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 اسميهما أحمل من إلى .. انتظار بدون العطاء علماني من إلى .. والوقار بالهيبة اهللا كللهم من إلى

 .. افتخار بكل

) األعزاء والدي(  

 

 لي مشجعةالوالداعمة  فكانت والراحة، الوقت لي فهيأت السهر، شاطرتني التي دربي شريكة والى

  دوما

   )زوجتي العزيزة(

 

 كبدي إلى فلذتو

  )هاشم(  

 

 ,هذا بحثي على أشرف من وإلى ... دراستي طيلة حرفا علمني من كل وإلى

  .المتواضع العمل هذا أهدي ..........جميعا إليهم
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  إقرار
  

لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس أقر أنا معد ،

، لم يقدم لنيل درجة عليـا  وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منهاباستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، 

  .ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  .................. :التوقيع

  ائر هاشم عبد الرحمن عبد القادرث

  /     /      :التاريخ
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  الشكر والعرفان
  

 الوجود والصالة حيز إلى الدراسة هذه بإخراج علي نعمته وأتم وفقني الذي العالمين رب هللا الحمد

  -: وبعد للعالمين ومعلما هاديا بالحق بعثه الذي الكريم نبيه على والسالم

 

 عملنا دروب في شمعة وأشعل األطروحةه من ساعد في إتمام هذ كل والعرفان كرالش أتقدم بجزيل

ثمـين   دربنا وأخص بالـذكر الـدكتور   لينير فكره حصيلة من وأعطى المنابر على وقف من وإلى

 وأتقـدم كما  ، خير كل عنا اهللا فجزاه األطروحة، هذه انجاز على باإلشراف تفضل الذي هيجاوي 

راء سـديدة  أو ،لما قدمه لي من توجيهات نافعـة  سمارهنصر  الدكتورر الى  بجزيل الشكر والتقدي

األستاذ بكر بدارين لمسـاعدتي فـي     إلى بالشكر أتقدم كما ،فله مني كل االحترام والتقدير ،ةصائب

  .اإلحصائيةتحليل البيانات 

  

لمسـتدامة، ممـثال   وخاصة أسرة معهد التنمية الريفية ا كما اتقدم بشكري وامتناني لجامعة القدس،

الدكتور حسان أبو قاعود والدكتور معتـز   األفاضل السادةمن وأساتذته ، وأخيراً أشكر كل  بإدارته

 .األطروحة هذه بمناقشة تفضلوا الذين القطب

 

 

  ثائر هاشم عبد الرحمن عبد القادر
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  لتعريفاتا
  

 بعناصره وتحليلهـا،  خاصةال البيانات جمع في ويعنى المناخ، يدرس الذي العلم هو: علم المناخ •

 الحاالت حدوث أسباب ويسعى لمعرفة ،متميزة ونماذج وأنماط حاالت في وتركيبها مكانيا وتصنفها

 حـدوثها،  أسـباب  ومعرفة المناخية، الفروق على تحليل ويعمل ،حدوثها وتوقع وتكررها المناخية

 تلـك  وخاصة والفيزيائية الحيوية الطبيعية البيئة مكونات في عنها المؤثرة الناجمة النتائج ومعرفة

 علـى اسـتخدام   ويعمـل  ،المتعددة بأشكالها والمعيشية االقتصادية اإلنسانية في النشاطات المؤثرة

  ).(IPCC ,2001a  البيئية للمشاكل حلول أيجاد في وتطبيقها المناخية البيانات

 

في قابليتـه   أوط حالة المناخ في متوس اإلحصائيةالتباين المغزوي من الناحية  :التغيرات المناخية •

عمليات داخلية طبيعيـة   إلىوقد يكون تغير المناخ راجعا ) عقود عادة أو أكثر( ممتدةويستمر لمدة 

اسـتخدام   مستمرة في تكـوين الغـالف الجـوي أو   تأثيرات خارجية أو لتغيرات بشرية المنشأ  أو

  .)(IPCC ,2001a األراضي

  

دي للنظام المناخي المعتمد على الخصائص  الفيزيائيـة  عبارة عن عرض عد :النموذج المناخي •

كـل   أووتقليـل بعـض    المرتـدة وتفاعلها وعمليات تغـذيتها   ،واالجتماعية والبيولوجية لعناصره

يمثل النظام المناخي بنماذج تتباين في تعقيداتها على انه يمكن تجديد  أنخصائصه المعروفة ويمكن 

صره أو مجموعة من هذه العناصر وان كانت تختلف فـي  هيكل هرمي بنماذج بأي عنصر من عنا

ومدى تمثيل العمليات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجيـة   ،لجوانب مثل عدد األبعاد المكانيةبعض ا

بوضوح أو المستوى الذي تشرك فيه عمليات بوضع المعايير التجريبية وتوفير النماذج المترابطـة  

 والمحيطات والجليد تمثيال شامال للنظام المناخيللدوران العام في الغالف الجوي 

 IPCC,2001a)(.  

 

أو  احتماال األوصافهي التوقعات المناخية التي تحدث نتيجة لمحاولة وضع أكثر  :التنبؤ بالمناخ •

 األجـل تقدير التطور الفعلي للمناخ في المستقبل أي على المستويات الفصلية ومتعدد السـنوات أو  

  .)(IPCC, 2001a الطويل

  

مجموعة  إلىلمناخ المستقبل استنادا  األحيانتمثيل معقول ومبسط في كثير من :  سيناريو المناخ •

متسقة داخليا من العالقات المناخية التي وضعت لالستخدام الصريح في استكشاف العواقب المحتملة 



 د 
 

صورة مـدخالت   في األحيانالبشرية والتي تستخدم في كثير من  األنشطةلتغير المناخ الناجم عن 

وإسقاطات المناخ تستخدم في الغالب في صورة مادة خام لوضع سيناريوهات المناخ  ،لنماذج التأثير

IPCC, 2001a)(.  

 

 أوهي تلك المكونات الغازية الموجودة في الغالف الجوي سـواء أكانـت طبيعيـة    : غاز الدفيئة •

 األشـعة جات معينة في نطاق طيف وتبعثها عند أطول مو اإلشعاعاتبشرية في المنشأ التي تمتص 

بب هـذه الخاصـية فـي    والغالف الجوي والسحب وتتس األرضتحت الحمراء المنبعثة من سطح 

 ،هي بخـار المـاء   لألرضوغازات الدفيئة الرئيسية الموجودة في الغالف الجوي  ،مفعول الدفيئة

ذلك هناك عدد من غازات  على ةوعالو واألوزونوثاني أوكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان 

  .)(IPCC, 2001aبالكامل  اإلنسانالدفيئة من صنع 

 

هو جسم خاص قام بإنشاء نظام معيـاري طـوعي العتمـاد المنتجـات     : GAP الجلوبال جاب •

يطبق النظام المعياري لعمليات اإلنتاج الزراعي  ،)1997أوروبا (الزراعية من مختلف إنحاء العالم 

كما أنها معيار يحكم  ،ات التصنيع أو أية عملية لتغيير الهيئة الفيزيائية للمنتجاألولية وال يشمل عملي

العالقة بالعالقة بين المنتجين والمسوقين فقط وال يتم إظهار شعار الجلوبال جـاب علـى المنـتج    

كما تم اعتماد الجلوبال جاب كمعايير عالمية للممارسات الزراعية الجيدة  خالل  ،للمستهلك النهائي

ارسات مالم(GAP =Good Agricultural Practices  2007مؤتمر دولي في تايالند في آب 

  .)www.GlobalGap.org( )الزراعية الجيدة

  

إنتاج المحاصيل الزراعية بوسائل غير تقليديـة فـي   نظام زراعي يعتمد على  :الزراعة المحمية •

رض حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة، كالزراعة داخـل األنفـاق أو   منشآت خاصة، بغ

البيوت البالستيكية أو البيوت المحمية ذات المناخ الخاضع للسيطرة والتحكم، لضمان التدفئة شـتاء  

والتبريد صيفاً، وكذلك التحكم بالرطوبة المناسبة وحماية النباتات من التيـارات الهوائيـة البـاردة    

وهي تعد أسلوباً زراعياً متطوراً وعامالً فاعالً فـي زيـادة    ،نة واألمطار واآلفات الزراعيةوالساخ

اإلنتاجية الزراعية من المحاصيل كماً ونوعاً، وبالتالي تعد الزراعة المحمية صناعة استثمارية فـي  

ـ (الزراعة، يوضع فيها رأسمال ضخم إلنتاج محاصيل زراعية في غير أوقـات زراعتهـا    ر الزي

  .) 2007 ،وآخرون

  



 ه 
 

  ختصراتالم
  

  
 – Applied Research Institute: .معهد األبحاث التطبيقية

Jerusalem 
 

:ARIJ 

 Food Agriculture: .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
Organization of the United 
Nations    
 

:FOA 

 General Circulation Model: .نموذج الدوران العام
 

:GCM 

 Intergovernmental Panel on :   .الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
Climate Change. 

:IPCC 
  

 Ministry of Agriculture :MoA:  .وزارة الزراعة
 

 Palestinian Hydrology Group: مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
 

:PHG :  

 Statistical Package for the: .حصائية في العلوم االجتماعيةبرنامج الرزمة اإل
Social Sciences 
 

:SPSS 
 

 Special Report on Emissions: .التقرير الخاص بشأن سيناريو االنبعاث
Scenarios of the IPCC 
 

:SRESs 

التـابع للهيئـة الحكوميـة األولالفريق العامل 

  .المعنية بتغير المناخ

:Working  Groups I  :WGI 



  

 و 
 

  الملخص
  

و  ،2012/ كـانون األول   – 2011 / أيلـول  بين شهر الممتدة ماأجريت هذه الدراسة في الفترة 

مناطق الزراعة المحمية في شمال الضفة الغربية وغـور األردن وبالتحديـد محـافظتي     استهدفت

ومحافظة جنين  ومنطقـة غـور    ،لتشابه مناخهاطولكرم وقلقيلية وتم اعتبارها وحدة واحدة نظرا 

 GLOBALG.A.P""األردن وشملت عينة الدراسة المزارعين اللذين يطبقون نظام الجلوبال جاب 

  .في الزراعة المحمية

  

معرفة تأثير التغيرات المناخية على واقع المحاصيل التصـديرية ذات المـردود    هدفت الدراسة إلى

 ةوالبنـدور  ،العنقوديـة  ةالبندور(،ل الضفة الغربية وغور األردنشمااالقتصادي العالي في مناطق 

إجراء مقارنات من حيـث تكـاليف   ، من خالل )الفراولة والنباتات الطبية ،الفلفل الملون ،الكرزية

باإلضافة إلى دراسة أثـار التغيـرات المناخيـة علـى      ،ت اإلنتاج والربح لنفس المزارعينوكميا

  .ة نظر المزارعين في منطقة الدراسةالممارسات الزراعية من وجه

  

 تعبئة حيث تم، تم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، من خالل استبيان صمم لهذا الغرض

، وقد أجريت الدراسـة  مقصودةكعينة  مزارع) 150(من أصل  المزارعين قبل من استبيان) 144(

تعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية بحسب أسس المنهج الوصفي، وتم تحليل البيانات باالس

 . SPSS)( ـالمعروف ب
 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود أثار واضحة للتغيـرات المناخيـة تمثلـت    

 درجة مئوية وانخفاض ملموس في كميـة األمطـار   1.2بارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بمعدل 

كما وأظهرت نتـائج الدراسـة أن    ،خالل الثالثة عقود الماضيةدراسة في مناطق ال% 10.5بنسبة 

للتغيرات المناخية أثر واضح  في تغيير الممارسات الزراعية لدى المزارعين من خـالل اسـتبدال   

األصناف السابقة بأخرى أكثر تحمال للظروف الجوية وبتغيير مواعيد وفتـرة الزراعـة، وزيـادة    

حة االنتشار الواسع لآلفات واألمـراض الزراعيـة، وانخفـاض    استخدام المبيدات الزراعية لمكاف

من المزارعين زادت كمية الري المضافة لـديهم  % 92.8وأن  ،لمساحة الزراعية نتيجة شح المياها

من المزارعين يرون زيادة في ارتفاع أسـعار الميـاه، بينمـا يـرى     % 73.1، وأن %25بنسبة 

من المـزارعين  % 99.3ورأى  ،ثرا بالتغيرات المناخيةاألكثر تأمن المزارعين أن المياه % 51.3

  .أن اإلنتاج انخفض لديهم  لنفس المحاصيل بسبب التغيرات المناخية

  



  

 ز 
 

 ،%46.7اشر في انخفاض الـربح بنسـبة   كما وتوصلت الدراسة إلى أن للتغيرات المناخية أثر مب

كرزية والفلفل الملـون   ال ةالعنقودية والبندور ةالبندورلمحاصيل % 47.3 ،31% ،56% ،51.8%

وأن  ،مقارنة بالعقـد الماضـي   2011/2012والفراولة والنباتات الطبية على التوالي خالل  موسم 

لـك  يليهـا فـي ذ   ،%18.26قة طولكرم وقلقيلية بنسبة أكبر انخفاض في كمية اإلنتاج كان في منط

ه النتائج تتوافق مـع  وهذ ،%14.8ومن ثم منطقة جنين بنسبة  ،%15.8منطقة غور األردن بنسبة 

والتي تنبأت بانخفاض كمية اإلنتاج  ،2007التقرير الرابع للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ عام 

  .خاصة في الدول النامية% 25-%5الزراعي بنسبة تتراوح ما بين 

  

مضاعفة اإلنفاق على البحوث الزراعية السيما البحـوث المتعلقـة   وتوصي الدراسة الى ضرورة 

وخاصة األصـناف المقاومـة للملوحـة     ،بإنتاج وتطوير األصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية

حـول   بحـوث  بـإجراء  كما توصي الدراسـة  ،وقليلة االحتياج للمياهواألصناف المقاومة للحرارة 

األمراض واآلفات والحشرات والحشائش التي من الممكن انتشارها عند ارتفـاع درجـة الحـرارة    

زيادة المساحة المزروعة وفق نظام الجلوبال جـاب والتـي مـن     باإلضافة الى ،الهطولت ومعدال

كمـا   ،خاللها يستطيع المزارع تقليل تكاليف المدخالت الزراعية والحصول على إنتاج عالي الجودة

 .وتوصي الدراسة بأتباع المكافحة الحيوية في التغلب على الحشرات 
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The Impact of Climate Change on the Reality of Cash Crops in the 
Northern West Bank and the Jordan Valley 
 
Prepared by: Tha’er Abdul Qader 
 
Supervised by: Dr. Thameen Hijawi 

 
Abstract 

 
This study was conducted during the period September 2011 - December2012, and 
targeted areas of protected agriculture in the West Bank, specifically the semi-coastal areas 
in Tulkarm and Qalqilya districts in-lands of Jenin district and the Jordan Valley. The 
study sample included farmers applying "GLOBALGAP" system. 
 
This study aimed to determine the impact of climate change on the reality of cash crops 
grown in the targeted areas (cluster tomatoes, cherry tomatoes, colored pepper, strawberry 
and medicinal plants), through comparing the  productivity and profitability of these crops 
for  in addition to studying the effects of climate change on farmers practices in the study 
areas.  
 
Data and information related to the study were collected from 150 farmers using 
questionnaire specially designed for this purpose, this study applied the descriptive 
approach and data were analyzed using the SPSS analytical software. 
 
The study found a noticeable influence of climate change on the main climatic factors 
affecting the cash crop production.  mainly,  increased average  temperature by 1.2 degrees 
Celsius and a significant reduction of precipitation by 10.5% in the study areas during the 
past three decades. Furthermore, the results showed that climate change had a clear impact 
on changing farmers practices to adapt with climate change impacts by  changing  the 
planting period, increasing the application of pesticides, reducing the cultivated areas  due 
to  of water scarcity. The study showed that 92.8% of farmers increased the amount of 
water applied for  irrigation by  25%, while and 73.1% of the farmers confirmed that  water 
prices for agriculture has increased, and  51.3% of the sample farmers believe that water is 
the most factor most affected by climate change, whereas  99.3% of the sample  farmers 
said that productivity of cash crops was  decreased due of climate change impacts. 
 
The study also found that climate changes have a direct impact in lowering the profitability 
of cash crops by  46.7%, 51.8%, 56%, 31%, 47.3% for cluster tomatoes, cherry tomatoes, 
colored peppers, strawberries and medicinal plants respectively during the season 
2011/2012 compared to the past decade Moreover, climate changes have a direct impact on 
reducing crop productivity  by 18.26%, 15.8%, and 14.8%, in Tulkarm and Qalqilya, 
Jordan Valley and the Jenin areas respectively. 
 
The study findings are consistent with the fourth report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change in 2007, which predicted a decline the amount of agricultural production 
by between 5% -25%, especially in developing countries. 
 



  

 ط 
 

The study recommends to magnify the investment in agricultural research, especially 
what's related to the production and development of varieties adapted to climate changes, 
particularly resistant varieties of salinity and extreme temperatures and reduced irrigation. 
The study also recommends to conduct researches on diseases and pests, insects and weeds 
that can spread at high temperature and dry conditions, and to adopt natural and biological 
control mechanisms. The study furthermore recommends to and mainstream the 
application of GOBALGAP production system due to the positive impacts on can reducing 
the overall production costs and improve product   quality and marketability.  
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة
 

 المقدمة  1.1
  

 الحكومية الهيئة عن الرابع الصادر التجميعي التقرير وآخرها الرسمية، الدولية التقارير أثبتت لقد

 والسيما اآلونة األخيرة في دثح الذي المناخ تغير أن ،م2007 في المناخية بالتغيرات المعنية الدولية

 مستوى وارتفاع األمطاروانخفاض وتذبذب كميات  الحرارة درجات ارتفاع في المسجلة الزيادات

 الفيضان من حاالت عليه ترتب مما ،واإلحيائية الفيزيائية النظم كثير من في بالفعل أثر قد البحر سطح

 في ونقصالزراعي  اإلنتاجض كميات البحر، وانخفا سطح مستوى وارتفاع الجفاف من ونوبات

 االحتياج وزيادة الزراعية للمحاصيل الجغرافي التوزيع خريطة الزراعية وتغير المحاصيل إنتاجية

 على سلبية إلى تأثيرات باإلضافةبخر تال معدالت وارتفاع الحرارة درجات ارتفاع نتيجة الماء إلى

  .ةالحرار موجات وأوقات معدالت تغير نتيجة الزراعة

  

 وطأة من التخفيف أجل المستويات من كل على ضرورية إستراتيجية التغيرات تلك مع التكيف ويعتبر

 التغيرات ظاهرة وتعتبر الزراعي، اإلنتاج على المحتملة وعواقبه للقلق، المثيرة المناخ تغير احتماالت

األرضية  الكرة سطح على انمك إلى مكان من أي تختلف محلية تأثيراتها أن إال عالمية ظاهرة المناخية

)IPCC ,2007.(  

  

فالمناطق الفلسطينية تشهد تغيرات مناخية بدأنا نحصد أثارها على المستوى المحلي حيث تتجلى هذه 

التغيرات في تدني نسبة األمطار عن معدالتها السنوية والتي لم تتجاوز خالل السنوات الثالث 

التقلبات المناخية المفاجئة والتي تتجلى في االنتقال  من المعدل السنوي باإلضافة إلى%60الماضية 
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السريع من طقس بارد إلى طقس مشمس وما يرافقه من عواصف وأمطار غزيرة في فترات زمنية 

  ).2008 ،أريج( قصيرة وارتفاع معدالت الحرارة
 

 المحميةالمحاصيل التصديرية إن التوصل إلى نتائج واستنتاجات عن أثار التغيرات المناخية على 

، سيؤدي إلى تطوير إجراءات الزراعي ونمط زراعة المحاصيل اإلنتاجوانعكاسها على معدالت 

والتي تنعكس بشكل أساسي على المزارع  ،واستراتيجيات الجهات المعنية في القطاع الزراعي

  . الفلسطيني
 

لموضوع، حيث تم لقد تم إجراء مراجعة شاملة لمختلف المصادر الثانوية المتوفرة والمتعلقة با

زيارة العديد من المكتبات بهدف تطوير قائمة بأسماء المراجع والدراسات واألبحاث المتوفرة حول 

موضوع الدراسة، حيث اقتصر ماعثر عليه من مواضيع تتعلق بالتغيرات المناخية العالمية وأسباب 

واثر التغيرات في المناخ واسترتيجية التغيرات المناخية في مناطق السلطة الفلسطينية،  ،حدوثها

على العرض والطلب على المياه الزراعية وتأثير تغيرات المناخ على كميات اإلنتاج للزراعة 

لذا يمكن اعتبار هذه الدراسة األولى المتكاملة للتغيرات  ،البعلية في ظل عدة سيناريوهات مناخية

 ،جنين ،في مناطق طولكرم قلقيليةالمناخية وأثارها على الربحية الزراعية للمحاصيل التصديرية 

غور األردن ومن ينعكس عليها من تقلبات في مواسم النمو وتغير في احتياجات المحاصيل للمياه 

  .وانخفاض في كميات اإلنتاج

  

لقد تم اختيار المشكلة البحثية بسبب أهميتها الكبيرة وما يترتب على عدم دراستها من قلة في 

 القطاع الزراعية الراجعة وفق منهج البحث العلمي مما قد يؤثر على المعلومات الدقيقة والتغذي

  .الربحية للمحاصيل التصديرية المحميةسواء من ناحية اإلنتاجية الزراعية أو 

  

 مشكلة الدراسة 2.1

  

سيؤثر على جميع مناحي الحياة  حيث ،إن فلسطين كغيرها من الدول النامية ستتأثر بالتغير المناخي

المائية فضال عن المخاطر المرتبطة بالصحة  المواردية اإلنتاجية الزراعية أو توافر سواء من ناح

العامة فكما هو معروف فان المساحات الخضراء في المناطق الفلسطينية محدودة والمناطق الطبيعية 

وارتفاع درجات سبب انخفاض معدالت األمطار بذات الغطاء النباتي المحدود مهددة بالجفاف 

من هذه األراضي هي ذات زراعات مطرية %95أما بالنسبة لألراضي الزراعية فان  ،ةالحرار

 .تعتمد بالمطلق على األمطار
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وتغير  ،س الحراري وزيادة درجات الحرارةومن هنا فان زيادة االستجابات المتوقعة لظاهرة االحتبا

المحاصيل  إنتاجيةعلى  سلبياسيكون لها تأثيرا  ،األمطار وكميتها وتذبذب توزيعها أنماط هطول

عن طريق التغيرات الحاصلة في  العائد الزراعيوالربح  انخفاضالمحمية وما يرتبط بها من 

 اإلنتاج وانخفاضالمحاصيل حياة   فسيولوجيا النبات والتي ستؤدي إلى إحداث تغيرات في موازين

  .اإلنتاجالزراعي وما ينعكس عليه من ارتفاع تكاليف 

  

