت وبنسبة  الحيازات التي فيها زراعة دائمة ومؤقتة فتحتل نسبة متوسطة تقريباًأما ، 65.5%

خاصة  اقتصادياجدوى أكثر ية من الزراعات الدائمة وأكثر إنتاجالزراعات المؤقتة أن ، وهذا يؤكد 47.2%

ها مستمر طوال العام إنتاجأن من مرة في السنة الواحدة، أي أكثر الخضراوات والتي غالباً ما يتم زراعتها 

 .ةاألسرها احتياجات إنتاجويفوق 

كلما زادت أعداد الثروة الحيوانية وبغض النظر عن نوعها كلما زادت نسبة الحيازات التي أنه ن النتائج تبي .7

الحيازة  دارةإل بأجرمدير استخدام وزادت نسبة العمالة وزاد  أساساًللبيع  نتاجيكون فيها الغرض الرئيسي لإل

 .واإلشراف على العمليات الزراعية فيها

جيدة في الحيازات الحيوانية والمختلطة حيث تقارب نسبة الحيازات التي  استثماريةص رفهناك أن تبين النتائج  .8

 .لنصف الحيازات الحيوانية والمختلطة أساساًللبيع  نتاجغرضها الرئيسي لإل
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رته بنسبة أفراد أسأحد أو الغالبية العظمى من الحيازات المختلطة يديرها الحائز نفسه أن تشير النتائج الى  .9

رته للقيام بأعباء الحيازة لتقليل أفراد أسمن مجموع الحيازات المختلطة، ويعود ذلك لقدرة الحائز مع  99.2%

من نصف الحيازات المختلطة وهذا النوع كثر تكاليف العمالة الزراعية ويؤكد ذلك زراعة المحاصيل الحقلية أل

 . بأجرالحيازة من قبل مدير  إدارةفرصة  يقللمن الزراعة ال يحتاج للمتابعة اليومية مما 

مدة العضوية والكيماوية والمبيدات الزراعية والمكافحة المتكاملة بين الحيازات النباتية ساألاستخدام عند مقارنة  .10

لتغذية الحيوانات،  أساساًفيها  نتاجاإلللحيازات المختلطة وذلك كون معظم  استخدامهاوالمختلطة نجد أفضلية في 

في  استخدامهاأمناً من أكثر اوية والمبيدات في الزراعات العلفية تعتبر ممدة الكيساألاستخدام أن حيث 

 .البشريلالستهالك الزراعات 

 

  الفلسطينيةاألراضي لتطوير القطاع الزراعي في  توصيات 2.6

 .فيها تثماريةاسفي الحيازات الحيوانية والمختلطة نظراً لوجود فرص  تثمارسلالتشجيع فئة الشباب  .1

 إدارةقدرتها على اتخاذ القرارات ولالفلسطينية في التنمية الزراعية،  المرأة دور تفعيل زيادة الوعي العام ل .2

 .حقها الشرعي في الميراث وحصولها عليه وتثبيتالحيازة الزراعية، 

زراعية من خالل منع تفتت الحيازات النسبة الحائزين الذين مهنتهم الرئيسية هي الزراعة  العمل على زيادة .3

 .قوانين وتشريعات تمنع تفتت الحيازات الزراعية وبما ال يخالف الشرع في تقسيم اإلرث بإيجاد

، لتوزيعها على أكبر مساحة زراعية ممكنة هاتهالكاسحكيمة لتوزيع المياه في الحيازات وترشيد  إدارةيجاد إ .4

أبار الجمع لزيادة الرقعة أو البرك أو وحث المزارعين ومساعدتهم على تجميع مياه األمطار سواء في األودية 

الزراعات المروية ذات جدوى اقتصادية وتساهم بشكل كبير في تحقيق االكتفاء أن ، حيث الزراعية المروية

 . الفلسطينية األسرالذاتي واألمن الغذائي وتحسين دخل 

 . العمل على تحسين نمط الري في االراضي المروية باستخدام التقنيات المناسبة .5

األراضي لزراعية من خالل تشجيع زراعة تفعيل الدور الحكومي والقطاعين األهلي والخاص لزيادة الرقعة ا .6

غير المزروعة والقابلة للزراعة خاصة البعلية منها في المناطق الجبلية وتشجيرها بحيث تساهم في األمن 

 .الفلسطينية األسرالغذائي من ناحية وتحسين دخل 

، من خالل هم وزيادة دخلهمإنتاجلمساعدة المزارعين لتحسين اإلرشاد الزراعي  فيي الحكوم تفعيل الدور .7

تشجيع استخدام التطبيقات الزراعية والمتمثلة باألصول المحسنة واألسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات 

 .والمكافحة المتكاملة

تلطة من خالل تقديم اإلرشاد الزراعي لهم في الحيازات الحيوانية والمخأعداد الثروة الحيوانية  زيادة تشجيع .8

ر الفلسطينية وزيادة سوالخدمات البيطرية ولزيادة نسبة االعتماد على الحيازة لتحقيق مصدر دخل جيد لأل

 .في هذه الحيازات بأجرالعمالة الزراعية الدائمة 

الية لالندماج بين الحيازات الصغيرة االستفادة من وفورات  إيجادزيادة نسبة الحيازات الكبيرة، والعمل على  .9

 .الحيازات الصغيرة من قبل الشركات استئجار أوعن طريق الشراكة  أماالحجم وذلك 
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تفعيل دور وزارة الزراعة في تشجيع دور الرواد الشباب في ملكية الحيازات الزراعية واستخدام  .10

نسبة الحائزين الزراعيين الذين تعتبر هذه الحيازة المصدر  التطبيقات والتقنيات المناسبة بحيث تزيد

 .االساسي لرزقهم

 .ضرورة تفعيل البحث الزراعي بما يخدم عالج المشكالت التي تواجه القطاع الزراعي في فلسطين .11

    

  نات الزراعية على المستوى الوطنيتوصيات لتحديث وتطوير البيا 3.6

 .على إطار الحيازات الزراعية حسب التوصيات الدولية عتمادتنفيذ مسوح زراعية متخصصة باال .1

تفعيل دور الوحدة اإلحصائية لدى وزارة الزراعة وتسكين إطار الحيازات الزراعية لديهم ليتم تحديثه سنوياً  .2

 .باالعتماد على السجالت اإلدارية

 .ين بشكل دائمعتماد وتصميم بطاقة الحائز الزراعي لتحديث بيانات الحيازات الزراعية والحائزا .3

من البيانات الزراعية  تفادةسلالالتعاون الوثيق والتنسيق مع كافة المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي  .4

 .المتوفرة لديهم

  .بناء سجل خاص بالحيازات الزراعية حسب التوصيات الدولية .5
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Executive Summary 
 
This study based on the census data of agricultural which was carried out by Palestinian 
Central Bureau of Statistics (PCBS) in 2010, in addition to other data which based upon 
statistical projects which related to agricultural census data, in order to study agricultural data 
and its relations to other indices and to clarify the characteristics of agricultural holders and 
holdings, this study aims  generally to give a detailed picture of the properties of agricultural 
holders and holdings to form an important reference which can be used by the policy and 
decision makers, in order to develop a plans of this vital sector, the specific objectives of this 
study is to identify the demographic characteristics of the agricultural holders, and the 
characteristics, structures of the agricultural holdings, in addition to provide a modern 
statistical indicators about the characteristics of agricultural holders and holdings based on 
actual data from the Agriculture census 2010, to provide an important suggestions and 
recommendations to develop this vital sector. 
 
General characteristics of the agricultural holders: 
The average age of agricultural holders based on agricultural census data was 51 years, while 
the median age was 49 year compared to an average age of 47.2 years and a median age of 49 
years based on results of the agricultural structural survey 2004/2005, which means increase 
the age of the agricultural holders, also indicates a decrease in the percentage of holders in the 
age groups 17-29 years, 30-39 years and age group of sixty years or more compared between 
the results of the agricultural census and results of the agricultural structural survey, in 
contrast increase the percentage of agricultural holders age groups of 40-49 years, and 50-59 
years. 
 
When comparing the average age of agricultural holders with area groups, we find that there 
is a convergence in the average age of the holders regardless of the area groups of agricultural 
holding, but when comparing average age of agricultural holders with type of agricultural 
holding, we find that there is a difference in the average age of holders between plant or 
mixed holdings and animal holdings on the other hand, where the average age of holders the 
plant and mixed holdings 51 years while the holders of animal holdings 44 years. 
 