واقع سة تقييم وتوضيح النتائج المترتبة من حدوث التغيرات المناخية على تحاول هذه الدرا

وما وذات الربحية العالية  اقتصاديالمحاصيل التصديرية والتي تعتبر من المحاصيل المجدية ا

األسعار  وتذبذبنعكس عليه من تغير في أنماط زراعة المحاصيل ومساحتها ومعدالت اإلنتاج ي

 .يلة الماضية خاصة في السنوات القل

  

المحاصيل  واقعما هي انعكاسات التغيرات المناخية على : وتبرز مشكلة الدراسة في السؤال التالي

  ؟ األردنمناطق شمال الضفة الغربية وغور في  التصديرية

  

  الدراسة ومبررات أهمية3.1 

  

التي تواجه  21رن أصبح التغير المناخي حقيقة ثابتة علميا وواحدة من التحديات الرئيسية في الق

البشرية والتي تستدعي حشد الخبرات والطاقات البشرية على جميع المستويات للحد من أثارها 

  :فيكمن مبررات اختيار موضوع الدراسة بشكل عام فيما يلي ،وخاصة على القطاع الزراعي

دية في باألهمية الكبرى من الناحية االقتصاوخاصة الزراعة المحمية يحظى القطاع الزراعي  •

 .األردنغور و ،جنينو ،قلقيليةمناطق طولكرم 

إنتاجية وربحية الحقيقي للتغيرات المناخية على  األثرعدم توفر بيانات ومعلومات كافية عن  •

غور و ،جنينو ،وقلقيليةمناطق طولكرم في  وخاصة الزراعة المحمية الزراعيقطاع ال

  .األردن

يير في الممارسات العديد من المزارعين إلى التغنتيجة التغيرات الحاصلة في المناخ اتجه  •

 .مما يلزم دراسة األبعاد الممكن حدوثها من تلك الظاهرة ،الزراعية لديهم

للمناخ في مناطق الدراسة  األساسيةأهم التغيرات الحاصلة على العناصر  على التعرف •

 ) .درجات الحرارة ،األمطار(المختلفة 

 .المحاصيل التصديرية في الدفيئات بإنتاج ناخيةالم العوامل تحكم مدى عن الكشف •
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  أهداف الدراسة  4.1
  

  .تتمثل أهداف الدراسة بهدف عام ومجموعة من األهداف الفرعية

  

 التصديرية المتمثلة في  المحاصيل واقعدراسة أثر التغيرات المناخية على أما الهدف العام فيتمثل ب

  األخيرخالل العقد  )الفراولة والنباتات الطبية، الفلفل الملون ،بندورة الكرزيةال ،البندورة العنقودية(

  .في مناطق الدراسة المختلة

  

 -:فتتمثل فيما يلي األهداف الفرعيةأما 
 

الخاصة بالمحاصيل التصديرية  المتغيراتأبراز العالقة بين التغيرات المناخية وبعض  •

 –المساحات الزراعية –لمناخيةأهم المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات ا :المحمية من حيث

ظهور وانتشار  –)موسم الزراعة(موعد وفترة الزراعة  –تذبذب أسعار المنتجات الزراعية

 .والمدخالت الزراعية اإلنتاجتكاليف   –الزراعية واألمراض اآلفات

 :من حيث األخيرأبراز العالقة بين التغيرات المناخية ومياه الري الزراعية خالل العقد  •

  كميات الضخ من  –كميات االستهالك  –صدر الري للمحاصيل في المناطق المختلفة م    

 .جودة المياه –أسعار المياه –الجوفية  اآلبار
 

  أسئلة الدراسة  5.1

  

  .تتمثل أسئلة الدراسة  في سؤال رئيسي ومجموعة من األسئلة الفرعية 

 المحاصيل التصديرية على واقعخية لتغيرات المنال تأثيرهل هنالك  :أما السؤال الرئيسي فهو

الدفيئات في ) الفراولة والنباتات الطبية ،الفلفل الملون ،البندورة الكرزية ،البندورة العنقودية(

  ؟األخيرلمناطق الدراسة المختلفة خالل العقد الزراعية 

 راسةمناطق الدو مابين محاصيل الدراسة المتنوعةللتغيرات المناخية  تأثير واضحهل هنالك   •

 :من حيث؟  المختلفة

 ؟ اإلنتاجكميات  •

  ؟ المساحات الزراعية •

 المزروعة؟ األصناف •

 ؟ موعد وفترة الزراعة •
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 ؟الزراعية واألمراضظهور وانتشار االفآت  •

 ؟اإلنتاجالزراعي ومدخالت  اإلنتاجتكاليف  •

ية خالل هل هنالك عالقة بين التغيرات المناخية والمياه المستخدمة في ري المحاصيل التصدير  •

 :لمناطق الدراسة المختلفة ؟ من حيث األخيرالعقد 

  الزراعي ؟مصدر الري  •

  ؟ كميات االستهالك  •

 ؟وجودتها المياهأسعار ؟ و توفر مياه الري من مصدرهاكميات  •
 

  فرضيات الدراسة  6.1

  

ما بين تأثيرات التغيرات ) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  •

وغور األردن وانخفاض الربح لمحاصيل البندورة  ،وجنين ،لمناخية في مناطق طولكرم وقلقيليةا

والنباتات الطبية خالل العقد األخير  ،والفراولة ،والفلفل الملون ،والبندورة الكرزية ،العنقودية

  .م2011/2012وموسم 

بين التغيرات المناخية ما ) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  •

 ،الفراولة ،الفلفل الملون ،البندورة الكرزية ،وانخفاض كميات اإلنتاج لمحاصيل البندورة العنقودية

 .غور األردن ،جنين ،النباتات الطبية في مناطق طولكرم قلقيلية

ة ما بين التغيرات المناخي) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  •

 ،الفلفل الملون ،البندورة الكرزية ،لمحاصيل البندورة العنقودية وتناقص المساحات الزراعية

 .غور األردن ،جنين ،النباتات الطبية في مناطق طولكرم قلقيلية ،الفراولة

ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  •

غور  ،جنين ،ف المزروعة حاليا بأصناف مختلفة  في مناطق طولكرم قلقيليةواستبدال األصنا

 .األردن

ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  •

غور  ،جنين ،وظهور وانتشار اآلفات واألمراض الزراعية المختلفة في مناطق طولكرم قلقيلية

 .األردن

ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ال توج •

 ،الفلفل الملون ،البندورة الكرزية ،وتغير موعد وفترة الزراعة لمحاصيل البندورة العنقودية

 .غور األردن ،جنين ،النباتات الطبية في مناطق طولكرم قلقيلية ،الفراولة
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ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(إحصائية عند مستوى الدالة ال توجد فروق ذات داللة  •

الفلفل  ،البندورة الكرزية ،وارتفاع تكاليف ومستلزمات اإلنتاج لمحاصيل البندورة العنقودية

 .غور األردن ،جنين ،النباتات الطبية في مناطق طولكرم قلقيلية ،الفراولة ،الملون

ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(ند مستوى الدالة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع •

الفلفل  ،البندورة الكرزية ،وازدياد كميات استهالك مياه الري لمحاصيل البندورة العنقودية

 .غور األردن ،جنين ،النباتات الطبية في مناطق طولكرم قلقيلية ،الفراولة ،الملون

ما بين التغيرات المناخية ) ≥ α 0.05(لدالة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا •

وانخفاض كميات المياه المتوفرة حسب مصدرها لري المحاصيل أسعار مياه الري وانخفاض 

النباتات الطبية  ،الفراولة ،الفلفل الملون ،البندورة الكرزية ،جودتها لمحاصيل البندورة العنقودية

 .غور األردن ،جنين ،في مناطق طولكرم قلقيلية

  

  الدراسة ومحددات حدود 7.1

  

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي

  

-1975حدود الدراسة الزمنية لعناصر المناخ لمناطق الدراسة خالل األعوام : الحدود الزمنية* 

 ،الفراولة ،الفلفل الملون ،الكرزية ،ندورة العنقودية، أم بخصوص دراسة الربح لمحاصيل الب2012

حسب نوع المحصول وتاريخ البدء بزراعته في  2012- 1999مابين  األعشاب الطبية فتراوحت

  .مناطق الدراسة

 وقلقيليةطولكرم ( شملت الدراسة ثالثة محافظات زراعية في الضفة الغربية: الحدود المكانية *

  ).األردنوغور  ،جنينو ،)منطقة واحدة(

وبال جاب لمحاصيل البندورة المزارعين المطبقين والحاصلين على شهادة الجل: الحدود النوعية* 

  .الفراولة واألعشاب الطبية ،الفلفل الملون ،الكرزية ،العنقودية

الفراولة  ،الفلفل الملون ،الكرزية ،البندورة العنقودية( الدفيئاتمزارعي  :مجتمع الدراسة *

  .والمطبقين والحاصلين على شهادة الجلوبال جاب) الطبية واألعشاب
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  يالفصل الثان

____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  
  مقدمة 1.2

  

أدت النشاطات البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية وإتباع المجتمعات أنماط حياة 

راج وحرق كميات كبيرة وقد أدى هذا التوجه إلى استخ ،أكثر تعقيد إلى زيادة الطلب على الطاقة

ويؤدي  ،رفع نسب مايعرف بالغازات الدفيئةمن الوقود االحفوري لتوليد الطاقة األمر الذي أدى في 

ارتفاع كثافة الغازات الدفيئة الموجودة في الغالف الجوي لألرض إلى ارتفاع درجة الحرارة سطح 

غازات الدفيئة تعمل على فكما هو معروف فان ال ،ض بصورة أعلى  من معدلها الطبيعياألر

امتصاص جزء من األشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح األرض نتيجة انعكاس األشعة  الساقطة 

عليها من الشمس وتحتفظ بها لتحافظ على درجة حرارة األرض ضمن معدلها الطبيعي غير إن 

اظ بكمية اكبر من زيادة تركيز هذه الغازات وتراكم وجودها في الغالف الجوي يؤدي إلى االحتف

ظاهرة االحتباس الطاقة الحرارية وبالتالي تبدأ درجة حرارة سطح األرض باالرتفاع وحدوث 

  ).IPCC ,2007( الحراري

  

ومن أهم مخاطر التغير المناخي الناتجة عن التغيرات المناخية ارتفاع درجة الحرارة حيث يحتمل 

ة مع نهاية القرن الحالي األمر الذي سيؤدي درجة مئوي 3- 2زيادة متوسط درجات الحرارة بمقدار 

  :)FAO ,2005( إلى زيادة حدة اثر التغير المناخي وذلك من خالل
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 .النقص الشديد في موارد المياه العذبة وارتفاع حدة انعدم األمن المائي •

 .ارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات نتيجة ذوبان الجليد في األقطاب المتجمدة •

 .المتزايد للفيضانات وموجات الحر والجفاف التعرض •

 .حدوث تغير في كميات وأماكن سقوط األمطار ومواسمها •

 .تدهور األراضي والتصحر •

 .تراجع اإلنتاجية الزراعية وانعدام األمن الغذائي •

 .فقدان التنوع البيولوجي والغطاء النباتي •

 .زيادة ارتفاع نسب األمراض واآلفات وظهور أمراض جديدة •

 .جرة العشوائية وضغوط اقتصادية واجتماعيةاله •
 

سوف تتحمل العبء األكبر من األضرار الناجمة  الناميةوتشير معظم الدراسات واألبحاث أن الدول 

عن التغير المناخي على الرغم من أن هذه الدول ال تساهم إال بقدر قليل في زيادة االحتباس 

فمن المرجح إن يؤدي تغير المناخ إلى انهيار   ،األكبرالحراري في حين تساهم الدول الغنية بالنسبة 

نظم الزراعة وانعدام األمن الغذائي وقد يعيق النمو االقتصادي باإلضافة إلى زيادة انتشار األمراض 

ومعدل الوفيات اآلمر الذي يؤدي إلى زيادة حدة الفقر والحد من قدرة األفراد على مواجهة األخطار 

  ). 2008 ،أريج(في هذه الدول  الناتجة عن هذا التغير

  

بتغير المناخ بدراسة النماذج الرياضية المختلفة للتغيرات المناخية ي المعنكومي الحالفريق لقد أهتم 

ــي وأجرى مراجعات متعددة منذ ذلك الوقت للنتائج وخلص ، م١٩٩٠ وآثارها منذ تقريره الرابع ف

الغالف ثاني أوكسيد الكربون فـي  غاز مية كإلى أنه إذا تضاعفت  ،)٢٠٠٧(مطلع عام في الصادر 

 1.8العالم بنحو فــي الصناعة سوف ترتفع درجة الحرارة ل عصر ما قبفــي عن مستواها ي الجو

مستوى سطح البحر  فيوسوف يصاحب ذلك ارتفاع ، الحاليرن ـقـة الـدرجة مئوية بنهاي ٤إلى 

المناخ أن التغيرات المناخية  المعنى بتغير الحكـومي ق ـويوضح الفري ،سم ٥٩ - ١٨يقدر بنحو 

    نفس القارةل أخرى داخ إلىن منطقة ـوم، تداعياتها من قارة إلى أخرى فيالمحتملة ستختلف 

)IPCC , 2007.(  

  

إلى أن التغير  ،)IPCC(ة المعنية بتغير المناخ ـالدولي الحكوميةتشير التقارير التي أصدرتها الهيئة 

ر مسبوق في ارتفاع درجات ـر غيـسارع وتغيـه من تاألرضية وما يصاحب كرةاخي للـالمن

القرن  خاللة ـدرجة مئوي 0.76رارة ارتفعت في المتوسط بمقدار ـة الحـإن درج( الحرارة

ي ـاع فـوإن ارتف، المدة نفسهال سنتيمتراً خال 17ر ـارتفع مستوى سطح البح، كما )العشرين
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أن درجة حرارة األرض مستمرة ، ةـالحرجالمرحلة ل درجة مئوية يشك 2الحرارة مقداره  ةـدرج

 األكثر 2010حتى 1995الماضية منذ العام  15منتظم وتعد السنوات ل شكـاع بـفي االرتف

 ).IPCC ,2007( ،)عامًا تقريبًا 156أي منذ (1850سخونة منذ عام 
 

ة كبيريمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات ، انيـا المكـإن التغير في معدالت األمطار وفي توزيعه

ـ ي الـف زيادة معدالت التبخر لمياه المحيطات وزيادة سرعة تبخر المياه ل دورة الهيدرولوجية مثـ

ـ ؤدي إلـمن اليابسة مما ي ـ من مياه األمطار إلى مصادر األنهل أقل كميـة  ى وصوـ ومن  ،ارـ

ـ صحوبة بأنمـالمتوقع أن تأتي هذه التغيرات م أكثـر  اط جديدة  لسقوط األمطار وإحداث مناخ ـ

الزيادات المسجلة يمـا  ة والسـالتغيرات المناخيـف ،األعاصير والفيضانات والجفافـل مثتطًرفا 

وتعد ، عديدة من العالمأنحــــاء في درجات الحرارة قد أثرت في النظم الفيزيائية واإلحيائية في 

ــر الموارد المائية من  التغير المناخي للكرة ل فالدراسات جميعها حو ،النظم حساسة لتغير المناخأكث

زيادة الظواهر ، وكـذلك  ة ونوعيتهاـوارد المائيـالمكمية تأثير التغير المناخي في كد تؤ، األرضية

  يرـة واألعاصـالجفاف والفيضانات واالنهيارات الثلجيـل المناخية المتطرفة مث

)El-Raey,2009.(  
 

ــون وست لحرارة والشرق األوسط نتيجة الرتفاع درجات ا اإفريقيآثار التغيرات المناخية أشد في كـ

ـ التوقعات إلى أن متوسحيث تشير  ،قوط األمطارـة سـولقل ـ تغي تكلفـة ط ـ ر المناخ إلى أدنى ـ

ـ س، 2100ام ـعل خصوصًا الشرق األوسط بحلو، يمـن اإلقلـمأجزاء ي ـستوياته فـم ل يعادـ

  %32من الناتج المحلي اإلجمالي وتراجع اإلنتاجية الزراعية بنسبة %  2.5-1.9خسارة 

)FAO ,2005  .(  

  

  تغير المناخ العالمي 2.2

  

ن تغير المناخ العالمي يشير إلى تغير في مالمح الطقس والتي تحدث في كافة أنحاء األرض مثل ا

وحيث أن درجات الحرارة  ،تغير درجات الحرارة وأنماط الرياح وهطول األمطار والعواصف

أوكسيد الكربون والميثان  العالمية تتكيف بشكل طبيعي مع الغازات الجوية مثل بخار الماء وثاني

حيث تسمح هذه الغازات ألشعة الشمس بالمرور عبر الغالف الجوي وتمنع  ،وأكسيد النيتروز

وهذا التغير في توازن الطاقة األرضية هي  ،الحرارة اإلشعاعية من الهروب إلى الفضاء الخارجي

  .(EPA ,2009) ظاهرة تسمى ظاهرة االحتباس الحراري
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وأكسيد  ،دة تركيز الغازات المنبعثة من الدفيئات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثانومن المالحظ زيا

إن زيادة تركيز ثاني أوكسيد  ،م1750النيتروز بشكل ملحوظ نتيجة للنشاطات البشرية منذ عام 

الكربون يعود إلى زيادة استخدام الوقود االحفوري والتغيير في استخدام األرض بينما زيادة تركيز 

وان التغيير في وجود غازات الدفيئة على األشعة  ،ميثان وأكسيد النيتروز يعود إلى الزراعةال

الشمسية وعلى سطح األرض عملت على تغيير توازن النظام الجوي وبالتالي فأن النتيجة النهائية 

  لمثل هذه التغيرات يتوقع أن تسبب تغيير في المناخ الجوي وزيادة االحتباس الحراري

)Cline ,2007.(  

  

  

درجة مئوية حسب تقديرات ) (0.18 ± 0.74ارتفعت درجة الحرارة العالمية السطحية بما يقارب 

-IPCC( 2005وحتى  1906االتجاه الخطي على مدى السنوات المائة الماضية منذ عام 

WGI2007(،  أنظر الشكل)درجات الحرارة العالمية لفترات قصيرة وحديثة ومن المالحظ  )1.2

  .ميل يزداد وهذا معناه زيادة في االحتباس الحراريأن ال

  

  
 
 . 2000 -  1860 األعوامخالل  األرضدرجة الحرارة العالمية لسطح :  1.2 شكلال

IPCC ,2001b)(.  

  

أن أنماط هطول األمطار قابلة للتغيير بشكل اكبر حسب المكان والموسم أكثر من التغيير في 

عالمية لهطول األمطار على األرض ليست ذات مغزى كبير وأيضا المعدالت ال ،درجات الحرارة

اتجاه كميات هطول  )2.2(ويبين الشكل  ،(IPCC ,2007a)وتحدث اختالفات إقليمية كبيرة 

 .في القرن العشرين(%) كنسبة مئوية  األرضالسنوية على  األمطار
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  .(IPCC ,2001a)السنوية في القرن العشرين  األمطاركميات  اتجاه: 2.2  الشكل

  

 العالم يواجهها التي البيئية والتحديات القضايا اخطر من واحدة المناخية التغيرات مشكلة ستبقى

 العالم بدأ والتي الظاهرة، هذه تنتجها وستنتجها التي المدمرة اآلثار في تكمن الحقيقية المشكلة وخطورة

 انخفاض إلى بالفعل، رصده تم الذي البحار أسطح ارتفاع إلى التسوناميات، فمن واقعيا منها يعانى

 العالمي االحترار ومعظم  ،وغيره الكثير أنتركتيكا، في حقيقة منه التأكد تم الذي الجليدية الكتلة سمك

 النيتروجين، أكاسيد الدفيئة وخاصة غازات في الزيادة بسبب جاء المنصرمة الخمسين السنوات في

 أن إلى الحديثة التقارير أشارت وقد ،)األساس في اإلنسان ايسببه والتي ( والميثان الكبريت، وأكاسيد

 مئوية درجة 1.3 ربمقدا زيادة قد سجل المنصرمة الخمسين السنوات خالل الخطي االحتراري االتجاه

 الصقيع، موجات ودوام تكرار وانخفاض في الحر، موجات عدد في زيادة هناك وكانت عقد، كل في

  )., 2008Nyong(العالم من كثيرة أجزاء في وشدتها تطرفةالم األحداث تكرار في وزيادة
 

  تغير درجة الحرارة العالمية 3.2

  

 1861منذ عام  أن سجالت درجات الحرارة على المدى الطويل والمستمدة من سجالت المناخ القديم

في تظهر دليل واضح على التذبذبات في درجة الحرارة والتي تقودنا إلى فترات العصر الجليدي  ،م

ومن المالحظ أن متوسط درجات سطح األرض  ،بليون سنة 4ض منذ تأسيسها حوالي تاريخ األر

متوسط درجات حرارة الهواء القريبة من األرض ودرجات حرارة الهواء فوق سطح (العالمية 

أظهرت إن درجة حرارة األرض تزداد وأن معظم االحتباس  2000- 1861منذ العام  ،)الماء

 1945-  1910ل النصف الثاني من القرن العشرين وخاصة في الفترتين من الحراري وقع خال

  ).IPCC ,2001 b(6.0±2.0م حيث أن الزيادة في القرن العشرين كانت 2000 –1976والفترة 
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زادت درجات الحرارة الصغرى والقصوى وزاد معدل درجة الحرارة الصغرى  1950منذ عام 

يتراوح بين الفترة  أن العقد الزمني الذي ،رة القصوىة تقريبا في درجة الحراوزيادة مضاعف

م من أشد السنوات التي شهدت زيادة في  1998كان أشد العقود حرارة وكانت  ،م 2000 - 1990

  .)IPCC ,2001 a(درجات الحرارة 
 
 احتباسم أظهر وجود  1985–1880ن تحليل لدرجة حرارة الهواء السطحية العالمية للفترة ا

كال  الدفء فيدرجة مئوية في القرن الماضي ومالحظة أن معدل  0.7 – 0.5 حراري بمقدار

  )., 2001Hansen( متساوي األرضيةالنصفين من الكرة 

  

  
  

  ،2006- 1976للفترة مابين  (oC)التغير في درجة حرارة السطح  : 3.2 الشكل

) IPCC ,2007.(  

  

  تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط 4.2

  

أهمية هو التغير الحاصل في منطقة حوض المتوسط حيث يعود  واألكثرخ الرئيسي ن تغير المناا

تغير المناخ  إنوعلى الرغم من  ،األمطارتغير في درجات الحرارة وكميات هطول  إلىذلك 

كمية هطول  أن إال ،السنوية العالمية األمطاريسبب زيادة في معدالت هطول  أنالعالمي  يمكن 

  . (Christensen et al. ,2007)في معظم مناطق حوض المتوسط السنوية قلت األمطار
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ن أكثر الشهور حرجا في منطقة حوض المتوسط هي الشهور التي تشهد زيادة في كمية هطول ا

 األمطارفي هذه الشهور تكون كمية هطول  ،تشرين ثاني وشباط ،ور تشرين أولوهي شه األمطار

وبالتالي فأن قلة  ،الجوفية سوف يزداد في هذه الشهورياه أكبر من التبخر وبالتالي فأن مخزون الم

ويوضح  ،في هذه الشهور سوف تؤثر بشكل كبير على مخزون المياه الجوفية األمطارهطول 

خالل شهر تشرين أول وتشرين ثاني % 6ستقل بنسبة  األمطارأن كمية هطول ) 1.2(الجدول 

وأن متوسط درجات الحرارة  ،%16يقارب  ما إلىيمكن أن يزداد  االنخفاضوشباط  وأن معدل 

أي مايقارب  ،درجات مئوية) 4-3(المتوسط من المتوقع أن تزداد مابين  األبيضفي ساحل البحر 

درجات الحرارة القصوى  أنومن المتوقع  ،سط العالمي لزيادة درجات الحرارةمرة من المتو 1.5

ذلك على زيادة الطلب على المياه  تموز وأب وبالتالي سينعكس ،يرانسوف تزداد في أشهر حز

أن سرعة الرياح والتحول في نشاط  ،األشهرالجوفية لتغطية الطلب للمحاصيل الزراعية في هذه 

الحد من الهواء المضغوط في مناطق حوض المتوسط ومن ناحية أخرى  إلىشماال يميل  األعاصير

ير صغير على متوسط  سرعة تغي إظهار إلىمحاكاة التغيير الطفيف في نمط الضغط يميل  إن

وبالتالي فانه من غير المتوقع حدوث تغييرات على سرعة الرياح بشكل كبير كنتيجة  ،الرياح

  ) .Christensen .et al ,2007(للتغيير المناخي في منطقة حوض المتوسط 

  

 األبيضلتغير المناخ في مناطق البحر  األمطاردرجة الحرارة وهطول  استجابة: 1.2جدول 

  ) .Christensen et al ,2007(متوسط ال

  
  األمطاراالستجابة لهطول   )C◦(االستجابة لدرجات الحرارة  الفصل

 القصوى  المتوسط  األدنىالحد   القصوى المتوسط األدنىالحد

  6  6-  16-  4.6  2.6  1.7 شباط،تشرين ثاني ،تشرين أول

  2-  16-  53-  4.5  3.2  2.0  أيار ،نيسان ،آذار

  3-  24-  29-  6.5  4.1  2.7 آب ،ان حزير ،نيسان 

  2-  12-   27-  5.2  3.3  2.3 كانون ثاني ،كانون أول ،أيلول

  4-  12-  27-  5.1  3.5  2.2  المعدل السنوي

  

  العربية المنطقة على المناخية للتغيرات متوقعة تأثيرات 5.2

  

قحط والفيضانات أن يزيد تغير المناخ من تواتر الحاالت المناخية القصوى وشدتها  مثل اليتوقع 

 ،األوبئةوالعواصف الغبارية والرملية وبالتالي نقص حاد للمواد الغذائية وتفشي  واألعاصير



14 
 

للكوارث  العربية المنطقة حساسية من يزيد المناخ تغير أن به المسلم فإن من توضيحا أكثر وبصورة

 الحشرات وانتشا فيضانات،ال وتيرة وزيادة الغذائية، المواد ونقص الجفاف في المتمثلة الطبيعية

 اإلشارات خالل من التأثيرات هذه وقع على االستدالل ويمكن ،واألوبئة واآلفات، وانتشار األمراض

 معدل ازدياد يرجح والذي المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الرابع تضمنها التقرير التي

 كميات وانخفاض ونصف، بمرة العالمي راراالحت معدل عن اإلفريقية فوق القارة درجة الحرارة

 الشمالية إفريقيا والمناطق شمال في العربية الدول ،)إفريقية من المناطق المتوسطية في األمطار

 شواطئ من باالقتراب حدة الهطول في االنخفاض يزداد حيث الصحراء الكبرى، لحزام المحاذية

 في الهطول وازدياد والفيضانات، الجفاف حدوث تكرار ازدياد في إلى إضافة المتوسط، البحر

 أن يمكن التي التغيرات بهذه العربية المنطقة بلدان من العديد إفريقيا وستتأثر من الشرقية المناطق

 بعض غالة في وانخفاض المياه، موارد في وتدهور األراضي، ونقص التصحر في ازدياد تشمل

 تنخفض أن يمكن كما ،2020عام  بحلول نصفال األمطار بمعدل مياه على تعتمد التي المحاصيل

 الضطراب عامة نتيجة الزراعي اإلنتاج وسيتأثر  2100 عام بحلول 90 % بحوالي زراعتها عوائد

 أن يؤدي المتوقع من أنه المواسم، كما وقصر الزراعة مواعيد وتغير وتوزيعها األمطار كميات

في  تدهور وبالتالي لألوبئة وتفاقم مراضلأل انتشار إلى الحرارة موجات معدل وزيادة االحترار

من الناتج % 10 – 5ما بين  األوضاع هذه مع التكيف تكاليف تصل أن ويمكن الصحية، األوضاع

في المناطق الجافة % 30- 10من    المائية الموارد انخفاض إمكانية إلى التقارير وتشير كما ،القومي

)The World Bank ,2007.(  
 

  الحرارة في منطقة البحر المتوسط رصودة لدرجاتاالتجاهات الم 6.2

  

حلل التنوع في درجات الحرارة الجوية السطحية واتجاهاتها عبر حوض المتوسط في القرن  لقد

 0،75العشرين بناء على مجموعة من المعلومات الشبكية وقد وجد أن معدل التسخين يقارب  

 ،عقود سابقة وحديثة من هذا القرن ت مندرجة مئوية في كل قرن  بحيث حصل على هذه المعلوما

س يظهر تباين في مجموعة من المقاييحد كبير بين المناطق و إلىأن تركيب سلسلة المناخ يختلف 

حيث  ،المباشر الختالفات في الوسائط الداخلية في المناخ اإلشعاعيردا على التغييرات في التأثير 

طقة شرق المتوسط فأن زيادة التسخين في هذا القرن أن هناك نماذج مناخية محددة عالية الدقة لمن

  ).Giorgi ,2002(وتوزيعها األمطارسيكون مصحوب بتغيرات بكميات 
 

منهم من قال أن تحليل معلومات : هنالك جدل بين بعض العلماء بأن التغيرات المناخية تحدث حاليا

ة حرارة الصيف وتأخير هطول األمطار ودرجة الحرارة في القرن الحالي كشف ارتفاع في درج
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 زيادة شهدت العربية المنطقة أن ووجد ،باإلضافة إلى زيادة في جفاف التربة ،موسم سقوط األمطار

 2004 العام إلى 1970 العام منذ درجة 2.0 - 0.2 بين تراوحت السطحي الهواء حرارة في متفاوتة

 أسطح في ارتفاع إلى حدوث ،المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الرابع التقرير كذلك ويشير 

 درجات 3 بمعدل األرض حرارة ترتفع درجة أن ويتوقع ،الماضي القرن في م-0.17قدره البحار

 Giorgi and) درجة مئوية 0.58 - 0.18بين  البحار أسطح ترتفع وأن ، 2100عام بحلول ئويةم
Lionello 2007)  

  

ة من حوض المتوسط أثر على طول الفصول المختلفة ن التغيرات المناخية في المناطق الشرقيا

فترات تتميز بكميات أمطار كبيرة تتركز في فترات : األول: فيها وهذا له أثران األمطاروكمية 

زمنية قصيرة مع زيادة في الجريان السطحي وانجراف التربة وقلة قدرة التربة على امتصاص 

 األمطارانخفاض كميات  :الثاني واألثر ،صيل البعليةوبالتالي انخفاض في كميات أنتاج المحا الماء

للمحاصيل البعلية والمروية  اإلنتاجعلى كميات  أيضاسيقلل من كميات المياه المخزنة والتي ستؤثر 

)Abu-Taleb ,2000.(  

  

  الفلسطينية األراضيير المناخ في تغ اتجاهات 7.2

  

 على سيؤثر المناخي فالتغير ، المناخي بالتغير الفلسطينية األراضي ستتأثر النامية الدول من كغيرها

 المائية، توافر الموارد أو البيولوجي التنوع أو الزراعية، اإلنتاجية ناحية سواء من الحياة مناحي جميع

 ذات الطبيعية والمناطق محدودة الفلسطينية المناطق في الزراعية المساحات فإن معروف فكما هو

 الرعوية مهددة والمناطق األمطار، معدالت انخفاض بسبب دة بالجفافمهد المحدود النباتي الغطاء

 زراعات ذات هي األراضي هذه من ٪ ٩٥فان الزراعية لألراضي بالنسبة أما ،الجائر الرعي بسبب

 اإلمطار تدني نسبة في تتجلى تغيرات تشهد الفلسطينية فالمناطق ،على األمطار بالمطلق تعتمد مطرية

 السنوي، المعدل من ٪ ٦٠ الماضية الثالث السنوات خالل تتجاوز لم والتي يةالسنو معدالتها عن

 وما مشمس طقس إلى بارد طقس من السريع االنتقال مثل المفاجئة المناخية إلى التقلبات باإلضافة

 وارتفاع الخماسيني الرياح وحصول قصيرة زمنية فترات في وأمطار غزيرة عواصف من يرافقه

  ).2008 ،أريج( الحرارة معدالت

  

، واضحا المتوسط االبيض رلبحا حوضق شر منطقةفي  يحصلذي لا المناخي رلتغيا ثرأ باتلقد 

 رلتغيهذا ا انعكسد لقو ،رلتغيا بهذا مباشر بشكل تأثرتلتي ابيعية طلطق المناا من نيطفلس وتعتبر

 االرصادة ئردا وبحسب ،االمطار معدل وانخفاضارة رلحا درجات بارتفاع االخيرةات ولسنل االخ
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ارة رلحا درجاتفي  الزيادةكانت  ،2011 كزيرلما لإلحصاءيني طلفلسا والجهاز ينيةطلفلسا الجوية

د لقل وأكثر كثافة وطوأ 2010م في عاارة رلحا موجات أصبحت حيث؛ واضحة 20ن رلقل االخ

في كبيرة  زيادة هناك أن لوحظ وبالفعل، الماضية 125 ألات ولسنافئا في كثر دألم العاكان ا

 معدلكان  حيث، الغربيةلضفة افي  الماضية االريعات ولسنافي  الشهرية السنويةارة رلحا درجات

 22.0كانت  2010م في عاو مئوية درجة 19.9ي ه 2007م في عا الشهرية يةولسنارة ارلحا

  . مئوية درجة 2.1 زيادة يعني ما هوو مئوية درجة

  

د ق ،0201/2011وسم للم األمطارأن كمية  فنجد االمطار معدالت انخغاض صعيدعلى  أما

دل لمعا من% 73لي واح تشكللتي وا ،ملم 395 الغربيةلضفة افي  بلغت حيثم عا بشكل إنخفضت

  ).2010 ،وزارة الزراعة الفلسطينية( الغربيةللضفة م لعاي اولسنا

  

لعدم  ،الفلسطينية ل األمطار في األراضيهناك حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات في أنماط هطو

الفلسطينية قليلة وبالتالي يوجد صعوبة  األراضيمساحة  أنإلى  باإلضافةوجود المعلومات الكافية 

يون زيادة في اإلسرائيل وجد الباحثون األخرومن الجانب  ،يق نماذج التغيرات المناخية فيهافي تطب

السنوات السابقة مع زيادة  في% 30هطول األمطار السنوية في جنوب إسرائيل وصلت إلى معدل 

في المقابل إلى الشمال من تل أبيب شهدت انخفاض  ،رات الغربية لجبال الضفة الغربيةعلى المنحد

  . (Stienberger and Gazit-Yaari ,1996)في كمية األمطار

  

 
  

  ).IPCC  ,2007()2045-2007(األمطار للفترة  هطول نمط في المرتقبة التغيرات  4.2 شكل
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  توقعات تغير المناخ في المستقبل 8.2

  

متوقع لتأثير عوامل تغير حد كبير على المستوى الحالي وال إلىن تغير المناخ في المستقبل يعتمد ا

تنمية االقتصادية مستوى أنبعاثات غازات االحتباس الحراري وال: على سبيل المثال ،المناخ

سية ة ومصادر الطاقة هذه جميعها عوامل رئيالتدخالت السياسية والتنمية الصناعيو والتكنولوجية

وبناء على هذه العوامل وضعت سيناريوهات مختلفة لتغيير المناخ  ،دافعة النبعاث غازات الدفيئة

فأن المدى المقدر للتغيير في درجات الحرارة بين عامي  السيناريوهاتوفي إحدى  ،في المستقبل

ومن أهم التغيرات المتوقع حدوثها في  ،)1.2ملحق ( درجة مئوية 5.8-  1.4هو  2100- 1900

 : (IPCC ,2001a)المستقبل ما يلي

  

وخطوط العرض الوسطى والعليا  ،أن أرض اليابسة ستسخن بشكل أسرع من المحيطات •

  .لديها قدر أكبر في االرتفاع بدرجات الحرارة

  .سيزداد األمطارالمتوسط العالمي لبخار الماء والتبخر وهطول  •

  .األمطار زيادة في كثافة •

  .نقص في رطوبة التربة في الصيف نتيجة الرتفاع درجة الحرارة والتبخر •

  .سوف يكون هنالك تكرار في درجات الحرارة القصوى ونقصان في درجات الحرارة الدنيا •

سيكون هنالك تعزيز مشترك بين التغيرات السنوية للرياح الموسمية الصيفية الشمالية  •

  .األمطاروهطول 

لشمالية من األرض سوف يغطى بالثلج ومستوى جليد البحر سوف ينخفض نصف الكرة ا •

 .بسبب دفيء المناخ

  

  سيناريوهات التغيرات المناخية 9.2

  

الجوية والتي تستند عموما  األرصادعلى مجموعة من المتغيرات في  يتم تعريف كل سيناريو بناء

 اثأرهات التغير المناخي لتقدير وتستخدم سيناريو ،عة من التوقعات التي يمكن قبولهاعلى مجمو

على سبيل المثال العديد من النماذج تقوم على محاكاة المحاصيل  وإنتاجالتغير المناخي على تطور 

 ،درجة مئوية 5-1مبنية على تنبؤات بتضاعف ثاني اوكسيد الكربون وارتفاع درجات الحرارة من 

بعض المعايير األخرى تشمل  إلى باإلضافة ،%20وازدياد أو نقصان هطول األمطار بنسبة 

سيناريوهات نماذج المحاصيل تختبر مستوى تكيف المزرعة  ،الرطوبة والرياح والنشاط الشمسي

  ).Osman ,2007( مع المناخ  المتكيفةمثل تحول ميعاد الزراعة واألنواع 
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  :السيناريو االصطناعي 1.9.2

  

ر عناصر مناخية خاصة بمقدار واقعي سيناريوهات االصطناعية هي وصف لتقنيات حيث يتم تغيي

وفقا لتفسير نوعية المناخ يتم التنبؤ بالنموذج المناخي للمنطقة تستخدم السيناريوهات  ،ولكن تعسفي

  (IPCC ,1994) .االصطناعية لتقييم حساسية حوض التغير المناخي
 

  :سيناريو الدوران العام 2.9.2

  

ك عدد لهناو ،متغيرات المناخية لشبكة نقاط حول العالمنموذج الدوران العام يقدر مجموعة من ال إن

زيادة مفاجئة ومضاعفة  إلىمن هذه النماذج في جميع أنحاء العالم التي تقيم توازن التغير المناخي 

محاكاة التغير المناخي  إن ،2075ي الغالف الجوي مع حلول عام تركيز ثاني اوكسيد الكربون ف

 إالفي غازات الدفيئة على الرغم من النتائج المتنوعة لهذه النماذج لوقت محدد قائمة على الزيادة 

   .)Somot et al  ,2008( التوقعات الكمية لهذه النماذج تختلف إن

  

تحدث في الجو والمحيطات ومثل هذه النماذج  يتعتبر هذه النماذج هي تمثيل رياضي للعمليات الت

لدراسة  وتستخدمالتي تميز النظام المناخي كما  تنظر في مجموعة واسعة من العمليات الفيزيائية

  .(Khatib ,2009 )تأثير زيادة تركيزات غازات الدفيئة على المناخ العالمي

  

ن نماذج الدوران قدرت العشرات من التغيرات في المتغيرات الجوية في المناطق المناخية في ا

درجات في  10 إلىصلت ودرجات في الخطوط الطول و 4-3صناديق الشبكة والتي هي عادة 

   ).Somot et al ,2008(خطوط العرض 

  

ومع العيب  واإلضافيةهذه النماذج توفر أفضل المعلومات بالمقارنة مع السيناريوهات التناظرية 

في كثير من الحاالت تم  ،إقليميهذا النموذج أنها ال تمثل بدقة المناخ الخالي في نطاق لالرئيسي 

  .)(Khatib,2009السنوية  راألمطاتشويه أنماط هطول 
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  سيناريوهات التغيرات المناخية في األراضي الفلسطينية 10.2

  

إن التوقعات الحالية من النماذج المناخية عالية الدقة ترى حدوث تخفيض كبير في كمية األمطار 

بما في ذلك انخفاض كميات األمطار  2100السنوية فوق منطقة حوض المتوسط بحلول عام 

  )., 2005Fischer( مقارنة بالقرن العشرين % 35بما يقارب  2100وية مع حلول عام الشت

 2045_2007والفترة  1996_1958يمكن تطبيقه على الفترة الزمنية  GLOWA MM5إن نموذج 

ملم في  200_100التوقعات لمنتصف القرن هي انخفاض هطول األمطار بما يعادل  أنحيث يرى 

باإلضافة إلى تحول في موسم األمطار إلى شهري  ،31حتلة شمال الخط األراضي الفلسطينية الم

الفلسطينية حسب سيناريو الدوران  األراضيالمتوقعة في  التغيرات المناخية أنحيث آذار ونيسان 

  : )Khatib ،2009(العام هي 
 

 .مئوية درجة 1.8 إلى 1.6درجة الحرارة بنسبة متوسط ارتفاع  •

 .%)8-(٪ إلى )4-( منالحد من هطول األمطار  •

 .٪10زيادة في التبخر بنسبة  •

 .تأخر هطول األمطار في فصل الشتاء •

 .زيادة كثافة األمطار وتقصير مواسم األمطار •

  .التغير في درجات الحرارة الموسمية الكبرى •

 .زيادة تواتر وشدة األحداث المناخية المتطرفة •
 
  التغير المناخي على الزراعة رآثا 11.2

  

تأثرها بالتقلبات المناخية فهي  إلى باإلضافة القطاعات تأثرا بالتغير المناخي أكثرمن  الزراعة إن

 إن ،غازات الدفيئة انبعاثمن خالل  تساهم بالتنوع المناخي وتغيره بشكل مباشر وغير مباشر

على  أيضاالزراعي ال تعتمد فقط على المناخ بل  اإلنتاجالمحتملة للتغير المناخي على  اآلثار

ها قدرته على التكيف مع التغيرات من ضمناميكية الداخلية للنظام الزراعي عوامل الدينال

)2001Rosenzweig , .(   

  

من المتوقع أن التغيير المناخي له أثار كبيرة على الظروف التي تؤثر على الزراعة وهي الحرارة 

رة والماء هي مقومات الزراعة تعتمد بشكل رئيسي على المناخ حيث أن الحراف ،األمطاروهطول 

بعض ظواهر التغيير المناخي مثل ازدياد فترة نمو المحاصيل ودفء  إنبينما  ،نمو المحاصيل
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إال أنه سيكون هنالك خوف من ظواهر جوية قاسية وهذه  ،درجات الحرارة سيكون له أثار جيدة

  )., 2008Nyong( الظروف ستجعل النشاطات الزراعية بخطر

  

  :لتقلبات المناخية على الزراعة من المنظور العالميلتملة اآلثار المح 1.11.2

  

المناخ ن التأثير المباشر لتغير المناخ على الزراعة سيكون من خالل عدة تغييرات في عوامل ا

طول فترة نمو المحاصيل وحدوث أحداث متطرفة أو حرجة بالنسبة لتنمية والتي ستؤدي إلى 

ثاني أوكسيد الكربون في الغالف الجوي والذي سيكون له المحاصيل من خالل التغيير في تركيز 

أما العوامل الغير مباشرة فتتضمن حدوث تغييرات  ،ثير مفيد على نمو العديد من المحاصيلأت

لم يتم دراستها بشكل  أالنتى الضارة وهذه العوامل ح واألعشاب واآلفات األمراضضارة في 

المناطق العليا واجهت زيادة في  إلىالعرض بشكل عام المناطق المتوسطة من خطوط  ،كمي

 األمطارم على الزراعي القائ اإلنتاجبينما في الزراعة االستوائية وشبه االستوائية فأن  اإلنتاجية

  . (IPCC  ,1997)االستوائية سوف يقل

  

دث الزراعية وان تكرار الحوا اإلنتاجيةن زيادة وتيرة التغيرات المناخية المتطرفة سوف تقلل من ا

صيل عن طريق إتالف المحا اآلجلالمتطرفة مثل الفيضانات والجفاف سوف تقلل العائدات طويلة 

كلها التربة وتأ انجرافزيادة في  إلىالغزيرة قد تؤدي  األمطاروأن  ،مباشرة في مراحل نمو محددة

  ., Karam) 2002(وبالتالي حصول خسارة زراعية  

  

الحرارة  ألنظمةلجغرافي حد كبير على التوزيع ا إلىيعتمد  جواإلنتان توزيع المحاصيل الزراعية ا

عن أنتاج المحاصيل  المسئولةأن االحتباس الحراري سوف يعمل على زيادة المنطقة  ،والرطوبة

  . (Nyong ,2008)الزراعية وكذلك توسيع نقاط وطول فترات النمو في بعض البلدان 

  
  :العالمي من الحبوب اإلنتاجأثر التغيرات المناخية على  2.11.2

  

في  200يزيد بنسبة  أنالعالم من الحبوب من شأنه  إنتاج أنمعظم النماذج بصفة عامة تتفق على 

بسبب ظاهرة تسميد ثاني اوكسيد  وذلك بسبب ظاهرة االحتباس الحراري 2080بحلول عام   المائة

  .الكربون 
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هذه و ،الحبوب على مستويات محلية أكثر جإنتاتفصيال أظهرت تباينا في  األكثرالنماذج المحلية  إن

الحبوب بين المناطق المتقدمة والنامية وخاصة  إنتاجالدراسات التفصيلية تظهر الفجوة المتباينة في 

في منطقة  إفريقياالمناطق شبه القاحلة في البلدان النامية والسيما في  إنفي حين  ،2020بعد عام 