The results show that the greater the number of family members exceed holdings that the 
main purpose of production is for sell mainly, where we find that the percentage of holdings 
that the main purpose of production which is for household consumption mainly is 75.2% for 
holders households that consist of one person, decrease to 65.7% of holders households 
consisting of 10 persons and more in favor of the percentage of holdings that the main 
purpose of the production is for sell mainly reach to 31.3% compared with 22.4% for the 
holders households that consist of one person. 
 
according to educational attainment of agricultural holders and the use of agricultural 
practices, we find that there is a positive correlation, we find that the holders whom have a 
higher educational attainment having the highest percentage of holdings that use agricultural 
practices, for example the percentage of agricultural holdings which use improved assets 
reach to 9.0% for holders who have illiterate education, while this percentage reach to 13.4% 
for holders who have bachelor degree, and this also applies to the use of organic fertilizers, 
chemicals, agricultural pesticides, and integrated pest management. 
 
 
 



General characteristics of the plant holdings:  
The results indicated that during the agricultural year 2009/2010 there were 111,310 
agricultural holdings in the Palestinian Territory, while the area of holdings reach to 
1,207,061 dunums representing 20.0% of the area of the Palestinian territories, the average 
area of holdings was 10.84 dunum, compared with 18.6 dunums in the year 2004/2005 
according to the agricultural structural survey results, regarding to the type of holdings there 
were 79,176 plant holdings, 17,893 mixed holdings and 14,241 animal holdings. 
 
Most holdings are small, as the number of holdings that area is less than 10 dunums 83,785 
holdings which constitutes 75.27% of the total holdings, representing 20.67% only of the total 
area of holdings, by contrast, we find that the percentage of large holdings more than 80 
dunums accounted for 1.84% of the total number of holdings but its area accounted for 
29.51% of the total area of agricultural holdings, results also show that most of plant holdings 
are individual or household holdings by 82.6% and 11.6% respectively, while the percentage 
of plant holdings that its legal entity is partnership 5.8 % of the total plant holdings. 
 
The number of plant holdings reach 79,176 holdings representing 71.1% of the total holdings, 
compared with 69.5% in the year 2004/2005 according to agricultural structural survey, but 
the area of plant  holdings reaching 841,192.24 dunum, with an average area of 10.62 dunum, 
indicating that most of plant holdings are small holdings, where the number of holdings that 
less than 10 dunums reach 59,034 holdings which constitutes 74.56% of the total number of 
plant holdings representing 24.22% of the area of plant Holdings, by contrast, we find that the 
percentage of large holdings more than 80 dunums formed 1.52% of the total number of plant 
holdings only while its area accounted for 24.36% of the total area of the plant holdings. 
 
Gini coefficient Reached 0.66 This means a decrease of justice distributive of plant 
agricultural holdings, the Gini coefficient value measure a quantitatively degree of justice 
distributive ranging between zero and one, so the higher value means more decreased degree 
of justice, and a Gini coefficient area enclosed in the curve Lawrence between the cumulative 
percentages for a number of holdings with the corresponding cumulative percentages of area 
chord line of the right-angled triangle, which represents full justice. 
 
The results show that the percentage of holdings rented does not exceed 4.33% of the total 
plant holdings, and noted that this percentage not exceed 5.89% of the holdings that area less 
than 30 dunums, but that percentage rises to holdings which area more than 30 dunums 
ranging between 7.32% to reach the highest in holdings which has an area of 80 dunums and 
above by 9.94%. 
 
The results show that there positive correlation between the area and the main purpose of the 
production for sale mainly, that the large area holdings have greater percentage of holdings 
that primary purpose of production is for sale mainly, reaching 16.5% of the holdings that a 
area less than 10 dunums, while this percentage rises to 46.8% of holdings, which has an area 
of 80 dunums. 
 
Owned agricultural plant holdings represent 89.05% of total plant holdings and its area 
represent 79.32% of total area of plant holdings, while 4.33% of plant holdings was rented 
and its area represent 7.14% of total area, average area of rented plant holdings reach 17.5 
dunum and increases by 6.88 dunum for the average area of plant holdings. 
The results indicate that the highest percentage of plant holdings that uses agricultural 
practices are rented holdings, 59.2% of rented holdings use improved assets, 76.82% of rented 



holdings use organic fertilizers, 67.72% of rented holdings use chemical fertilizers, 76.58% of 
rented holdings use chemical pesticides, and 38.06% of rented holdings use integrated pest 
management. 
 
The percentage of planted land area in plant holdings where there is a source of irrigation 
was18.5% (12.9% from artesian wells, 1.9% from public network, and 3.7% from other 
sources), this percentage vary between West Bank and Gaza Strip reaching 12.0% and 99.6% 
respectively. 
 