المناسبة للزراعة  األرض إنحيث  أسياق في جنوب جنوب الصحراء الكبرى وفي بعض المناط

وسيكون هناك زيادة متوقعة في % 10-5بما يقارب  اإلنتاجسيكون هناك انخفاض في و ،محدودة

  .(Nyong ,2008) أسيامن شرق  وأجزاءواالتحاد الروسي  وأوروباالشمالية  أمريكا

  

في أسعار % 20 -2بين  متواضعةدة زيا إلىهناك عدة نماذج تتوقع أن التغير في المناخ سيؤدي 

في حين أن ارتفاع  ،المنتجات الزراعية على المدى القصير والمتوسط على المستوى العالمي

وفيما  ،المواد الغذائية أسعارزيادة كبيرة في  إلىتؤدي  أندرجات مئوية يمكن  5درجات الحرارة 

في % 2.6ير المناخ إلى زيادة بنحو يمكن أن يؤدي تغ ،بالناتج المحلي اإلجمالي الزراعييتعلق 

% 1.5حوالي  وانخفاضبعض المناطق وخاصة مناطق خطوط العرض العليا في البلدان المتقدمة 

في  انخفاض إلى باإلضافة ،م2080مناطق االستوائية بحلول عام في بلدان أخرى  وخاصة حول ال

انخفاض فترة نمو طول موسم النمو ومن المالحظ حدوث بعض التناقضات الواضحة مثل 

المحاصيل مع ازدياد الجريان السطحي المتوقع هذه مؤشرات على الشكوك التي تصيب 

  )., 2005Fischer(التوقعات

  

درجة مئوية في الهند سيكون له تأثير  1 أن االرتفاع بمقدار) Kavi Kumar ،2003(أظهر ولقد 

القمح في  شأنه أن يقلل معظم غلةدرجة مئوية من  2 على غلة القمح في حين أن الزيادة بمقدار

 0.5أن كل زيادة بواقع  إلى (Bhatta and Sharma ,2002)وأشار  ،في الهند األماكنمعظم 

أنظر إلى الخريطة  ،%10درجة مئوية في درجة الحرارة من شأنها أن تقلل إنتاجية القمح بنحو 

)5.2.(  
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غلة المحاصيل الزراعية لسيناريو تغير ط للتغير في متوس المتوقعة النسبة المئوية :5.2 الشكل

 .Parry)  2004, (م2080- 2020 األعوامخالل  واألرزلمحاصيل القمح والذرة HadCM2 المناخ

  

  :الزراعية واإلنتاجيةالمياه  استخدامالمترتبة على  اآلثار 3.11.2

  

هي مؤشرات أساسية في الزراعة المروية والبعلية  واإلنتاجيةن االحتياجات المائية للمحاصيل ا

والتوزيع غير  األمطارأن تقلبات الطقس وهطول  ،المحاصيل إنتاجتغير المناخ على  لتقييم تأثير

  .)Moula et.al ,2006(يؤثر بقوة على غلة المحاصيل  لألمطارالمتكافئ 

وفي نفس الوقت  ،في العالم قد تفيد بعض المحاصيل ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إن

ن ارتفاع درجات الحرارة يولد عيوب كبيرة لمحاصيل أخرى من خالل التبخر وزيادة الضرر أ

  .(Yeo ,1999)الحراري 

  

ن زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سيكون له تأثير كبير على المنطقة وعلى أنتاج ا

بتغير المناخ وأظهر الفريق الحكومي الدولي المعني  ،)Abraha ,2006(المحاصيل العالمي 

)IPCC ( في سيناريو)SRES-A1FI(،  أنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية سيظهر نقص

  al ,2004   . (Parry et( م  2080كبير في أنتاج الحبوب إقليميا وعالميا وخاصة مع حلول عام 
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ا التأثير يتأثر بشكل كبير بالحرارة خالل فترة نمو المحصول ويستمر هذس األرزإنتاج  فمثال أن

  خالل فترة النمو تؤثر على المحصول األمطارزيادة هطول أن  إلى باإلضافة اإلزهارحتى فترة 

(Chahal  et al. ,2007).  
 

  المناخية على الزراعة في فلسطين أثر التغيرات 12.2

  

سيواجهون عدة تحديات لمجارات نقص الماء المتوقع حدوثه بسبب  الفلسطينيينن المزارعين ا

حيث أن سبل العيش الزراعية السيما داخل المجتمعات الزراعية الريفية البعلية  ،يرات المناخيةالتغ

وحدوث الجفاف وزيادة التنوع في درجات الحرارة الموسمية  األمطاربهطول  ةشردائما ما تتأثر مبا

 ،ةتهدد المحاصيل الحساسة للبرودة والحرارحيث  ،والعواصف وازدياد درجة الحرارة القصوى

 باإلضافة ،تدمر المحاصيل الزراعية أنوما ينتج عنها من سيول يمكن  األمطاروأن زيادة كثافة 

ذلك تزداد أضرار الجفاف مع انخفاض وفرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وقصر فصل  إلى

الزراعية لن تزيد فقط من موت المحاصيل بل ستزيد  اآلفاتوفي مثل هذه الظروف فان  ،الشتاء

 اآلفاتسيساهم في تقليل قدرة الطبيعة على الحد من  البيولوجياسيتها للجفاف وفقدان التنوع حس

أن تأثير فترة نمو المحاصيل ستفقد قطاع الزراعة الفلسطينية القدرة  المبكرة على  ،الزراعية

  )2008 ،وزارة الزراعة الفلسطينية(في الشتاء البارد  اإلنتاج

  

على متطلبات مياه  اآلثارتظهر زيادة في درجات الحرارة والتي تبرز  ن السيناريوهات المناخيةا

درجات مئوية  3حسب سيناريو ازدياد درجة الحرارة و ،األمطارالري بسبب نقص هطول 

سيكون  ،والذي يعتبر االسوء على االحتياجات المائية % 20بنسبة  األمطاروانخفاض هطول 

ولتعويض كمية المياه المفقودة في عملية التبخر  ،سنة/ مليون متر مكعب 2.95 إلىهنالك حاجة 

ستزداد  األمطارالذي يعتبر أن درجة الحارة ثابتة وكمية ووالنتح بالمقارنة مع أفضل سيناريو 

من المالحظ أن إنتاج المحاصيل ستتأثر بشكل كبير بتغير درجة الحرارة أكثر من هطول  ،20%

  .األمطار

  

ية ضروري لتحديد المخاطر على قطاع الزراعة الفلسطينية الناتجة عن هذا النوع من النماذج المائ

  ).2009 ،أبو جاموس(المخاطر المناخية الحالية والمستقبلية 
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  الدراسات السابقة 13.2

  

لقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث في جميع أنحاء العالم من أجل تحليل ودراسة تأثير تغير 

 ألنهاراعي وتركزت هذه الدراسات بشكل كبير على الزراعة البعلية نظرا المناخ على القطاع الز

معظم الدراسات  أن إلى باإلضافةبشكل رئيسي  األمطارتأثرا بالمناخ فهي تعتمد على  األكثر

الغذائي والعرض والطلب على المياه الزراعية  األمنركزت على تأثير التغيرات المناخية على 

 :ومن هذه الدراسات

  

 منطقة في البعلية الزراعة على المناخ لتغير المحتملة اآلثار بعنوان): 2010حمارشة، (اسة در

وهدفت الدراسة  ،تم إعداد هذه الدراسة لصالح جامعة بير زيت ،دراسة حالة محافظة جنين :جنين

استخدام إلى معرفة اآلثار الناتجة للتغيرات المناخية على إنتاج الزراعة، من خالل إجراء التحليل ب

  2و 1(الحرارة  درجة زيادة اإلنتاج مع نقص في التغيير لتقدير (CropWat)برنامج الحاسوب  

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  ،%)30و 20 و10( األمطار  هطول وتناقص (مئوية درجات )3و

  :اآلتية

 قلة في فإن التغيرات ،مثال للقمح واحدة مئوية درجة بمقدار الحرارة درجة زيادة مع أن النتائج تظهر

 معدل يكون مئوية درجات 3- 2 بمقدار الحرارة درجة وبازدياد ،%)35.7( بنسبة تكون العائد

 في تغييرات أية وجود عدم االعتبار بعين األخذ التوالي مع على %)37.3 و% 36.6(التغييرات 

أهمية،  أكثر ونتك سوف التغييرات فان المناخ، معالم جميع غيرت إذا ولكن ،األمطار هطول

في  وانخفاض مئوية درجة) 3 +(الحرارة  درجة في الزيادة اقترنت إذا التغييرات ستكون%) 41.7(

  %). 30- ( األمطار هطول

  

 هطول وانخفاض الحرارة درجة في للزيادة وفقا تزداد االقتصادية فهي أما بخصوص الخسائر

 الماضية سنوات العشر خالل القمح ولمحص في حصلت التي الخسائر المثال؛ سبيل على األمطار،

 عدم تغير مع واحدة مئوية درجة بمقدار الحرارة درجة ازدياد حال وفي 1،461،606 تقدر بحوالي

 األمطار هطول انخفاض أن على فضال دوالر، 1،495،110 حوالي الخسارة تكون األمطار كمية

 ٪ 10 بنسبة مع نقصان األمطار الحرارة درجة تتغير لم وإذا ،المتوقعة االقتصادية الخسائر من يزيد

 دمج هناك كان إذا هناك مضاعفة للتأثيرات سيكون لذلك دوالر، 1،557،930 ستكون الخسائر فان

  .وهطول األمطار الحرارة درجات على طرأت التي التغيرات في
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هات تغير بعنوان تقييم الطلب على المياه الزراعية في ظل سيناريو :)2008 ،أبو جاموس(دراسة 

 إلىوهدفت هذه الدراسة  ،تم إعداد هذه الدراسة لصالح جامعة بير زيت ،أريحاالمناخ في منطقة 

 أريحاتقييم تأثير التغيرات المناخية على العرض والطلب على المياه الزراعية في منطقة دراسة 

  . CROPWATللمحاصيل المروية المكشوفة باستخدام برنامج الكمبيوتر  واألغوار

  

وأظهرت النتائج الى أن االحتياجات المائية للمحاصيل حساسة جدا بارتفاع درجة الحرارة حيث أن 

على  3،2،1درجة الحرارة  عندما تزداد% 8،% 5.4،% 2.7زيادة االحتياجات المائية بمعدل 

ها لكن ،المحاصيل المائية احتياجاتعلى  ال تؤثر األمطاركما أظهرت أن التغير في كمية  ،التوالي

تعرض أن زيادة في  األمطارسيناريوهات التغير في كمية  ،تؤثر على احتياجات  كمية مياه الري

  % . 20 ،%10 األمطاركمية  انخفاضعند % 5.53 ،%1.47احتياجات مياه الري بمعدل 

  

دراسة تأثير التغير السنوي للمناخ والتغيرات المناخية بعنوان  ):Amien et al ,1999(دراسة 

في جاوة  األرز إنتاجيةمعرفة اثر المناخ على  إلىتهدف الدراسة ، في اندونيسيا األرز تاجإنعلى 

الشرقية والغربية ومساعدة واضعي السياسات والمخططين على وضع خيارات السياسة 

  .اإلستراتيجية

  

كاة باستخدام ثالثة نماذج لمحا األرزقام الباحث بدراسة أثار حاالت الجفاف المتكررة على غلة 

ومكتب  الموائع، ديناميتالجيوفيزيائية ومختبر  ،المناخ وهي معهد غودارد للدراسات الفضائية

  .األرصاد الجوية المملكة المتحدة

  

وان درجة  % 02.1% 1.2 الشمسي من واإلشعاعمضاعفة غازات الدفيئة  إلىأشارت النماذج  

 ،م 2030عام % 9.8 ،%6و ،م2010عام % 4.9 ،%3.5أن تزيد  الحرارة القصوى والدنيا ممكن

% 7 في جاوة الغربية األمطاروأن هنالك زيادة في  ،م على التوالي2050عام % 15.7و% 11.1و

 سوف 2080، 2050 ،2030النتائج أنه في العقود  وأظهرتكما  ،في جاوة الشرقية% 8.7وزيادة 

  .غربيةفي جاوة الشرقية واقل من ذلك في جاوة ال% 1بنسبة  األرزتنخفض غلة 

  

أفريقيا  اآلثار المحتملة لتغير المناخ على إنتاج الذرة في: بعنوان )Jones et al ,2003( دراسة

حيث  تظهر الدراسة اآلثار المحتملة على أنتاج الذرة في أفريقيا  2055وأمريكا الالتينية في عام 

ات الطقس اليومية لنموذج  ، باستخدام أساليب عالية الدقة لتوليد بيان2055وأمريكا الالتينية إلى 
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٪ في إنتاج الذرة إلى 10وتشير النتائج إلى انخفاض عام بنسبة  ،لمحصول الذرةمحاكاة تفصيلية 

  .مليار دوالر سنويا 2، أي ما يعادل خسائر بلغت 2055عام 
 

بعنوان أثر تغير المناخ على استخدام المياه : )Rudra Kumar Shrestha ,2007( دراسة

تعرف الإلى فت هذه الدراسة دوه ،دراسة حالة حوض نهر باجماتى، نيبال: إلنتاجيةوالمحاصيل ا

من خالل تحليل معلومات األرصاد ) الحرارة، األمطار والرطوبة النسبية(على معالم تغير المناخ 

ولتحديد آثار تغير المناخ على غلة المحاصيل في مختلف سيناريوهات  ،الجوية في حوض باجماتى

  .اختغير المن

  

إلى  1987( في الفترة وأظهرت النتائج أن تحليل اتجاه سجالت درجات الحرارة القصوى والدنيا

منطقة علو معدل السنوي لدرجات الحرارة في محطات موزعة حوض باجماتى أن ال 9من ) 2005

 250M- 80(منطقة علو منخفض يتزايد أسرع بكثير من ) م 2300-250االرتفاع (مرتفع 

الذرة  أنكما  ،وتتزايد أيضا في الحوض) 2005إلى  1978(اتجاهات األمطار السنوية و). االرتفاع

تواجه بالفعل اإلجهاد المائي في ارتفاع منخفض في حوض والموقف من شأنه أن يزيد في 

، وخاصة تغير المناخ الكندي )٪29٪ إلى 4(جميع سيناريوهات المشروع نتائج سلبية . المستقبل

  ).CCCM(الموديل 

  

تغير المناخ واستخدام المياه للري في منطقة القصيم في المملكة  بعنوان ): 2005، المسند( دراسة

استخدام المياه لري محصول القمح في القصيم  وقام الباحث بدراسة حساسية  ،العربية السعودية

قرن الواحد لل للمناخ الحالي والمناخ المستقبلي لتغير المناخ المستقبلي وذلك عبر دراسة تحليلية

التحقق من حدوث التغيرات المناخية في منطقة الدراسة  وتقدير  إلىوهدفت الدراسة والعشرون 

ولتقييم استهالك المياه في المزارع نبات القمح للمياه في ظل سيناريوهات الدوران العام  احتياجات

  .التقليدية والمزارع التجارية

  

بخر والنتح تارتفاع ال إلىسيؤدي  2020جة مئوية عام در 1.3أظهرت النتائج أن ارتفاع الحرارة 

وفقا الختالف % 12-9بخر والنتح تارتفاع ال إلىسيؤدي  2080م عام  4.1وارتفاعها % 3

كما دلت النتائج أن االحتياجات المائية لمحصول القمح سترتفع تبعا الرتفاع درجة  ،السيناريوهات

ا أثبتت الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة كم ،2080عام % 12- 9و 2020عام % 3الحرارة 

  .هكتار/ متر مكعب  103درجة واحدة سيزيد من االحتياجات المائية لمحصول القمح 
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كما أظهرت نتائج النماذج الرياضية الثالث المستخدمة أن درجة الحرارة سترتفع في منطقة 

 -  م° 3.15الرتفاع بين يقدر ا 2080وفي عام  ،م2020عام  م°1.54 - م°0.99 الدراسة حوالي 

  .م4.99°
 

أثر التغيرات المناخية على توافر المصادر المائية والعرض بعنوان : )2008 ،مزيد(دراسة 

  .والطلب على المياه الزراعية في الضفة الغربية

  

غازات الدفيئة في الغالف  من المتوقع تغير المناخ العالمي نتيجة لزيادة تركيزاتبينت الدراسة أن 

م وانخفاض هطول 6-2ومن المتوقع أن تغير المناخ سيؤدي في زيادة درجة الحرارة من  ،الجوي

  . ٪ في حوض البحر األبيض المتوسط16األمطار ممكن أن يصل إلى 

  

 افتراضتم  االمطارثار التغيرات المناخية على درجات الحرارة وهطول آنظرا لعدم اليقين في 

 انخفاضمئوية مع  ةدرج 6،4،2دة في درجة الحرارة بمعدل ثالثة سيناريوهات تبين أن هنالك زيا

الجوية موزعة على مختلف المناطق  لألرصادمحطات  7في  %16 األمطارفي كمية هطول 

أنه يمكن للزيادة في  GISالتحليالت المكانية  أظهرتحيث  ،الغريبةالمناخية والجغرافية للضفة 

ويمكن أن  ،%17 إلىالمياه الزراعية بنسبة تصل زيادة الطلب على  إلىدرجة الحرارة أن تؤدي 

كمية هطول  انخفاضوأن  ،%21 إلىانخفاض التغذية السنوية للمياه الجوفية بنسبة تصل  إلىتؤدي 

وعندما يتم الجمع % 30انخفاض التغذية الجوفية السنوية بنحو  إلىيمكن أن تؤدي % 16 األمطار

درجات فإنه يمكن أن تنخفض تغذية المياه الجوفية بنسبة  6بين هذا التأثير وارتفاع درجة الحرارة 

50.%  

  

يمكن و ،٪17 حتىة يسبب زيادة في التبخر الزيادة المتوقعة في درجة الحرار وتبين الدراسة أن

إلى  7للزيادة في درجة حرارة وحدها تخفيض التغذية الطبيعية من خزانات المياه الجوفية بنسبة 

المحتملة في هطول األمطار ستكون لها آثار أشد على توفر المياه من ولذلك فإن التغيرات  ،21٪

وأوصت الدراسة إلى زيادة التعاون اإلقليمي في تصميم وتكييف خطط  ،الزيادة في درجة الحرارة

  .للتعامل مع المناخ في منطقة الحوض المتوسط
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ناريوهات المحتملة للزراعة بعنوان تأثير تغير المناخ على السي ،)1997 ،الشاعر وآخرون( دراسة

  .المصرية في المستقبل

  

وتشير نتائج عدد من النماذج الحاسوبية التي استخدمت لتقدير انعكاسات تغير المناخ على الزراعة 

، زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى تغيرات غير قليلة في إنتاجية الفدان من عدة محاصيل بسبب

للتغيرات المناخية في إنتاجية الذرة والقمح واألرز وأثبتت النتائج أن  حيث تم تحليل التأثير المتوقع

حيث ستؤدى إلى تناقص إنتاجية  ،له آثار سلبية على هذه المحاصيل التغير المناخي المتوقع ستكون

  % .17بينما ينقص محصول األرز حوالي % 19والشعير والذرة الشامية بنحو % 18القمح بنحو 

  

 .األثر االقتصادي لتغير المناخ على الزراعة في الكاميرون:، بعنوان ), 2007Molua(دراسة 

اسـتنادا إلـى دراسـة     ،تبحث الدراسة تأثير تغير المناخ على زراعة المحاصيل في الكـاميرون 

مزارع، لقياس العالقة بين المنـاخ وصـافي    800استقصائية على مستوى المزرعة من أكثر من 

وجد التحليل أن صافي اإليرادات مع انخفاض هطول تساقط  األمطار  من المحاصيل وقد اإليرادات

  .أو زيادة درجات الحرارة أثر على جميع المزارعين
 

لتأثيرات تغير المناخ على المناطق الزراعيـة   اإلقليميالتحليل  ،)Weber et al ,2003(دراسـة  

ج التـي تواجـه المنتجـين    ومن المتوقع أن تغير المناخ يؤدي إلى تغيير فـرص اإلنتـا   ،الكندية

  .الزراعيين
 

حيث  ،أن الدراسات العالمية عن آثار تغير المناخ على الزراعة تشير إلى فوائد إيجابية بالنسبة لكندا

أن الدراسة وجدت أن جميع المحافظات االستفادة من التغير في المناخ وان التقديرات السابقة قد 

  .تكون مفرطة في التشاؤم بخصوص كندا

  

 األراضيالوطنية لمكافحة التغيرات المناخية في  اإلستراتيجية :UNDP/PAPP ,2009)(سة درا

سلطة جودة البيئة بدعم وتمويل من  نهالوطنية والتي قامت  اإلستراتيجيةهدفت هذه  ،الفلسطينية

 الفلسطينية األراضيتؤثر على  أنالمتحدة  إلى معرفة التغيرات المناخية التي من الممكن  األمم

رأت أن هنالك انخفاض  ثوعلى جميع قطاعات الحياة الفلسطينية وخاصة قطاع المياه والزراعة حي

 باإلضافةوخاصة الزراعة البعلية  الفلسطينية األراضيالزراعي سيحصل في  اإلنتاجعلى كميات 

 كما وتطرقت إلى بعض ،تحدث في المستقبل أني من الممكن المناخية المتطرفة الت األحداثإلى 

  .السيناريوهات المناخية الممكن حدوثها في االراض الفلسطينية 
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  التعقيب على الدراسات 14.2

  

تعددت أهداف الدراسات السابقة ومنهجياتها وأساليبها، تبعا للجهات القائمة عليها ومعدي هذه 

 الدراسات، فهناك دراسات أكاديمية وأخرى معدة أو صادر عن جهات حكومية أو منظمات دولية،

لم  الدراساتوجميع هذه الدراسات األكاديمية ظهرت وكأنها أكثر تحديدا ألهدافها ومجتمع دراستها 

، في حين اتسمت الدراسات المعدة والصادرة عن تأثير التغير في المناخ على الزراعة المحمية تغِط

وخاصة  اإلنتاجلى السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية ع والمحلية بمناقشة المنظمات الدولية

، ودرجات الحرارة في العقود القادمة األمطارالمحاصيل البعلية والمروية المكشوفة وهطول 

ويتضح بأن مجمل الدراسات السابقة لم تستند إلى دراسة وتقع لمحاصيل التصديرية، وعالقتها 

  .بتغير المناخ
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  الخصائص الجغرافية والمناخية والزراعية لمنطقة الدراسة

  

 :المقدمة 1.3

  
بشكل  األردنغور  ،جنين ،وقلقيليةنظرا النتشار الدفيئات بكثرة وتركيزها في مناطق طولكرم 

فقد  ،والمياه األرض ،مناطق وهي المناخللزراعة في تلك ال األساسيةخاص بسبب تواجد المقومات 

بالتالي فقد تم تقسيم مناطق الدراسة إلى ثالث  ،البحث في تلك المناطق إجراءوقع االختيار على 

  .أقاليم ثم منطقة الدراسة إلى ثاليمناخ وتقسمناطق رئيسية بسبب اختالف ال

  

ذلك يتناول هذا الفصل  وألجل ،أهمية كبيرة من الناحية الزراعيةوتعتبر مناطق الدراسة ذات 

 أريحا ،جنين ،وقلقيليةالزراعية لمناطق طولكرم  واألنشطةئص الجغرافية والمناخية الخصا

  .من اجل توضيح الفروق ما بين المناطق الثالث  حداالشمالية كل على  واألغوار

  

شبه  فقد تم اعتبارهم منطقة واحدة فهي مناطق  وقلقيليةوبسبب االلتقاء الجغرافي لمنطقتي طولكرم 

سنوية  أمطارفوق سطح البحر وتسقط على تلك المناطق  ،م 100ن سطح البحر ساحلية ترتفع ع

  ).PHG,2004(ملم  600تقدر ب 
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  :الضفة الغربيةفي مناخ ال 2.3

  

 إنتاج في يتحكم ألنه وتطورها، النباتات نمو في المؤثرة الطبيعية العوامل أهم من المناخ يعد

 المناخ عناصر وتتمثل ألخرى منطقة من واختالفها وعهاوتن الطبيعية والنباتات الزراعية المحاصيل

 الشمسي والتساقط واإلشعاع الحرارة درجة في النباتي الغطاء تنوع في هام دورا لعبت التي الرئيسية

 ينمو التي المحلية بيئته العناصر في هذه من مالئمة حدودا لنموه نبات أي ويتطلب والتبخر، والرياح،

  ).التطبيقي المناخ في الوجيز علي، موسى،(نموه  تعذر وإال فيها
 

ويشمل معظم  )1.3(ملحق  ،المتوسط ذي الشتاء الماطر األبيضتقع الضفة الغربية ضمن البحر 

التي تقع  األغوارومنطقة  ،ملم 700-300تتراوح بين  األمطارالضفة الغربية بمعدل كميات  أجزاء

ملم والرياح السائدة  400-100مابين  ألمطاراومعدل سقوط  ،المناخ المداري الجاف إقليمضمن 

خالل فصل  باألتربةكما تتعرض لرياح الخماسين المحملة  ،الضفة الغربية رياح شمالية غربيةفي 

  :)Isaac, et al, 2005) ( 2.3ملحق (وينقسم سطح الضفة الغربية إلى أربعة أقاليم مناخية  ،الربيع
 

من الحدود المحتلة  األردنالغربية لنهر  تمتد على طول الضفة: األردنمنطقة نهر  .1

 400000كم طول على مساحة  70وتقدر تقريبا  ،البحر الميت في الجنوب إلى اإلسرائيلية

والمناخ  ،م تحت مستوى سطح البحر 300-200ي واالرتفاع في هذه المنطقة حوال ،دونم

السنوي في  طاراألمويتراوح معدل سقوط  ،يتميز بصيف حار وشتاء دافئ ،شبه استوائي

ملم في  100 إلى األردنالشمالية في منطقة نهر  األجزاءملم في  200هذه المنطقة من 

 .الجنوب
 
من شرق  ،الجهة الشرقية من الضفة الغربية تمتد على امتداد: منطقة المنحدرات الشرقية .2

قة وتبلغ مساحة هذه المنط ،الجهة الشرقية من الخليل في الجنوب إلىجنين في الشمال 

 150 إلىمترا فوق سطح البحر  800ويتراوح االرتفاع فيها من  ،مليون دونم 1.5حوالي 

وذات مناخ شبه جاف مع معدالت أمطار منخفضة تتراوح  ،مترا تحت سطح مستوى البحر

 .ملم 400- 200بين 
 

 3.5حيث تبلغ مساحتها في الضفة الغربية  األوسعهي المنطقة : منطقة المرتفعات الوسطى .3

الخليل  إلىوتتضمن المرتفعات الممتدة من جنين في الشمال  ،كم طول 120 ،ون دونمملي

م فوق سطح 1000رة عن جبال ترتفع أحيانا عن وأغلب هذه المنطقة هي عبا ،في الجنوب
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ملم في  700 إلى الجنوبملم في  400وتمتد بمعدالت أمطار جيدة تتراوح من  ،البحر

 .المنطقة الجبلية
 

 ،الشمالي الغربي من الضفة الغربيةتوجد هذه المنطقة في الجزء : الساحليةالمنطقة شبه  .4

 60كم وطول  12-3المنطقة من عرض هذه  ،وقلقيليةوتتضمن أجزاء من جنين وطولكرم 

م فوق سطح  300 -م 100دونم واالرتفاع فيها يتراوح من  ألف 400على مساحة ،كم

 .ملم 600البحر ومعدالت أمطار 
  

  لدراسةمناطق ا 3.3

  

منطقتي شمال الضفة الغربية  والمتمثلة  في طولكرم وقلقيلية وجنين الدراسة على  مناطق اشتملت

حيث سيتم إجراء مقارنات ما بين المناطق الزراعية المختلفة  ،)3.3ملحق( األردنومنطقة غور 

دة لتشابه طقة واحمن )طولكرم وقلقيلية(منطقتي  اعتبارحيث تم  ،لمعرفة تأثرها بالتغيرات المناخية

  .حداكل على  غور االردنومنطقة  ،ومنطقة جنين ،مناخهما

  

  :ةيطولكرم وقلقيل منطقتي 1.3.3

  

حيث أن جميع الظروف البيئية والزراعية  ،رم وقلقيلية بالمناخ شبه الساحليتتميز محافظتي طولك

  .واحدة منطقة دراسية اعتبارهمللمحافظتين متشابهات ولصغر مساحة المحافظتين تم 

  

ويبلغ  2كم 412تجمع سكاني وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة  68 وقلقيلية تضم محافظة طولكرم

 الشرقي الجزء في طولكرم مدينة وتقع ،نسمة 249205 حوالي 2007 إحصائيةلسكان حسب عدد ا

 15 نحو وتبعد  35.1طول وخط شماال 32.19 عرض دائرة التقاء وعند لفلسطين الساحلي السهل من

عن سطح البحر وترتفع ح حيث تقع المدينة على هضبة يتراوالمتوسط  األبيض البحر ساحل عن كم

نابلس ل السفوح الغربية لسلسلة جبااء عند نقطة التقأما محافظة قلقيلية فتقع  ،م)140 - 60(

، رقاًـش 35.1ل شماالً وخط الطو 32.2وعلى خط العرض ، الفلسطينيل والطرف الشرقي للساح

كم  14البحر االبيض المتوسط ل ع في المنطقة الوسطى من فلسطين وتبعد عن ساحـية تقـلقيلوق

  ).2010 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(م  70و 60ارتفاع يتراوح بين  وعلى
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  :درجة الحرارة 1.1.3.3
  

المعدل العام و ،م°22.3ة ييبلغ المعدل السنوي العام لدرجات الحرارة في محافظتي طولكرم وقلقيل

ويبلغ  ،وتكون أعلى درجات الحرارة صيفا في منتصف النهار ،م°15.6لدرجة الحرارة الصغرى 

 ،م في شهر أب° 26.2م وتصل إلى °25معدل درجات الحرارة من شهر حزيران إلى شهر أب 

 ،سجلت أعلى درجة حرارة الساعة الثانية بعد الظهر 12/5/1996وفي  ،حرارة األشهروهو أشد 

ويبلغ معدل درجات الحرارة  ،وتتعرض المنطقة في الشتاء لهواء دافئ من البحر ،م° 41.4هي و

أما أبرد شهور السنة فهو كانون الثاني الذي يبلغ معدل  ،م° 11.8بين شهري كانون أول وشباط 

يبين معدل درجات  )1.3(والشكل  ،)2011 ،دائرة األرصاد الجوية(م ° 11درجة الحرارة فيه 

  .رةالحرا

  

  
  

دائرة ( ،وقلقيليةلمنطقتي طولكرم  م2011-1990معدل درجات الحرارة السنوي للفترة : 1.3الشكل

  .)وعمل الباحث ،2012 ،رام اهللا ،األرصاد الجوية

  

معدل  إنلشكل أن درجة الحرارة في صعود متواصل حيث يتبين من ا )1.3( نالحظ من الشكل

م وهذا يدل  24.6فكانت   م 2011ينما في العام م ب 18.9م كانت 1990درجة الحرارة عام 

ومن هنا فأن درجة  ،المنطقة خالل العشرين سنة ماضية وبشكل واضح على حدوث تغير في مناخ

الحرارة السائدة في المنطقة مالئمة وبشكل كبير لنمو محاصيل الخضار المختلفة وخاصة تحت 

  .البيوت  البالستيكية
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  :االمطار 2.1.3.3

  

وتتفاوت كمية  ،وينتهي في شهر نيسان تقريبا ،األولفي شهر تشرين  األمطارسم هطول يبدأ مو

ويبلغ معدل النسبة المئوية لكمية المطر  ،أخرى إلىومن سنة  أخر إلىالمطر بشكل كبير من شهر 

  :الشهرية خالل الفصل الماطر على النحو التالي

  

شباط  ،%22كانون الثاني  ،%26.2كانون أول  ،%15.6تشرين ثاني  ،%3.5ين أول تشر

  . )2011 ،وزارة الزراعة( %0.37أيار  ،%2.7نيسان  ،%9.9أذار ،19.8%

/ ملم 651.5فإن معدل كمية األمطار السنوية تصل إلى ) 2.3(الشكل بناء على البيانات الواردة في 

ر التغذية وتشكل مصد ،المثمرة والخضراوات واألشجاروية وهي كمية تكفي للزراعة الشت ،السنة

  .االرتوازية في المنطقة اآلباروهذا ما يفسر كثرة  ،الرئيسي للمياه الجوفية

  

حيث بلغت  ،م 1991/1992هي سنة هطوال لألمطار كما ويالحظ أيضا أن أكثر السنوات 

م  1996/1997تليها سنة  ،وهي كمية شاذة وبعيدة عن المعدل العام في المنطقة ،ملم 1371.7

حيث بلغت كمية المطر فيها  1998/1999السنين مطرا فهي سنة  لأق أما ،ملم 973.2حيث بلغت 

كما ونالحظ وجود  ،%36حيث بلغ معدل التذبذب فيها  ،وهي كمية شاذة في شحها ،ملم 244.2

تذبذب واضح لكمية األمطار المتساقطة سنويا كما أن كمية األمطار المتساقطة في معظم السنين أقل 

حتى هذا الوقت كمية األمطار  2004للهطول حيث يتبين في أن منذ العام من المعدل السنوي 

  .المتساقطة أقل من المعدل السنوي

  

  
.  وقلقيليةلمنطقتي طولكرم  2011-1975السنوية خالل الفترة  األمطاركمية : 2.3الشكل

 ،هللارام ا ،الجوية األرصادودائرة  ،2012 ،جالت الرسمية لمحطة أرصاد طولكرمالس:المصدر

  ).وعمل الباحث ، 2012
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  :الرطوبة النسبية 3.1.3.3

  

وهي نسبة مرتفعة وتزداد ارتفاعاٴ في شهر شباط  ،% 69.6يبلغ معدل الرطوبة النسبية المئوية 

أما في أشهر  ،وهي أدنى نسبة% 62.4 إلىبينما في شهر أيار تنخفض % 75.9 إلىحيث تصل 

 ،الجوية األرصاددائرة (ين شهري حزيران وأبب% 70.3الصيف فيقدر معدل الرطوبة فيها ب 

  ).3.3(الشكل  أنظر ،)2012

  

  
  

ــدل:3.3الشــكل ــ مع ــي ةالرطوب ــي منطقت ــنوي ف ــولكرم  الس ــةط ــرة وقلقيلي  -1990(للفت

  .) 2012،رام اهللا –الجوية  األرصاددائرة (المصدر،)2011

  
   :في المحافظتين القطاع الزراعي 4.1.3.3

  

أما بالنسبة  ،دونماً 174771وطولكرم قلقيلية تي ت الزراعية في محافظبلغ إجمالي مساحة الحيازا

مشكلة ما ، دونماً 147970د بلغت مساحة األراضي المزروعة ـلتصنيفها حسب االستخدام فق

جهاز (وطولكرم قلقيلية تي من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في محافظ% 83.95نسبته 

   ).2010،الفلسطيني اإلحصاء

  

فيما كانت القيمة  ،أمريكيمليون دوالر  159.7حوالي  2008 /2007الزراعي عام  نتاجاإلبلغ 

العام ل بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات خالو ،مليون دوالر أمريكي 131.7المضافة 

 ،طن 136598، أنتجت مـدون 23701 وقلقيليةولكرم ـطمحافظتي في  2009/2010الزراعي 
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فيما ، %54دونماً مروية مكشوفة بنسبة  11718.5و% 7علية مكشوفة بنسبة دونماً ب 2133منها 

  ). 2010 ،الفلسطيني اإلحصاءجهاز (% 39دونماً بنسبة  8769بلغت المساحة المحمية 
  

  :جنينمنطقة  2.3.3
  

شرق غرينتش، كما تقع  35،18شماالً وعلى خط طول  32،28تقع مدينة جنين على دائرة عرض 

 96وتضم المحافظة  ،طول حسب شبكة اإلحداثيات الفلسطينية 178عرض و 208 على اإلحداثيات

الفلسطيني  اإلحصاءويبلغ عدد السكان حسب تقديرات جهاز  ،²كم 585.6تجمع سكاني ومساحتها 

  ). 2010،الفلسطيني اإلحصاءجهاز ( نسمة 261756بحوالي  2007لعام 

  

  :درجة الحرارة 1.2.3.3
  

علما بأن أعلى معدالت لدرجة  ،في منطقة جنين° م 24.2وية ما يقارب بلغ معدل الحرارة السن

بينما أدنى معدات  ،وآب وتسجل في أشهر الصيف خصوصاً في شهري تموز° م30ِالحرارة تصل 

ومن النادر أن تنخفض درجة  ،وتسجل في شهر كانون أول° م 14الحرارة تصل إلى ما يقرب 

ويتبين من  ،)2011،جنين  ،السجالت الرسمية ،الجوية رصاداألدائرة (الحرارة عن الصفر المئوي 

أن هنالك ارتفاع ملموس على المعدل العام لدرجات الحرارة الشهرية لمنطقة جنين ) 4.3(الشكل 

  .م 2004-1997 باألعواممقارنة  2010/2011خالل العام 
  
  

  
  

- 1997/2004رتين الفرق في معدل درجات الحرارة  في منطقة جنين خالل الفت: 4.3الشكل

  ).2011،جنين ،السجالت الرسمية،الجوية األرصاددائرة ( ،م 2010/2011
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  :األمطار 2.2.3.3

  

 شتوية تسقط بفعل المنخفضات الجوية القادمة من الغرب راًتعتبر أمطار محافظة جنين أمطا

وهذا  –حيث تتناقص كميتها كلما اتجهنا من الغرب إلى الشرق بشكل واضح  ،والجنوب الغربي

ت الغربية في مناطق المرتفعات الجبلية والجها األمطاروتزداد كمية  -يعود إلى الموقع الجغرافي 

  ).2003 ،خطيب(والشمالية من المحافظة 

  

في مناطق  األمطاروتزداد كمية  ،سنة/ملم 472المحافظة حوالي  إلمطارسنوي يبلغ المعدل ال

كبيرة أيضا في  األمطارفي حين تكون كمية  ،فاعاًكونها تشكل مناطق أكثر ارت جنوب غرب جنين

بينما تقل  ،كونها مناطق مفتوحة إلى الغرب وهي امتداد لسهل مرج ابن عامر شمال غرب جنين

  ).2012 ،الجوية األرصاددائرة ( المناخ اختالفوذلك بسبب مطار في مناطق شرق جنين األ

  

 إلىمن فترة زمنية  األمطارة في كميات أن هناك اختالفات واضح) 5.3(يتضح من خالل الشكل 

معدات لسقوط م سجلت أعلى 2003/2004و 1991/1994من  األعوامفكما هو مالحظ أن  ،أخرى

 ،األمطارسجلت أدنى كمية لسقوط م، 2007/2008و 1999/1998 األعواموهذا عكس  ،األمطار

  .دلها السنوي العامهي أقل من مع 2004السنوية منذ العام  األمطاركما ونالحظ أن كمية 

  

  
  

  .2011- 1975 لألعوامالمعدل السنوي لسقوط األمطار لمحطة جنين : 5.3 شكلال

  .ت الرسميةالالسج ،م 2012 ،جنين –الجوية  األرصادمحطة : المصدر
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  :الرطوبة  3.2.3.3

  

تأخذ  علماً بأن هذه النسبة ،في معظم شهور السنة% 61يبلغ معدل الرطوبة النسبية السنوي حوالي 

فهي ترتفع في أشهر الشتاء وتنخفض في أشهر الصيف  ،باالرتفاع واالنخفاض حسب شهور السنة

  ).6.3(كما هو مبين في الشكل  ،)2012 ،دائرة األرصاد الجوية(

  

  
  

  2011الرطوبة حسب شهور السنة لمحافظة جنين للعام  ةنسب :6.3شكل ال

  .2012 ،رام اهللا ،دائرة األرصاد الجوية: المصدر

  

 ،أن نسب الرطوبة تزداد في أشهر المطر وتنخفض مع أشهر الحرارة )6.3(نالحظ من الشكل 

الحرارة في أواخر الليل فإنه يتشكل  ةأن الرطوبة إذا ما اقترنت بانخفاض درجومن المعروف 

وبالتالي فإنها تحقق فائدة كبيرة في مجال الزارعة  ،الندى بكميات كبيرة في معظم أيام السنة

  .خصوصاً والخضروات التي تزرع بعالً في فصل الصيف الجافو

  
  :في المحافظة القطاع الزراعي 4.2.3.3

  

ام ـالعل الـك خـازة وذلـحي 14،662ين ـالزراعية في محافظة جنالحيازات عدد بلغ 

 208،352إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في محافظة جنين وبلغ  ،2010/2009يـالزراع

في م 2009/2010العام الزراعي ل مساحة المزروعة بالخضراوات خالبلغ إجمالي الو ،دونما

 10،814و، %22.8دونماً بعلية مكشوفة بنسبة  4،378: منها، اًـدونم 19،186ين ـمحافظة جن

بة ـاً بنسـدونم 3،500ة ـفيما بلغت المساحة المحمي، %56.4دونماً مروية مكشوفة بنسبة 

 200.7في المحافظة  2008/2007عام الزراعي الل الـي خـوبلغ اإلنتاج الزراع ،18.2%

 اإلحصاءجهاز ( مليون دوالر أمريكي 119.7القيمة المضافة كانتفيما ، مليون دوالر أمريكي

  ).2010 ،الفلسطيني
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  :األردنغور منطقة  3.3.3

  

 إلىتقع منطقة األغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية وتمتد من محافظة أريحا في الجنوب 

البحر الميت في الشرق وحتى  شواطئومن  ،كيلومتر 68.5الشمال بطول  المحتلة في بيسان

  ).2005 ،قاسم(كم  24بعرض  المنحدرات الغربية لمحافظتي طوباس وأريحا في الغرب

من % 14.9ما نسبته  ،)كيلومتر مربع 840.9(دونم  840906وتحتل منطقة األغوار ما مساحته 

في درجة الحرارة في  ارتفاعاوهذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق  ،يةالمساحة الكلية للضفة الغرب

حيث تقع هذه المنطقة شرقي الضفة الغربية وتتميز في أنها أخفض منطقة في   ،فصل الصيف

وتعتبر منطقة األغوار المورد األساسي للمنتجات الزراعية في الضفة الغربية وسلة الغذاء   ،العالم

حيث توفر فرصا زراعية مربحة جدا  ،لموارد المائية الجوفية والسطحيةها باالفلسطيني بسبب غنا

الثروة الحيوانية التي  إلى باإلضافةهذا  ،سواء لألسواق المحلية الفلسطينية والخارجية على حد

  ).2008 ،ريدة أبو(العائالت الفلسطينية في المنطقة  تشكل أيضا مصدرا أساسيا للدخل لمعظم

  

إال أنها تعتبر المنطقة األقل سكانا في الضفة الغربية  ،مساحة األغوار الشاسعة الرغم من وعلى

 26، ويتضمن هذا العدد ألف نسمة 47ما يزيد عن  2007 حيث بلغ عدد سكان المنطقة حتى العام

ثالثة أقسام رئيسية وتقسم إلى من التجمعات الفلسطينية التابعة لكل من محافظات أريحا وطوباس 

  ):  2010 ،أريج(

  .بيت دجن وفروشل، مرج الغزا، الزبيدات، مرج نعجة، الجفتلك :األغوار الوسطى وتضم •

الديوك والنويعمة ومنطقة الخان  ،أريحا، والعوجال فصاي مناطق :األغوار الجنوبيّة وتضم •

  .األحمر والنبي موسى

 .وادي المالح ،بردلة ،كردلة ،قرى عين البيضاء: واألغوار الشمالية وتضم •

    

  . األردنلمنطقة غور  اإلداريالتقسيم :  1.3دول ج

  

 لمنطقة األغواراإلداريالتقسيم
 النسبة المئوية )كيلومتر مربع(المساحة المحافظة

  27.6  231.7 طوباس
  72.4  609.2 أريحا

  100  840.9 المجموع
وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،أريج : المصدر
2010  
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  :درجة الحرارة 1.3.3.3 

  

في مدينة أريحا ) ْم29.5 (حوالي  إلىأن المعدل الشهري لدرجات الحرارة في فصل الصيف 

في مدينة أريحا، بينما بلغ المعدل الشهري في منطقة البحر الميت ) ْم 22.4 (والدنيا حوالي 

- 15  (اء بين وتبلغ معدالت الحرارة في أشهر الشت ،)ْم(37.5ْم والقصوى الى حوالي32 حوالي

وتقل  في أشهر الصيف) ْم (49 إلى األغوار، بينما تصل درجة الحرارة القصوى في منطقة )ْم20

شماله وذلك بسبب الزيادة في  إلى األردندرجات الحرارة بشكل عام كلما اتجهنا من جنوب غور 

  ).2011 ،الجوية الفلسطينية األرصاددائرة (ر االرتفاع عن سطح البح
   

  
  

-1975(للفترة  األردنيبين المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في منطقة غور  :7.3شكل 

  ).م2011رام اهللا  ،دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية().2011

  

  :األمطار 2.3.3.3

  

كثافته النباتي و الغطاءالمؤثرة في نمو ل من العوام األغوارمنطقة األمطار في  كميةتعتبر 

كميات أما بالنسبة ل، وفترته أثر مباشر على النباتات الرعويةل م الهطوفإن لنظاوكذلك  ،وتوزيعه