We note the low role of government in terms of guidance regardless of the main purpose of 
the production, where the percentage of plant holdings that receives guidance from the 
Ministry of Agriculture does not exceed 7.3% but rise in animal holdings by 15.9% and then 
up in mixed holdings by 16.4%, due to the small size of most of the plant holdings while 
increasing percentage in mixed and animal holdings because of the large role of the 
Department of Veterinary guidance with respect to livestock, especially in the provision of 
vaccines for animals. 
 
Results show that 70.7% of the total number of plant holdings are rainfed representing 70.3% 
of the cultivated land area, while the irrigated holdings represent 21.6% of the number of 
plant holdings and 21.3% of the cultivated land area, while the percentage of plant holdings 
that have rainfed and irrigated cultivation reach 4.2% of the number of plant holdings and 
6.5% of the cultivated land area, in addition to 1.9% is not stated. 
 
General characteristics of animal holdings: 
The number of animal holdings in the Palestinian territories 14,241 holdings, 10,879 holdings 
in the West Bank and 3,362 holdings in the Gaza Strip, 12,237 of animal holdings held by 
individual representing 85.9% of the total animal holdings, and 1,492 animal holdings held by 
household representing 10.3 %, while 474 of animal holdings held by the partners, in addition 
to 38 animal holdings are held by a company or government, association, or others 
 
The number of animal holdings that breeding cows reach 1,243 holdings, and 177 holdings 
breeding camels, 8,844 holdings breeding sheep, 5,350 holdings breeding goats, 22 holdings 
breeding Mother's of Broilers, 1,163 holdings breeding Broilers, 274 breeding layers, and 47 
holdings breeding turkey. 
 
Data show that 6,127 of animal holdings receive veterinary services of which 77.6% are 
owned holdings and 2.4% are rented, 27.9% of animal holdings does not receive guidance, 
21.4% of receive guidance from farmers, 20.3% receive guidance from agricultural engineers, 
15.9% receive guidance from Ministry of Agriculture. 
 
General characteristics of mixed holdings: 
Data show that number of mixed holdings reach 17,893 holdings representing 16.1% of the 
total holdings, compared with 23.2% in the year 2004/2005 according to the agricultural 
structural survey of decrease of 7.1% in favor of animal holdings which increased by 5.5% 
 
Gini Coefficient reached 0.43 for mixed holdings which means a better equitable distribution 
than plant holdings which reach 0.66, Gini Coefficient value measure a quantitatively degree 
of justice distributive ranging between zero and one, so the higher value means more 
decreased degree of justice. 
 



Data show that 74.9% of mixed holdings are owned only, rented holdings representing 4.6% 
of the total number of mixed holdings, and  19.2% holdings of more than one type of land 
tenure which is much higher than in Plant Holdings which amounted to 6.6%, it was noticed  
that a high percentage of rainfed holdings the main purpose of production is for sale mainly 
compared with irrigated holdings. 
 
The number of mixed holdings that breeding cows 1,647 holding representing 9.2% of total 
mixed holdings, 12,250 holdings breeding sheep representing 68.5%, and 5,551 holdings 
breeding goat representing 31.0% of the total mixed holdings.  
 
Recommendations for the development of the agricultural sector in the Palestinian 
Territories: 
1. Encourage young people to invest in animal and mixed holdings due to the presence of 

investment opportunities. 
2. Increase public awareness to activate the role of Palestinian women in agricultural 

development, due their ability to make decisions and manage of the agricultural holdings, 
and getting their rights legitimate of the inheritance.  

3. Increase the percentage of holders whose main occupation is agriculture by preventing 
the fragmentation of agricultural holdings area by finding laws and legislation to prevent 
fragmentation of agricultural holdings without contrary to Islam in the division of 
inheritance. 

4. Create a wise management of water distribution in the holdings and rationalization of 
consumption for distribution to the largest agricultural area as possible, and encouraging 
farmers and helping them to collect rain water, to increase irrigated cultivated area.  

5. Activating the role of government and the private and civil sectors to increase the 
cultivated area by encouraging the cultivation of non cultivated arable land. 

6. Activating the role of government in agricultural extension to assist farmers to improve 
their production and increase their income. 

 
Recommendations for updating and development of agricultural data: 

1. Implementation of specialized agricultural surveys based on the agricultural holdings 
frame according to international recommendations. 

2. Activating the role of the statistical unit in the Ministry of Agriculture to updating  the 
agricultural holdings frame continually based on administrative records. 

3. Adoption and design of holder identification card to updating data of  agricultural 
holdings and holders continually. 

4. Close cooperation and coordination with all institutions working in the agricultural 
sector to take advantage of agricultural data available to them. 

5. Building a special agricultural holdings register according to international 
recommendations. 

 