 كميات في التباين هذا فنالحظ صغر مساحتها رغم الدراسة منطقة داخل فهي تختلف األمطار

ملم في  350األمطار الىل كميات واضح حيث تصل إلى الجنوب بشكل من الشما ،األمطار

ملم عند البحر الميت  50منل إلى أقل التدريجي جنوباً لتص لتبدأ في االنخفاض ،المناطق الشمالية

ل التدريجي جنوبا إضافة لموقع المنطقة في ظ باالنخفاضمتماشية مع تضاريس المنطقة التي تبدأ 
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األيام التي يتساقط فيها ل ومعد، قصير نسبياً األردنغور في ل الشتاء عام فإن فصل وبشك ،المطر

  ).2011 ،وزارة الرزاعة( ًً سنوياميو 44المطر هو بين 

  

لمنطقة غور األردن وكميات معدالت األمطار السنوية ل تحلييتبين أن ) 8.3(ل الشكل من خال

يتبين أن كمية األمطار في تناقص حيث أن المعدل  1975/2011ل األعوام خالالمتساقطة األمطار 

صل إلى المعدل العام ملم وان كمية األمطار في معظم السنوات لم ت 166السنوي لمحافظة أريحا 

النباتي والحياة الغطاء واضح على ل مما أثر بشك ،وهذا دليل واضح على حدوث التغيرات المناخية

  .النباتية والزراعية  إضافة إلى  التأثير المباشر على المياه الجوفية

  

  
  

عوام المعدالت السنوية لتساقط األمطار لمنطقة غور األردن حسب محطة أريحا لأل: 8.3شكل 

  ).السجالت الرسمية ،م 2012 ،أريحا –محطة األرصاد الجوية (  ،)1975-2012(

  

  :الرطوبة 3.3.3.3

  

التبخر  كميةتبط بمقدار ترالمناخية التي تؤثر في النبات ول تعتبر الرطوبة الجوية عامالً من العوام

نسبة التبخر والنتح من قلت كلما  ،نسبه الرطوبة الجوية عالية في الجوكلما كانت إذ انه ، والنتح

األهمية إذا ما قيس ل بأن تأثير الرطوبة على النباتات غير مباشر وقليل ولذا يمكن القو، النبات

ترتبط الرطوبة الجوية بدرجة ، النباتي وتوزيعه الجغرافيالغطاء بتأثير الحرارة واألمطار على نمو 

وإذا ما تدنت ، التبخر والنتحكميات من  فإذا ارتفعت درجه الحرارة فإنها تزيد، الحرارة وتغيراتها

  .   )2005،فايز( التساقط المختلفةل ليعطي أشكاويتكاثف يبرد الماء فان بخار 
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ل أعلى من معدل الشتاء تكون الرطوبة في فصل نالحظ أن معد) 9.3(رقم  شكلل ومن خال

يالحظ بأن وكما زادت درجات الحرارة قلت نسبة الرطوبة ، فكلما الصيفل الرطوبة في فص

، %)70(الثاني سجلت فيها أعلى معدالت رطوبة نسبية وصلت إلىل وكانون األوكانون شهري 

  .في شهري أيار وحزيران%) 38(بينما سجلت أدنى معدالت رطوبة نسبية 

  

  
   

 2011-1982للفترة  األردنلمنطقة غور معدالت درجات الحرارة والرطوبة النسبية : 9.3 شكل

  ).2011 ،رام اهللا ة،الجوي األرصاددائرة (

  

  :األردنفي غور  القطاع الزراعي 4.3.3.3
 

في محافظة أريحا  2009/2010العام الزراعي ل بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات خال

دونماً  17،561و، %0.5دونماً بعلية مكشوفة بنسبة  128: منها، دونماً 26،299واألغوار 

، %30.5بة ـدونماً بنس 8،029غت المساحة المحمية فيما بل، %66.8مروية مكشوفة بنسبة 

مساحة مزروعة بالخضراوات بين التجمعات في محافظة أريحا أكبر تجمع الجفتلك ـل ويحت

من مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات % 47.0اً مشكلة ـدونم 12،357ع ـواألغوار بواق

احة المزروعة بالخضراوات في من إجمالي المس% 20.7نجد أن و ،في محافظة أريحا واألغوار

ا واألغوار وهي أعلى نسبة على مستوى ـة أريحـي محافظـفكانت األراضي الفلسطينية 

  ).2010 ،الفلسطيني اإلحصاءجهاز ( األراضي الفلسطينية
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 الزراعة المحمية 4.3

  

من محاصيل  اإلنتاجيةمتطورا لزيادة  أسلوباتعتبر الزراعة المحمية من التقنيات الحديثة التي تعتبر 

حيث تمتاز الدفيئات بتوفير  ،االحتياجات الغذائية المتزايدة الخضراوات كما ونوعا للعمل على سد

حيث توفر لها  ،لزراعة الخضراوات في غير موعدها البيئة الطبيعية والظروف المناخية المالئمة

ل المناسب لنمو بة بالشكالدفء في فصل الشتاء من خالل المحافظة على درجة الحرارة والرطو

  .وحماية النباتات من الظروف الخارجية مثل التيارات الهوائية وغيرها ،النباتات

المزارعين على استخدامها من اجل النهوض  إقبالهذه الميزات سابقة الذكر للدفيئات ساهمت في 

حيث تم  ،تطوير الدفيئات إلىكما ونوعا كما سعى المزارعين  اإلنتاجبالزراعة المحمية وزيادة 

  .)2007،وآخرونالزير (ومن ثم استخدام البيوت البالستيكية العالية  األنفاقاستخدام 

  

خاصـة لتـوفر المعلومـات    العوامل و\ بكثير منفي البيوت المحمية يتأثر  اإلنتاج إنمن المالحظ 

 أجهـزة الحديثة الموصى بها من قبـل   واألساليبالمعلومات  وباألخص ،زراعية عند المزارعينال

البيـوت المحميـة    إنتاجيةهنالك بعض العوامل التي تؤثر على  أن ،)2005(حمد أيرى  ،اإلرشاد

  :وأهمها

  

  .ارتفاع أسعار األسمدة وغياب كثير من األسمدة عن السوق الفلسطيني •

معينة تبعا لبرنامج البئر  أوقاتالالزمة وتوفرها في  األوقاتقلة توفر مياه الري في  •

  .االرتوازي

الحر الشديد وبخاصة التغير الواضح على المناخ في السنوات  أوبرودة الشديدة مشكلة ال •

  .مما سبب في حدوث تغيرات مفاجئة في الطقس األخيرة

  .جديدة وأمراض أفاتالزراعية وظهور  اآلفاتمشكلة  •

  اإلنتاجمشكلة تسويق  •

 .وخاصة المبيدات الزراعية اإلنتاجارتفاع مستوى مدخالت  •

  

يبين عدد ) 10.3(والشكل  ،دونما 32،859 فقد بلغت في الضفة الغربية محميةأما المساحة ال 

  ).2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، (ومساحة البيوت البالستيكية في مناطق الدراسة 
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الجهاز المركزي لإلحصاء (يبين عدد ومساحة البيوت البالستيكية في مناطق الدراسة : 10.3شكل ال

  ).2011ي، الفلسطين

  

  محاصيل الدراسة 5.3

  

اتجهت الزراعة الحديثة في فلسطين إلى االهتمام بالزراعات التصديرية التي تعود بالفائدة الكبيرة 

وذلك من خالل تطوير نظم  ،نظرا الرتفاع أسعارها وزيادة الطلب عليها عالميا ،على المزارع

والذي أهتم بإدخال  ،بير في المجال الزراعيالزراعة التقليدية وجعلها تواكب التطور العالمي الك

  )2008 ،رة الزراعةوزا(التقنيات الحديثة من حيث األصناف المهجنة وعالية اإلنتاج 

  

حيث يالحظ اإلقبال الكبير لدى  ،شملت الدراسة على عدد من المحاصيل الزراعية التصديرية

ليس بسبب التصدير فقط بل  ،ةالمزارعين على زراعة المحاصيل التصديرية في اآلونة األخير

  .لتمتعها بمواصفات ذات جودة عالية
 

  : العنقوديةالبندورة  1.5.3
 

 90وهي أصناف يؤخذ ثمارها على شكل قطف كامل يشبه عنقود العنب يتراوح وزن الثمرة بين 

إقبال  غرام وهي تتبع العائلة الباذنجانية وقد دخلت حديثا إلى األراضي الفلسطينية وهنالك 110إلى 

متزايد على زراعتها نظرا للطلب المتزايد من المستهلك باإلضافة إلى إمكانية تصديرها إلى أوروبا 

ومن أهم هذه األصناف واشهرها  ،وروسيا خاصة خالل أشهر كانون أول وثاني وشباط وآذار

ة من إكرام وتمتلك هذه األصناف المواصفات التصديري ،فرامو ،زراعتا في فلسطين صنف مايالا

  ).2008 ،عايد(الثمار ولون الثمرة الجميل حيث الصالبة في 
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  :) رييش(البندورة الكرزيه  2.5.3

 
 إلىعادة للتصدير وهي تزرع  ،بسبب تشابهها معه " Cherry" الكرز إلىاالسم نسبة  بهذاسميت 

د الزراعة المزارع نوع وموعالمتعهد بالتصدير على  أووعادة ما يفرض المصدر  ،وأمريكا أوروبا

 .)2008 ،عايد( وزارة الزراعة وإرشادوكذلك المبيدات المسموح استخدامها طبعا بمساعدة 

  

  :الفلفل الملون 3.5.3
 

فلفل هو أمريكا حيث أن الموطن األصلي لل ،يعتبر محصول الفلفل من المحاصيل المشهورة عالميا

أصناف تزرع مكشوفة وأصناف تتم زراعة الفلفل بطرق عديدة وهناك عدة  ،الوسطى والجنوبية

وعلى المستوى التجاري يعتمد على الزراعات المحمية إلنتاج  ،تزرع داخل البيوت البالستيكية

ويعتبر الفلفل من المحاصيل ذات الميزة النسبية في فلسطين وخاصة  ،اقتصادي ذو جودة عالية

لية ومرغوبة في األسواق بجودة عا) البرتقالي ،األصفر ،األحمر(إنتاج األصناف الملونة منه 

ويالحظ في السنوات األخيرة أالهتمام الكبير بإنتاج المحاصيل التصديرية  ،المحلية والخارجية

  ).2008 ،عايد(بالمواصفات المطلوبة 

  
  ):األرضيالتوت (الفراولة  4.5.3

  

 بأنّها القول ويمكن المدللة، والفاكهة الرشاقة بفاكهة يعرف عشبي نبات األرضي، التوت أو الفراولة

 وتحظى طازجة أو مصنّعة أو تصديرها مجمدة كنيمو الكبير ذات العائد البستانية المحاصيل من

 الزراعية المحاصيل ضمن تصنيفها ظّل في وخاّصة الفلسطيني، االقتصاد في كبيرة بمكانة الفراولة

 ) .2008 ،وزارة الزراعة(التصديرية 

  

  :النباتات الطبية 5.5.3

  

على مر العصور  اإلنسان التي عرفها واستخدمهاالنباتات الطبية مجموعة من أقدم النباتات تعتبر 

وتتميز النباتات الطبية القابلية للتخزين  فكان تارة يستخدمها كغذاء وأخرى كدواء ،أغراض شتى في

لميا عاسهولة تسويقها محليا و ، وكذلكمقارنة بمحاصيل الخضر والفاكهةلفترات طويلة نسبيا بال

  .) 2007 ،الصادق(
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ألف كغم ميرمية ) 60(كغم حصالبان و ألف) 80(تصدير  2010والجدير ذكره هنا انه قد تم عام 

ألف كغم زعتر  )14(كغم ريحان و ألف) 203(ألف كغم ينسون و )30(ألف كغم نعنع و )30(و

واألغوار  كغم جرجير وذلك من محافظة أريحا أالف) 6(كغم زعتر فارسي  ألف) 10.8(عادي 

  ).2010 ،وزارة الزراعة( إلى الواليات المتحدة األمريكية

  

عملية تطوير زراعة هذه المحاصيل في مناطق الدراسة خالل األعوام ) 11.3(ويتبين من الشكل 

  .م 2012- 1994

  

  
  

 -1994(تطور زراعة المحاصيل التصديرية في مناطق الدراسة خالل الفترة  :11.3شكل ال

دوائر الزراعة في  ،2010 -1994 ،الزراعي التعداد ،الفلسطيني اإلحصاءجهاز (رالمصد ،)2012

  ).2012 ،مناطق الدراسة
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  الفصل الرابع

_________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

  تمهيد 1.4

  

ي هذه الدراسة، والذي يتضمن نبذة مختصرة تبع فأيتناول هذا الفصل وصفا لألسلوب البحثي الذي 

عن مجتمع الدراسة، وتحديد حجم عينة الدراسة، والطريقة التي اتبعها الباحث للتأكد من صدق أداة 

  .الدراسة، والتحليل اإلحصائي لخصائص العينة

  

  الدراسة يةمنهج 2.4

  

 ،معرفة جمع المعلوماتألنه يهيئ للباحث مجاال واسعا ل ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

والمسوحات الميدانية التي توفر قدرا كبيرا من المعلومات المتعلقة بمشكلة  ،وإجراء الدراسات

  -:حيث تم اعتماد األدوات الدراسية اآلتية ،الدراسة

  

  ):االستبانة( األوليةالمصادر  1.2.4

  

ووزعت  ،قة بموضوع الدراسةوالحقائق المتعل ،تم أعداد استبانة بحثية تهدف إلى جمع المعلومات

والمكون من المزارعين المطبقين لنظام الجلوبال جاب في  ،على أعضاء المجتمع الدراسي المقصود

  .األردنمناطق شمال الضفة الغربية وغور 
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  :المصادر الثانوية 2.2.4

  

 إلى بعض المصادر والسجالت باإلضافة ،تتكون المصادر الثانوية من مراجع عربية وأجنبية

الدراسة على العديد من الدراسات  اعتمدتكما  ،الرسمية من الدوائر الحكومية وغير الحكومية

  .ذات العالقة بموضوع الدراسة واألجنبيةالعربية 

  

  ):1.4شكل (الدراسة فيمكن تلخيصها بما يأتي  إجراءاتأما 

  

ظري للدراسة الن اإلطارلقد تم جمع المعلومات حول : النظري والدراسات السابقة اإلطار 

قارير ومنشورات مؤسسية تمن  ،األدبياتمرجعية  إلىناد والدراسات السابقة باالست

الكتابات والدراسات البحثية في مجال الزراعة والتغيرات  إلى باإلضافة) وأهلية ،حكومية(

  .والعالمية واإلقليمية الفلسطينيةوالبحثية  األكاديميةالمناخية والتي أعدتها المؤسسات 

 إلى باإلضافة ،ذات العالقة األدبياتاالستبيان تم مراجعة  إعداد إلغراض:اة الدراسةأد 

  .مجموعة من المقابالت مع المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال

ثم تم توزيعها على  ،إعدادهابعد  األداةالتأكد من صدق وثبات  تم بدايتة: مع البياناتج 

  .دا لتحليلهاجمعها استعدا وإعادةالمبحوثين 

تم فرز االستمارات  اإلحصائيالبرنامج  إلىالبيانات  بإدخالقبل البدء : تحليل البيانات 

عدم جدية المبحوث  ،غير المجابة األسئلةة مرتفعة من نسب(واستبعاد ما لم يكن منها صالحا 

 ئيةاإلحصاجريت التحاليل أو ،اإلحصائي) SPSS(برنامج  إلىدخالها إثم تم  ،)اإلجابةفي 

ختبارات إ ،، معامالت ارتباط)رافات معياريةانح ،تكرارات متوسطات،(من تحاليل وصفية 

  .، وغيرها األحاديوالتباين 

وسائل  ، إلعداد)Excel(عرض البيانات تم االستعانة ببرنامج  ألغراض: عرض البيانات 

 .عرض البيانات المختلفة من جداول وأشكال

  

  

  

  

  

  

  



49 
 

  ).1.4(بينه شكل ي الدراسة إلجراءاتملخص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إجراءات الدراسة: 1.4شكل 

  

، التصديريةمحاصيل ال على واقعالناتج عن التغيرات المناخية هدفت الدراسة إلى معرفة األثر 

عينة من المزارعين المطبقين  من خاللأ الباحث إلى دراسة مسحية ولتحقيق هدف الدراسة لج

  .لنظام الجلوبال جاب 

  

نسب المناهج لهذا النوع من األبحاث، فهو يهدف أاستخدم المنهج الوصفي، حيث إنه يعتبر من  وقد

وربطها ا وتفسير نتائجها تفسيرا كافيا، إلى وصف دقيق للظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليله

  ). 2006بدر،(بالظواهر األخرى وذلك للوصول إلى المعرفة الدقيقة لمشكلة الدراسة 

  

  

  

  

 )وصفي(منهج الدراسة 

)االستبيان(أداة الدراسة

 جمع المعلومات والبيانات

  مقابالت استطالعية ياتمراجعة االدب
)مهندسين,مزارعين,خبراء(

 زيارات ميدانية
إطار نظري 
 ودراسات سابقة

 فحص صدق وثبات االداة

توزيع االستبانات وجمعها 
وفرزها

 سةإجراءات الدرا

 تحليل وعرض البيانات

 SPSSادخال البيانات الى 

  تحليل االستبانات

عرض البيانات 
)SPSS/EXCEL( 

  نتائج

 إستنتاجات وتوصيات
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  ينة الدراسةمجتمع وع 3.4

  

 ،جنينو ،وقلقيلية ختيار جميع المزارعين المطبقين لنظام الجلوبال جاب في منطقة طولكرم إتم 

 ،م 2012 عاموبلغ عددهم  ،2007ون بتطبيق النظام منذ العام حيث بدأ المزارع ،األردنوغور 

م ذلك من خالل وت ،حاصلين على شهادة الجلوبال جابمزارع  144من بينهم  مزارع 150

  ).الزراعية اإلغاثة(االستعانة ببيانات وقوائم المزارعين من جمعية التنمية الزراعية 

  

باقة  ،عتيل ،ذنابة ،كفر اللبد(قرى كل من طولكرم ) 2.4(حسب الشكل شملت الدراسة وقد 

 ،أريحا( غور األردن ،)الجلمة ،كفرذان ،برقين(جنين  ،)المدور ،حبلة ،عزون(قلقيلية  ،)الشرقية

بحيث تم توزيع االستبيانات على ) عين البيضاء ،بردلة ،كردلة ،طمون ،فروش بيت دجن ،الجفتلك

  .المزارعين وتعبئتها بطريقة دقيقة 

  

  
  

فـي منـاطق    2012المزارعين المطبقين لنظام الجلوبال جاب عام  – مجتمع الدراسة: 2.4الشكل

  .الدراسة

  

  أسلوب وأداة جمع البيانات 4.4

  

المطبقين المزارعين ب االستبيان الخاصام الباحث بمراجعة الخبراء والفنيين ذات العالقة وتصميم ق

بعد اإلطالع على األدبيات ذات الصلة باألبحاث، والدراسات السابقة  ، وذلكلنظام الجلوبال جاب

  . التي عملت على الموضوع نفسه
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  ):تحكيم االستبيان( األداةصدق  5.4

  

ة في الزراعة بيان فقد تم عرضه على مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرلفحص صدق االست

كما وعرضت االستمارة على مجموعة من المهندسين الزراعيين العاملين على  ،والتغيرات المناخية

وردوها مما كان له أبالمالحظات التي  األخذ، وتم م الجلوبال جاب في منطقة الدراسةتطبيق نظا

  .صورته النهائية إلىتطوير االستبيان ووصوله االيجابي في  األثر

  

  :وفيما يتعلق بمحتوى االستبيان، فهي تتكون من خمسة أقسام رئيسية هي

  

 ستة، وهي تشتمل على يرات المستقلة الخاصة بالمزارعينيتناول المتغ: القسم األول •

البلدة أو  ،فورقم الهات ،اسم المستفيد ،لرقم المتسلسل لالستمارة في العينةا: (متغيرات

  .)تاريخ تعبئة االستمارة، المحافظة ، التجمع

الجنس، ( :متغيرات) 9(، وتشمل المزارعينيتناول المتغيرات لخصائص : القسم الثاني •

متوسط الدخل العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة الرئيسية، المهنة الثانوية، الحالة االجتماعية، 

 ). المعالة األسرةعدد أفراد  ،ةمتوسط الدخل من الزراع، لألسرةالشهري 

 ،المساحة المزروعة :(الحيازة الزراعية  متغيرات بخصوص أربعيتناول : القسم الثالث •

 .)المحاصيل المحمية المزروعة ،احة المزروعة بنظام الجلوبال جابالمس ،المساحة المروية

 .متغير) 33( وتشمل ،يةالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة المحم يتناول: لقسم الرابعا •

 .نتاج والتكاليف الثابتة والمتغيرةالتغيرات الخاصة باليتناول  :القسم الخامس •

  

  ثبات أداة الدراسة 6.4

  

للتحقق من مستوى صدق استبيان المزارعين، فقد تم التحقق منها من خالل اختيار عينة مصغرة 

وبعد مرور يومين أعيدت  ،جابة عليهاوزعت عليهم االستبيانات لإل ،)10(من المبحوثين وعددهم 

لفحص مستوى االرتباط  ،بعدها تم احتساب معمل ارتباط بيرسون ،إليهم لإلجابة عليها مرة أخرى

أي اقل من  ،)0.012(وبمستوى داللة ) 0.92(وجاءت قيمة المعامل  ،بين اإلجابات في االختبار

 م احتساب معامل كورنباخ ألفا لالتساقكما وت ،ي ترفض فرضية عدم ثبات االستبيانوبالتال 0.05

مستوى ثبات جيد وهي قيمة مرتفعة وتعبر عن  ،)0.865(وجاءت قيمته  ،الداخلي لكامل االستبيان

  .وبناء عليه تم توزيع االستبيان على كافة المزارعين ،لالستبيان
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  المسح الميداني إجراء 7.4
  

زارع في مختلف المناطق المستهدفة للدراسة، م) 144(تم مقابلة جميع المزارعين والبالغ عددهم 

، حيث تم التنسيق المسبق مع المزارعين )2012(وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين شباط وآب للعام 

المستهدفين بهدف الحصول على المعلومات الالزمة والتي من شانها المساهمة في تحقيق أهداف 

دقيقة، وكان الباحث بدوره  30لة مع المزارع نحو المسح الميداني، حيث كان معدل إجراء المقاب

يقوم بتوضيح األسئلة بهدف الحصول على معلومات دقيقة ذات مصداقية، وبعد إنهاء المقابلة مع 

المبحوث كان الباحث يعمل على تدقيق كل استبيان بهدف مراجعة وتدقيق مدى صدق المعلومات 

طاء غير مقصودة كان الباحث يناقش النتائج مرة المدلى بها من قبل المبحوث، وفي حال وجود أخ

  .أخرى مع المبحوث بهدف تصحيح األخطاء المحتملة

  

  تدقيق وإدخال البيانات 8.4

  

وجمع النتائج التي تفيد  االستبيانمرة أخرى مكتبيا وذلك بهدف تقييم محتوى  االستببانبعد مراجعة 

  .صممت لذات الغرضأهداف الدراسة، تم إدخال البيانات على صفحة اكسل 

  

  التحليل اإلحصائي 9.4
  

اعتمد تحليل بيانات هذه الدراسة على التكرارات، والنسب المئوية، وحساب المتوسطات، 

واالنحرافات المعيارية، كما تم اختبار فرضيات الدراسة لإلجابة فيما إذا توجد داللة إحصائية على 

دراسة، وقد اعتمد اختبار الفرضيات باستخدام الفروق بين فئات المتغيرات المستقلة في عينة ال

   .واختبار كروس وايلس ويلكسون واختبارللعينات المستقلة، ) t-test(اختبار 
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  الخامسالفصل 

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

  مقدمة 1.5

  

بعد إجراء عملية التحليل نتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها يتناول هذا الفصل عرضا لل

وذلك من خالل ) (SPSSاإلحصائي إلجابات المبحوثين باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

  .العرض المفصل ألهم الخصائص المميزة للفئات المبحوثة

  

 :االستبيان يلفيما يلي يعرض الباحث نتائج دراسته، من خالل مناقشة نتائج تحل

  

  لمزارعي العينة في مناطق الدراسةخصائص الديمغرافية ال 2.5

  

يستعرض هذا الجزء من الدراسة ويعلق على الخصائص األساسية للمبحوثين، حيث أن البعض 

منها له دور في إجاباتهم حول توضيح اثر التغيرات المناخية على واقع المحاصيل التصديرية، 

لمؤهل العلمي، الوظيفة الرئيسية، المهنة الثانوية، الحالة االجتماعية، متوسط الجنس، العمر، ا:(وهي

  ).عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري لألسرة ومن الزراعة

  

  :تركيب العمر والجنس لألسرة 1.2.5
 

نشاطاً  التركيبة العمرية والجنسية لألسرة تحدد مكان تمركز القوى العاملة وهي الفئة العمرية األكثر

، فقد أظهرت الدراسة نسبة الذكور تساوي سنة 59-16في هذه الدراسة من عمر حددتوقد 
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  59- 16(وكانت نسبة الذكور في عمر النشاط  ،%48.37وإن نسبة اإلناث تساوي % 51.63

وأن نسبة اإلناث المناظرة أيضا تساوي  ،بالنسبة للعدد الكلي ألفراد األسرة% 32.4تساوي ) سنة

  .واإلنتاجفي عمر النشاط  ونأن ما يقارب ثلثي عدد أفراد العائلة يتمركزعلى وهذا يدل % 30.2

وكانت  اإلناثمن % 50مقابل % 50تساوي  وقلقيليةمنطقة طولكرم أيضاً كانت نسبة الذكور في 

من اإلناث وكان نسبة الذكور في % 48.2مقابل % 50.8تساوي  منطقة جنيننسبة الذكور في 

، أي أن هناك تقارب كبير بين عدد اإلناثمن % 47.1مقابل % 52.9ألردن تساوي منطقة غور ا

  .) 1.5 (الجدول كما يشير  ،الثالثة مناطق الدراسةفي  واإلناثالذكور 

  

  :األسرة إلفرادالتوزيع الديمغرافي  2.2.5
 

كان و ،%99.3نسبتهم  وكان مزارعاً 143 هوالذكور  المزارعينأن عدد إلى أظهرت الدراسة 

ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها طبيعة الملكية  ،%0.7بنسبة  1يساوي  اإلناث المزارعاتعدد 

إن  ،)1.5(باالعتماد على الجدول  ، وأظهرت نتائج الدراسةالعادات والتقاليد االجتماعيةوالزراعية، 

في عدد  حيث هنالك تفاوت ،أفراد 6متوسط عدد أفراد األسرة لمناطق الدراسة المختلفة تساوي 

  .فرداً في األسرة الواحدة 11-3األفراد في العينة المختارة حيث تراوح بين 

 ،قلقيليةلمنطقة طولكرم سنة  42.7سنة بمعدل  66إلى سن  22من سن  المزارعينتفاوت عمر 

سنة وهذا  44.2 المزارعأن معدل عمر و ،األردنلمنطقة غور  43.7و ،لمنطقة جنينسنة  48و

قدرته في معرفة التغيرات  إلى باإلضافةمزارعين في تطبيق نظام الجلوبال جاب يدل على قدرة ال

  .الحاصلة في المناخ أثناء عمله بالزراعة

  .في مناطق الدراسة المختلفةخصائص عينة الدراسة الديمغرافية للمزارعين :  1.5 جدول

  
  األردنغور   جنين  وقلقيليةطولكرم   مناطق الدراسة

  67  32  45  عدد الحاالت

  األسرة أفرادمتوسط عدد 
6  

)±0.65(  
6 

)±0.98(  
6  

)±0.48(  

  األسرةمتوسط عدد الذكور في 
3  

)±0.49(  
3  

)±0.68(  
3  

)±0.36(  

  األسرةفي  اإلناثمتوسط عدد 
3  

)±0.52(  
3  

)±0.51(  
3  

)±0.33(  

  بالسنوات المزارعمتوسط عمر 
42.7  

)±3.81(  
48  

)±5.54(  
43.7  

)±2.26(  

  2  2  1  )59-16من سن  األفرادوهم ( األسرةر المنتجين في الوسيط لعدد الذكو

  2  2  1  )59-16من سن  األفرادوهم ( األسرةالمنتجات في  اإلناثالوسيط لعدد 

  .للمعدل% 95تمثل فترة ثقة  األقواسداخل  األرقام*
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  :المهنة الرئيسية للمزارعين 3.2.5

  

بلغت ) مزارع(ظيفة الرئيسية للمبحوثين إن نسبة الو) 1.5(وبحسب الشكل أظهرت نتائج الدراسة 

في منطقة % 96.2 تهنسبما و ،منطقة جنين في% 75ونسبة  وقلقيليةفي منطقة طولكرم % 83.9

  %.88.3غور األردن، أي أن نسبة المزارعين الكلية كمهنة رئيسية بلغت 

طقة طولكرم في منخالل % 16.1بلغت ) موظف(كما وتبين أن نسبة الوظيفة الرئيسية للمبحوثين 

، أي أن نسبة الموظفين األردنفي منطقة غور % 1.9ونسبة  في منطقة جنين% 15ونسبة  وقلقيلية

  %.8.7الكلية كمهنة رئيسية بلغت 

  

% 0بلغت  )عامل/حرة(كمهن  للمبحوثينوأظهرت نتائج الدراسة أيضاَ أن نسبة الوظيفة الرئيسية 

، األردنفي منطقة غور % 1.9ونسبة  ،قة جنينفي منط% 10ونسبة  ،وقلقيليةفي منطقة طولكرم 

  %.2.9الكلية كمهنة رئيسية بلغت  )عامل/حرة(أي أن نسبة العاملين في مهن 

  

  
  

  .المهن الرئيسية للمزارعين في مناطق الدراسة: 1.5 الشكل

  

  :للمزارعينالمستوى التعليمي  4.2.5

  

وما لزراعية الدولية كالجلوبال جاب لمعايير اافي تطبيق  األثر للمزارعقد يكون للمستوى التعليمي 

والسعي لتعلم أنماط زراعية جديدة يرتبط بها من عملية التوثيق والتسجيل لكافة نشاطات المزرعة 

  . الى مدى فهمه لظاهرة التغيرات المناخية باإلضافة
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صلوا حقد  المزارعينمن % 3.9إن  ،)2.5(وباالعتماد على الشكل  أظهرت نتائج الدراسةحيث 

% 4.6و ،ويمنهم لمستوى الثان% 35.8و ،منهم لمستوى ابتدائي% 6.8و ،مستوى تعليمي ملم ىعل

أي أن  ،لمستوى الماجستير% 1لمستوى البكالوريوس و% 12.7و ،منهم لمستوى الدبلوم المتوسط

  .فأكثر علمي ثانوي قد حصلوا على مؤهل المزارعينمن % 54.1

  

 وقلقيليةمنطقة طولكرم على مؤهل علمي ثانوية فأعلى في  الحاصلين المزارعيننسبة  يتبين أنكما 

منطقة الحاصلين على مؤهل علمي ثانوية فأعلى في  المزارعين، وكانت نسبة %64.5 تساوي

منطقة الحاصلين على مؤهل علمي ثانوية فأعلى في  المزارعين، وكانت نسبة %60تساوي  جنين

المتعلمين المزارعين نسبة أقل من  حتوىا األردنغور ، أي أن %38.4 تساوي األردنغور 

لم يحصلوا المزارعين وعالوة على ذلك فإن نسبة ضئيلة من  ،العلميلمستوى أعلى من التعليم 

أي أن السواد األعظم % 3.9فكانت نسبتهم ) غير العارفين بالقراءة والكتابة يأ(على تعليم مدرسي 

  . قد تلقوا مستويات تعليم مختلفةالمزارعين من 

  

  
  

  .مستوى التعليم للمزارعين في مناطق الدراسة :2.5 الشكل

  

  :القوى العاملة في العائلة 5.2.5

من خالل الجدول  ،في الزراعةوعددهم  أسرةاملين والعامالت في كل بحثت الدراسة أيضاً عدد الع

لنسبة أما با ،5-0بين  األسرةنالحظ وجود تفاوت عدد العاملين الذكور في الزراعة في  )2.5(

  .3- 0فقد تفاوت عددهن بين  اإلناثللعامالت 
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وقد ظهر جلياً أن نسبة العاملين في الزراعة مرتفعة جداً في منطقة غور األردن مقارنة بمنطقتي 

وجنين اللذان يشكل فيهما عدد العاملين خارج قطاع الزراعة نسبة أكبر منها من  ،طولكرم قلقيلية

اد العائالت في منطقة غور األردن  على الزراعة في دخلها اكبر العاملين في الزراعة، أي أن اعتم

وهذا يعود الى أن مساحة الحيازة الزراعية في منطقة  ،وجنين ،منها في منطقتي  طولكرم قلقيلية

  .غور األردن أكبر من المناطق األخرى

  

  .المختلفة في مناطق الدراسةنسبة العاملين في الزراعة  :2.5جدول 

  

  اسةمناطق الدر
منطقة طولكرم 

  وقلقيلية
  األردنمنطقة غور   منطقة جنين

  67  32  45  عدد الحاالت

  األسرة أفرادمتوسط عدد 
6  
)±0.65(  

6 
)±0.98(  

6  
)±0.48(  

  األسرةمتوسط عدد الذكور في 
3  
)±0.49(  

3  
)±0.68(  

3  
)±0.36(  

  األسرةفي  اإلناثمتوسط عدد 
3  
)±0.52(  

3  
)±0.51(  

3  
)±0.33(  

  األسرةالذكور العاملين في  متوسط عدد
1.22  

)±0.16(  
1.45  

)±0.13(  
0.16  

)±0.10(  

متوسط عدد الذكور العاملين في الزراعة في 

  األسرة

1.13  
)±0.09(  

1.40  
)±0.12(  

2.60  
)±0.21(  

  األسرةالعامالت في  اإلناثمتوسط عدد 
0.12  

)±0.09(  
0.25  

)±0.11(  
0.12  

)±0.09(  

في الزراعة في العامالت  اإلناثمتوسط عدد 

  األسرة

0.12  
)±0.09(  

0.30  
)±0.11(  

0.01  
)±0.01(  

  

  

  :الموارد المالية لألسرة 6.2.5

  

الشهري لألسرة  اإلجماليوبلغ معدل الدخل  ،أفراد 6حوالي  المزارعين أسرة أفرادبلغ معدل عدد 

من  رةاألسوبلغ معدل دخل  ،شيكل للفرد الواحد 504أي بمعدل  ،)417.87±(شيكل  3024.27

  .شيكل للفرد الواحد 410.68أي بمعدل  ،)426±(شيكل  2464.08الزراعة 
 

قة زراعية الى أخرى كما من منط من الزراعة يختلف األسرةظ أن دخل نالح) 3.5(الشكل ومن 

مقارنة بمناطق الدراسة  شيكل 3080.76 تتميز بالدخل المرتفع من الزراعة األردنمنطقة غور  أن
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في فترة الشتاء  باإلنتاج األردنغور منطقة  امتياز: د الى عدة أسباب من أهمهاوهذا يعو ،األخرى

جيدة مقارنة مع مناطق الدراسة  األسعاربسبب طبيعة المنطقة الجغرافية والمناخية والتي تكون فيها 

  .األخرىمقارنة بمناطق الدراسة  الحيازة الزراعية مرتفعةمساحة الى أن  باإلضافة األخرى
 

 
  

مناطق الدراسة والدخل من الزراعة لألسرة في  اإلجماليمتوسط الدخل الشهري :  3.5 كلالش

  .لالشيقبعملة 

  

  خصائص الحيازة الزراعية للمزارعين في مناطق الدراسة 3.5

  

  :الزراعية المساحة 1.3.5

  

 للفرد، يروي منها المزارع) 2.65±(دونم 11.87المزروعة بالدونم  لألرضالحيازة  معدل بلغ

على نظام الجلوبال ) 0.23±(دونم 1.80بالمعدل  المزارعويزرع أيضاً  ،دونم 11.28بالمعدل 

  .جاب

  

أن معدل الحيازة الزراعية مرتفع في منطقة غور األردن حيث كان ) 3.5(من الجدول تبين يو

ثم في  ،)1.73±(دونم  5.11بمعدل  وقلقيليةمنطقة طولكرم يليه  ،)4.30±(دونم 19.1المعدل 

  ). 1.44±(دونم   3.55بمعدل  نطقة جنينم

  

دونم 19.06حيث كان المعدل  األردنمنطقة غور المروية مرتفعاً في  لألرضوكان معدل الحيازة 

منطقة ثم بمعدل متواضع في ) 1.33±(دونم  4.02بمعدل  لقيليةقوطولكرم  منطقةيليه ) ±4.34(

  ). 0.71±(دونم   3.30قدره  جنين
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المسـاحة   إجماليالمزروعة بنظام الجلوبال جاب متواضعة نسبياً إلى  لألرضوكان معدل الحيازة 

منطقـة  يليه  ،)0.36±(دونم  2.31 األردنمنطقة غور فكان المعدل في  ،المزروعة لدى المزارع

   .منطقة جنينفي ) 0.11±(دونم  1.05ثم بمعدل  ،)0.31±(دونم 1.44بمعدل  وقلقيليةطولكرم 

  

 ،األخرىالمناطق أكبر منه في  األردنمنطقة غور جم الحيازة الزراعية في أن حن أيضا ويتبيكما 

في  ،دونماً مزروعة 15من  أكثريملكون  األردنمنطقة غور  ن فيمزارعيالمن % 44.2 أنحيث 

منطقة بيد أن حجم الحيازة الزراعية في  ،فأقل دونم 5يملكون مساحة مزروعة % 23.1حين أن 

فقط من % 6.5المزروعة كان  األرضدونماً من  15كون أكثر من لمن يمل وقلقيليةطولكرم 

 األرضدونماً من  15أكثر من  ونيملكمنطقة جنين ممن ولم يوجد أي منهم في  ،المزارعين

  .المزروعة

  

  .أجمالي الحيازة الزراعية المختلفة للمزارعين في منطقة الدراسة:  3.5جدول 

  

 مناطق الدراسة

المساحةإجمالي

 )دونم(ة المزروع

المساحة المروية 

 )دونم(

المساحة المزروعة بنظام 

  )دونم(الجلوبال جاب

منطقة  طولكرم 

 1.435484 4.016129 5.112903  وقلقيلية
 1.05 2.3 3.55منطقة جنين
 2.307692 19.05769 19.09615األردنمنطقة غور 
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  :محاصيل الدراسة 2.3.5

  

أن وزيع محاصيل الدراسة في المناطق المختلفة حيث نالحظ النسبة المئوية لت) 4.5(يبين الشكل 

في المناطق من جميع المزارعين %  39.4 األعلىالنسبة  تصدرت العنقوديةزراعة البندورة 

حيث من عدد المزارعين % 21.2بنسبة  ويليها في ذلك محصول الفلفل الملون ،الزراعية الثالثة

بنسبة  ومن ثم محصول الفراولة  ،األردنوغور  وقلقيليةتركزت زراعته في مناطق طولكرم 

االقتصادية المرتفعة ظرا للجدوى كبير من قبل المزارعين لزراعته ن إقبالوالذي بدأ عليه % 18.9

وذلك الن هذه  ،% 9.8بنسبة  الكرزية والبندورة  % 10.7بنسبة  الطبية األعشابومن ثم  ،له

   .ا على التصدير بشكل أساسيالمحاصيل التعتمد على التسويق المحلي وإنم

  

  
  

  .المختلفةالنسبة المئوية لتوزيع محاصيل الدراسة على المزارعين في مناطق الدراسة : 4.5الشكل 

  

  :غيرات المناخية في مناطق الدراسةالت 4.5

  

يعلمون ما هو المقصود بالتغيرات المناخية من المزارعين % 91.26أن ) 5.5(تبين من الشكل 

وربما يرجع ذلك لتدني مستواهم العلمي حيث أن من أجاب بأنه  ،ونال يعلم% 8.74م والباقي منه

، إال أن جميع ل على تعليم بعد الثانوية العامةال يعلم ما هو المقصود بالتغيرات المناخية لم يحص

مما يدل أن جزء  األخيرالعينة قد الحظوا تغير في عناصر المناخ بشكل واضح خالل العقد  أفراد

 إنهم إال، المناخية كما عللنا ذلك قبل قليليط من المزارعين ال يعرف المعنى الكامل للتغيرات بس
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لفة وتغيرها عبر المخت المناخ عناصرذلك من خالل عملهم كمزارعين من خالل اختالف  أحسوا

 من مزارعي العينة قد الحظوا انخفاضاً في كميات االمطار% 73.5حيث أن ، األخيرةالسنوات 

  .صيفا وانخفاضها شتاء مع ارتفاع في درجات الحرارة ذبذب توزيعها وت

  

وارتفاع  وتذبذب سقوطها كميات االمطار انخفاضتركزت في  لإلجابات األعلىحيث أن النسبة 

واضح في تحليل عناصر  األثردرجات الحرارة في مناطق الدراسة الثالث وحيث نالحظ أن ذلك 

 .من الدراسة  لرابعامناخ مناطق الدراسة في الفصل 

  

  
  

  .في مناطق الدراسة من وجهة نظر المزارعين األخيرالتغيرات الملموسة في العقد  :5.5الشكل

  

أن عوامل المناخ التالية  يعتقدون العينة أفرادمن % 51.5 أن ما نسبته) 6.5(نالحظ من الشكل كما 

، االرتفاع واالنخفاض في زيعهاتذبذب االمطار وتو: وامل هيقد أثرت على عملهم كمزارعين والع

 ،وقلقيليةمنطقة طولكرم من مزارعي % 64.5وكانت هذه النسبة موزعة على  ،حرارةدرجات ال

من % 39.8، أما األردنمنطقة غور من مزارعي %  38.5و ،منطقة جنينمن مزارعي % 65و

ض في درجات االنخفاالمزارعين فيعتقدون أنه عملهم كمزارعين قد تأثر فقط من االرتفاع و

من مزارعي % 53.8وهم ما يشكلون  ،األردنمنطقة غور كان جلهم من مزارعي  الحرارة والذي

التأثير كان من تذبذب االمطار وتوزيعها  أنمن المزارعين % 8.7 ، ثم يأتي األردنمنطقة غور 

  .فقط
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  .مناطق الدراسةالعوامل والمتغيرات المناخية التي أثرت على عمل المزارعين في :  6.5 الشكل

وللوقوف على تأثر المحاصيل التصديرية بالتغيرات المناخية تم أخذ رأي المزارعين عن المحاصيل 

% 63أن البندورة العنقودية أكثر المحاصيل تأثرا  بنسبة ) 4.5(فلوحظ من الجدول  ،األكثر تأثراً

 ،%14بنسبة  لبندورة الكرزيةاومن ثم  ،%18.8بنسبة  الفلفل الملونويليها  ،المزارعين إجماليمن 

  .الطبية كأكثر تأثراً األعشاب إدراجللفراولة ولم يتطرق احد من المزارعين الى % 4 و

  

  .حساسية محاصيل الدراسة للتغيرات المناخية :  4.5جدول 

  
 األردنمنطقة غور  منطقة جنين وقلقيليةمنطقة طولكرم  المحصول 

 %64.23 %53.9 %70.97 بندورة عنقودية
22.3% %4.2 %15.67 بندورة شيري  

 %13.46 %33.40 %9.68 الملون الفلفل
 %0.00 %8.5 %3.68 الفراولة

 %0.00 %0.00 %0.00 أعشاب طبية

  

% 87أن ) 7.5( المزروعة فنالحظ من الشكل األصنافأما بخصوص أثر التغيرات المناخية على 

بأصناف أخرى جديدة وأكثر تحمال للظروف من أفراد العينة استبدلوا األصناف المزروعة لديهم 

تهجينا ويتركز ذلك وبنسبة  األكثر األصنافمن المزارعين إلى استخدام % 83.6الجوية، فذهب 

وذلك بسبب االرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة لهذه  وقلقيليةفي منطقة طولكرم % 97.68

% 60ومن ثم منطقة جنين وبنسبة % 93.15بنسبة  األردنغور ويليها في ذلك منطقة   ،المنطقة

  . من مزارعي المنطقة
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  .المزروعة في مناطق الدراسة األصنافأثر التغيرات المناخية على : 7.5الشكل 

  

 أسعارأن التذبذب في  يعتقدون من المزارعين% 93.2 أن )5.5(الجدول  كما ونالحظ من

منهم % 6.8وأن  ،الطقس والمناخ الى التقلبات الحاصلة في باألصلالمنتجات الزراعية يعود 

  . مثل العرض والطلب ودخول منافسين مثالً وهكذا أخرى ألسباب باألصليعتقدون أن ذلك يعود 

  

الذكر قد أثرت  أنفةوبالتالي فإن جميع أفراد العينة يعتقدون أن واحدة أو أكثر من عناصر المناخ 

العينة يعتقدون أن التذبذب  أفرادمن  %93.2ومن هنا أظهرت النتائج أن  ،على عملهم كمزارعين

  .يعود إلى التقلبات في الحاصلة في الطقس والمناخ الزراعيةالمنتجات  أسعارفي 

  

  .عالقة تذبذب أسعار المنتجات الزراعية مع التغيرات المناخية في مناطق الدراسة:  5.5جدول 

  

عالقة بين هنالكهل 

 األسعارتذبذب 

  والتغيرات المناخية؟

منطقة طولكرم  بةاإلجا

  وقلقيلية

 األردنمنطقة غور   منطقة جنين

 %94.23 %95.00 %90.32  يوجد

 %5.77 %5.00 %9.68  اليوجد

  

حيث تأخر  ،لزراعة تأثرت بالتغيرات المناخيةأن موعد وفترة ا نالحظ )8.5(ومن خالل الجدول 

يوم  30 - 15 سنة من 12عن موعده الطبيعي قبل والكرزية موسم زراعة البندورة العنقودية 

بينما حصل تبكير لموعد  ،األردنوغور  ،وقلقيليةفي منطقة طولكرم % 67 ، %71.1بنسبة 

وبذلك نالحظ أن  ،في منطقة جنين عن موعده المعتاد %93.4يوم وبنسبة  30 - 15الزراعة من
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سواء  ديهممن المزارعين في مناطق الدراسة المختلفة قد تأثرت فترة وموسم الزراعة ل% 77.1

  .بتأخيره عن الموعد الطبيعي باالعتماد على ظروف المناخ السائدة  أوبتبكيره 

  

بكر عن أأن موعد وفترة الزراعة أصبحت ) 8.5(أما بخصوص محصول الفلفل فنالحظ من الشكل 

في منطقة طولكرم % 96.4 ،%100بنسبة  يوم 30 - 15سنة من  12موعده الطبيعي قبل 

% 78.3يوم وبنسبة  30 - 15ير لموعد الزراعة منخبينما حصل تأ ،ى التواليجنين عل ،وقلقيلية

من المزارعين في مناطق % 91.5وبذلك نالحظ أن  ،األردنفي منطقة غور  عن موعده المعتاد

  .الدراسة المختلفة قد تأثرت فترة وموسم الزراعة لديهم بالتغيرات المناخية

  

عن موعده  تأخرتأن موعد وفترة الزراعة ) 8.5(كل من الش فنالحظوفيما يتعلق بالفراولة 

 ،في منطقة طولكرم وقلقيلية% 77.5 ،%97.3يوم بنسبة  30 - 15من  2009عام الطبيعي 

عن % 80يوم وبنسبة  30 -  15بينما حصل تبكير لموعد الزراعة من ،وغور األردن على التوالي

من المزارعين في مناطق % 84.9وبذلك نالحظ أن  ،موعده المعتاد في منطقة غور األردن

  .الدراسة المختلفة قد تأثرت فترة وموسم الزراعة لديهم بالتغيرات المناخية

  

أن موعد وفترة الزراعة تأخرت عن موعده ) 8.5(وفيما يتعلق بالنباتات الطبية فنالحظ من الشكل 

على  األردنوغور  ،في منطقة جنين% 52.4،%65يوم بنسبة  30 - 15من  2009الطبيعي عام 

 ،قلقيليةلم يتغير موسم الزراعة عن موعده الطبيعي في منطقة طولكرم % 78بينما أن  ،الترتيب

من المزارعين في مناطق الدراسة المختلفة قد تأثرت فترة وموسم % 48.8وبذلك نالحظ أن 

لديهم  من المزارعين لم يتأثر موعد الزراعة%  51.2وأن  ،لزراعة لديهم بالتغيرات المناخيةا

  .بالتغيرات المناخية
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أثر التغيرات المناخية على موعد وموسم الزراعة لمحاصيل الدراسة في مناطق :  8.5الشكل 

  .الدراسة المختلفة

  

 العينة يعتقدون أن التغيرات المناخية قد أفراد من% 99.3نالحظ أن ) 9.5(من الشكل  ولهذا فإن

قد  وقلقيليةمن المزارعين في منطقة طولكرم % 97.85حيث أن  ،هملدي اإلنتاجعلى كميات  أثرت

من المزارعين في % 100وإن  ،%25 - 5لديهم بنسبة تتراوح مابين  اإلنتاجكميات  انخفضت



66 
 

من كمية % 25-5لديهم بنسب تتراوح بين  اإلنتاجكميات  انخفضتقد  األردنمنطقتي جنين وغور 

- 5لديهم بنسبة  اإلنتاجقيمة  انخفضتن في منطقة جنين من المزارعي% 62.85حيث أن  ،اإلنتاج

لديهم  اإلنتاجكمية  األردن أنخفضمن المزارعين في منطقة غور % 73.45بينما أن  ،% 10

وهذه يعود الى انخفاض كميات المياه وخاصة أن هذه المنطقة % 25 -10بنسبة تتراوح مابين 

تمد بشكل أساسي و برك الجمع والتي تعأطحية تعتمد بشكل أساسي على الري من خالل المياه الس

  . ملحوظ لدرجات الحرارة فيها ارتفاعكما أن هذه المنطقة لوحظ  ،على مياه االمطار

  

  
  

  .في مناطق الدراسة اإلنتاجأثر التغيرات المناخية على كميات : 9.5الشكل 
  

تغيرات المناخية على ال أثرتمن مزارعي العينة قد % 50.5 أن )10.5(نالحظ من الشكل  ولذلك

 األردنومنطقة غور  ،%62.5في منطقتي جنين بنسبة  تركزواحيث  ،بالنقصانالمساحة المزروعة 

من المزارعين لم تتغير المساحة المزروعة % 84.4فأن  قلقيليةأما منطقة طولكرم  ،%73.5بنسبة 

  .الجوفية اآلبارلديهم نتيجة توفر المياه الزراعية واعتمادهم على 

  

  
  

  .أثر التغيرات المناخية على المساحة المزروعة لدى المزارعين في مناطق الدراسة: 10.5الشكل 



67 
 

وظهور آفات  باألمراض اإلصابةالى زيادة  أدى التغير في المناخأن  )11.5(ويتبين من الشكل 

الزراعية إلى أكثر مقاومة للمبيدات وهذا ما ظهر على جميع  األمراضجديدة وتحول  وأمراض

  .العينة أفراد

  

العينة حيث ظهرت  أفرادمن % 99.0ظهورها على زراعات  فيفقد استحوذت حشرة توتا ابسليوتا 

منطقة  أفرادمن % 96.8وظهرت على  األردنمنطقتي جنين وغور  أفرادعلى زراعات جميع 

  .وقلقيليةطولكرم 

  

ى جميع مزارعي حيث ظهر عل ،من األفراد% 89.3أما مرض البياض الدقيقي فقد ظهر على 

مزارعي طولكرم  من% 74.2نسبة من مزارعي منطقة جنين و% 85وعلى  ،منطقة غور األردن

  .قلقيلية

  

% 98.1العينة منهم  أفرادمن % 88.3الفيروسية حيث ظهرت على  األمراضوقد تقارب ظهور 

طقة من أفرادمن % 77.4و ،منطقة جنين أفرادمن % 80ونسبة  ،األردنمنطقة غور  أفرادمن 

  .قلقيليةطولكرم 

  

من % 70.9فقد ظهرت على ) والصدئية ، األوروبية ،الصفراء  ،الحمراء(أما العناكب بأنواعها 

لمناطق % 30و% 54.8و  األردنمنطقة غور  أفرادمن % 96.2العينة حيث ظهرت على  أفراد

  .على الترتيب قلقيليةطولكرم  ،جنين

  

 أفرادمن % 56.3 ظهر علىيث خامسة في ظهوره حثم جاء البياض الزغبي ليحتل المرتبة ال

في % 10و% 12.9نسبة ب األردنالعينة في منطقة غور  أفرادلى جميع ، حيث ظهر عالعينة

  .على الترتيب وجنين قلقيليةمنطقتي طولكرم 

  

مع عدم ظهوره في  األردنمنطقة غور  أفرادمن % 96.2وقد ظهر التبقع البكتيري على زراعات 

    % .3.2بنسبة  قلقيليةمنطقة طولكرم وظهور متواضع له في  منطقة جنين

  

والديدان القارضة بأنواعها فنالحظ أن ظهورها تركز في  الفسيولوجية أألمراضأما بخصوص 

وذلك بسبب االرتفاع في درجات الحرارة واستنزاف عناصر % 96.15منطقة الغور بنسبة 
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ونالحظ أن ظهورها في منطقتي كما  ،إلنتاجاجل تعويض النقص في كميات ومقومات التربة من أ

  %.5ة كان منخفضا ولم يتعدى يليقطولكرم قل ،جنين

  

في ظهور وانتشار  األسدحظيت بحصة  األردنونستنتج من هذه التحليالت أن منطقة غور 

الزراعية وانتشارها  واآلفات األمراضبيئة مثالية لظهور  الزراعية حيث أنها واآلفات األمراض

االرتفاع الملحوظ كما هو واضح في هذه الدراسة ويعود ذلك الى  ،األخرىناطق الدراسة مأكثر 

من طول فصل الصيف وقصر فصل الشتاء  وما يرافقها األردنلدرجات الحرارة في منطقة غور 

الجو المناسب النتشار  باألساسالخماسينية والتي هي  واألجواءوقلة االمطار وحدوث العواصف 

 .البياض الدقيقيو ،العناكبو ،الزراعية مثل حشرة التوتا ابسليوتا واآلفات األمراضوتكاثر معظم 

  

  
  

  .الزراعية في مناطق الدراسة واألمراض اآلفاتظهور وانتشار : 11.5 الشكل

  

 ،الجوفية اآلبارفهناك  ،ياه الريمصدر لميعتمد المزارعون في مناطق الدراسة على أكثر من 

على  اإلطالعومن خالل  ،اإلسرائيليةسطحية والمياه القادمة من سلطة المياه والمياه ال،والينابيع 

الجوفية  حيث  اآلبارمصدر الري لهذه المزارع يكون على ل األكبرنالحظ أن النسبة  )12.5(الشكل 

ع كمصدر الري الثاني ثم جاءت برك الجم ،وقلقيليةمن مزارعي منطقة طولكرم % 80شكلت نسبة 

من مزارعي منطقة غور %  30الى  باإلضافةن المزارعين في منطقة جنين م% 65.5بنسبة 

  . األردن

  

ومن هنا نالحظ وجود اختالف واضح بطريقة ري المحاصيل المحمية وذلك ناتج عن عوامل عدة 

منها توفر اآلبار االرتوازية في مناطق طولكرم وقلقيلية وقلة توفرها في مناطق مثل جنين 
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فإن ري المحاصيل أو المياه المستخدمة في ري المحاصيل تتأثر بشكل كبير واألغوار وبالتالي 

  .بالتغيرات المناخية في منطقتي جنين وغور األردن وذلك العتمادها على االمطار بشكل مباشر

  

من % 30كما ونالحظ أن منطقة غور األردن يتنوع فيها مصدر الري للمزارعين حيث أن 

من % 25وان  ،رعهم على برك جمع المياه من تساقط االمطارالمزارعين يعتمدون في ري مزا

وإن  ،المزارعين يعتمدون على اآلبار االرتوازية وتركزوا في منطقة الجفتلك وفروش بيت دجن

أيضا من المزارعين يعتمدون على المياه الجارية وتركزوا في تجمع أريحا وفروش بيت % 25

غوار الشمالية يعتمدون على شبكة ماكروت من المزارعين في مناطق األ% 20وان ،دجن 

  .اإلسرائيلية في ري المحاصيل

  

  

  

  . مصدر الري للمزارعين في مناطق الدراسة : 12.5الشكل 

  

كميات مياه النباتات لاستهالك  أثر كبير في زيادةللتغيرات المناخية أن ) 13.5(ويتبين من الشكل 

التغيرات المناخية الى زيادة كميات مياه  أدتفقد  بنسب متفاوتةوالعينة  أفرادلجميع  وذلك الري

زاد  من أفراد العينة% 49.4 وأن ،مزارعي العينة إجماليمن  %48.5ل % 25الري بمقدار 

حيث تركزت هذه الزيادة في منطقة غور  % 50- 25المحاصيل من المياه لديهم بنسبة  استهالك

  .األردنمن جميع مزارعي غور % 67.44بنسبة  األردن
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  .ك المحاصيل لمياه الري في مناطق الدراسةأثر التغيرات المناخية على إستهال:  13.5الشكل 

  

من المزارعين أجابوا بأن التغيرات المناخية أدت إلى % 71.5 أن )6.5( الجدولويتضح من 

انخفاض كمية المياه المستخدمة في الري من مصدرها بسبب نقص كميات االمطار وارتفاع درجة 

وهذا رأي معظم أفراد منطقة غور  ،حرارة وزيادة نسبة التبخر وزيادة استهالك النباتات للمياهال

من أفراد منطقة طولكرم وقلقيلية وهم الذين كان %  57و ،من أفراد منطقة جنين% 71األردن و

   .اعتمادهم بشكل كلي على اآلبار االرتوازية في الري

  

  .كميات المياه المتوفرة من مصدرها في مناطق الدراسةرات المناخية بيعالقة التغ:6.5جدول 

  

تأثير التغيرات 

المناخية على 

كميات المياه من 

 المصدر

 التأثير
منطقة طولكرم 

 األردنمنطقة غور  منطقة جنين وقلقيلية

 %0.00 %13.21 %16.13 زادت كمية المياه
 %92.31 %71.00 %57.30  انخفضت كمية المياه

 %7.69 %15.79 %26.57 المياه لم تتغير كمية

  

المياه الجوفية  أسعارن بأ) 7.5(المياه المستخدمة في الري فنالحظ من الجدول بخصوص أسعار  اأم

من المزارعين أن أسعار %  73.01فيعتقد  ،قد اختلفت تبعاً لما يؤثر عليها من تغيرات مناخية

ألردن ومجمل مزارعي منطقة جنين إال المياه قد ازدادت وهم يمثلون جميع مزارعي منطقة غور ا

منهم أن أسعار هذه % 71حيث يعتقد  ،أن مزارعي منطقة طولكرم وقلقيلية فأن إجابتهم مغايرة

وذلك يعود الستبدال  ،المياه قد انخفض علماً أنهم جميعا يروون مزروعاتهم  من اآلبار االرتوازية
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كهرباء وبالتالي انخفضت تكلفت استخراج مضخات اآلبار التي تعمل بالسوالر بمضخات تعمل بال

  .كوب المياه الى النصف

  

  .عالقة التغيرات المناخية بأسعار مياه الري في مناطق الدراسة:  7.5جدول 

  

  

 أجابوا بأن المزارعينمن % 75.2 أن) 8.5(من الجدول  الري فنالحظجودة مياه بخصوص أما 

المياه على جودة مياه الري وهم في غالبيتهم ممن اعتمد في ريه على  أثرتالتغيرات المناخية قد 

ما نسبته  وأجاببرك الجمع والعين الجارية كجودتها بالتغيرات المناخية  التي تتأثر السطحية

جميعهم يعتمدون في ري محاصيلهم على  أنلم تتأثر حيث جودة المياه  أن المزارعينمن % 20.1

  .اإلسرائيليةالمياه الجوفية أو من شبكة ماكروت 
 

  .في مناطق الدراسةري الدمة في على جودة المياه المستخ المناخيةأثر التغيرات : 8.5الجدول 

  
ةيمنطقة طولكرم وقلقيل جودة المياه  منطقة غور االردن منطقة جنين 

 67 32 45 عدد الحاالت
%5.46 5% %3.45 تأثرت ايجابا  

% 56.16 تأثرت سلبا  %83  %86.53 

%40.39 لم تتأثر جودة المياه  12%  8%  

  

اخية قد اثرت سلباً على المزارعين بزيادة أن التغيرات المن) 14.5(من خالل الشكل يتضح و

من المزارعين بأن مياه الري هي االكثر تأثراً بتغير % 51.3حيث يعتقد  ،تكاليف االنتاج الزراعي

من % 33.3المناخ وشراء مبيدات فعالة لما ظهر من امراض واوبئة لم تكن من قبل حيث يعتقد 

ك لكثرة االمراض وانتشارها مما أدى زيادة كمية تأثرت بالتغيرات المناخية وذلالمزارعين أنها 

وذلك الرتبطه الوثيق % 12.4يليها في ذلك نحل التلقيح بنسبة  ،مبيدات المستخدمة وارتفاع اسعاهاال

 منطقة غور األردن منطقة جنين منطقة طولكرم وقلقيلية مناطق الدراسة

 67 32 45 عدد الحاالت

 %100 %90 %29.03 ارتفع السعر المياه

 %0.00 %10 %70.96 خفض سعر المياهان

 %0.00 %0.00 %0.00  لم يتغير السعر
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اوية والمخصبات في المرتبة االخيرة من وتأتي االسمدة الكيم ،بارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها

في منطقة طولكرم يرون أن أكثر % 51حيث أن  ،%2.9بنسبة  اً بالتغيرات المناخيةهتأثر حيث

 ،ارتفاع اسعارها وانتشار االمراض مستلزمات االنتاج تأثرا بالتغيرات المناخ هي المبيدات نتيجة

من مناطق جنين وغور االردن يرون بان مياه الري هي االكثر تأثرا  يف% 64.4،%55.9بينما أن 

يتضح مما سبق أن التغيرات المناخية لها تأثيراتها على مدخالت  ولهذا ،بين مستلزمات االنتاج 

تكاليف االنتاج الزراعي وهذا ما يعتقده جميع  الى ارتفاع االنتاج الزراعي مما زاد في المحصلة 

  .افراد العينة

  

  
  

  .في مناطق الدراسة أهم عناصر االنتاج التي تأثرت بالتغيرات المناخية:  14.5 الشكل

  

  :ش الربح لمحاصيل الدراسةهام  5.5

  

المحمية لالصناف الخمسة ذات  لمحاصيلالمزروعة با االرضدراسة انتاجية  سيتم هذا الجزءفي 

االهتمام لكل مزرعة وحساب التكاليف التشغيلية المنوطة بها ألجل ديمومتها ولعمل ذلك تم تحليل 

ة سنوات وبعد االشتراك بنظام وذلك بمقارنتها قبل عشر) gross margin analysis(هامش الربح 

معرفة أثر التغيرات في لنفس المحصول والقصد من وراء حساب هامش الربح هو  الجالوبال جاب

  . محاصيلربحية الالمناخ على 

  

وسعر  ،كميات االنتاج: ى عدة عوامل منهايعتمد أجمالي الربح للمحاصيل الزراعية المحمية عل

 ،ت والعمليات الزراعية المختلفة من مياه الري والمبيدات االشتالوتكاليف المدخال ،البيع للمنتجات

 ،الفراولة ،الفلفل الملون ،الكرزية البندورة ،البندورة العنقودية: المحمية هيوالمحاصيل الخضرية 

  .االعشاب الطبية
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  :البندورة العنقودية 1.5.5
 

 ،ب كبير في السوق المحلي والدوليتعد البندورة العنقودية احد أهم اصناف البندورة التي لها طل

، وقد تبين وجود ركان النمط الغذائي في فلسطينأحد أوذات المردود الجيد على المزارع والتي تعد 

 ،سنة 12الدراسة الثالثة وذلك قبل هامش ربحي ممتاز للبندورة العنقودية لكل دونم في مناطق 

ال انه وفي الوقت الحالي ومع ارتفاع غلب االقاليم الى نصف مردود البيع اأوالذي يصل في 

رتفعت التكاليف المتغيرة بشكل مطرد من مبيدات واسمدة ومياه أ ،لآلرضاالسعار والكلفة التشغيلية 

في الوقت  ى إلى نقصان كبير في هامش الربحري وايدي عاملة وعمل مستأجر وغيرها مما أد

من مردود البيع في % 24.3و % 28.5 و% 27حيث ارتفعت نسبة التكاليف المتغيرة من  ،الحالي

% 51.7و % 45.9سنة إلى  12على الترتيب  قبل  غور االردن،جنين  ،طولكرم وقلقيلية مناطق 

  .في الوقت الحالي% 41.8و 

  

 سنة  12العنقودية قبل لتحليل المالي لزراعة دونم واحد من البندورة ل) 9.5(جدول وبالنظر الى 

لإلنتاج تصل  المتغيرةأن مجموع التكاليف ة ت نظام الزراعة المحميتحفي منطقة طولكرم قلقيلة 

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 36402.071مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 9882.1الى 

أما بالنسبة  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 26519.9يصل الى حوالي 

لالنتاج تصل الى  المتغيرةفأن مجموع التكاليف  ،في الوقت الحاليلمحصول البندورة لهامش الربح 

مما يعني وجود ربح يصل  ،شيقل 26461.7مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل  12153.5

مما يعني أن هامش  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،لكل دونمشيقل  14308.2الى حوالي 

أفضل ويصل الى ضعف الربح في الوقت الحالي وهذا يعود الى  سنة كان 12الربح للمزارع قبل 

أن تكاليف االنتاج بالسابق كانت أقل من االن بإلضافة الى أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح 

  .على كميات االنتاج وتذبذب بألسعار كما ذكر سابقاٌ

  

قابل م ،شيقل  33546 الى) 1999/2000(سنة  12قبل  أما بالنسبة لمنطقة جنين فتصل قيمة البيع

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع  23970.5مما يعني معدل ربح  ،شيقل 9575.5مجموع التكاليف 

 ،شيقل  25104.3هو ) 2011/2012(لي لقيمة البيع في الوقت الحاوبالنسبة  ،وذو جدوى أقتصادية

  .قل لكل دونم شي 12102.3مما يعني معدل ربح  ،شيقل 13002مقابل مجموع التكاليف 

  

 ،شيقل  38880.8الى ) 1999/2000(ة سن 12بالنسبة لمنطقة غور االردن فتصل قيمة البيع قبل و

شيقل لكل دونم وهو معدل  29407.6مما يعني معدل ربح  ،شيقل 9473.2قابل مجموع التكاليف م



74 
 

  27899.3هو  )2011/2012(لي وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحا ،مرتفع وذو جدوى أقتصادية

  .شيقل لكل دونم  16219.5مما يعني معدل ربح  ،شيقل 11679.8ابل مجموع التكاليف مق ،شيقل
 

تقريبا قبل % 46.7ومن هنا نالحظ حدوث أنخفاض في الربح لمحصول البندورة العنقودية بنسبة 

لمناطق في الفترة الحالية % 44.8 ،%49.5 ،%46حيث أنخفض هامش الربح الى  ،نسنة واآل 12

ويعود ذلك الى ارتفاع تكاليف ومدخالت االنتاج بسبب  ،غور االردن ،جنين ،طولكرم وقلقيلية

سنة هي تقريبا  12ثة قبل كما ونالحظ أن معدل الربح في مناطق الدراسة الثال ،التغيرات المناخية

  .كما هي متقاربة في الوقت الحالي مع وجود بعض الفوارق البسيطة ،متقاربة

  

وموسم سنة  12هامش الربح لمحصول البندورة العنقودية لمناطق الدراسة قبل : 9.5جدول 

  .م2011/2012
 

 منطقة غور االردن منطقة جنين  منطقة طولكرم قلقيلة بندورة عنقودية: المحصول 
  2011/2012  سنة 12قبل   2011/2012  سنة 12قبل   2011/2012  سنة 12قبل 

  29  14 14  عدد الحاالت

 27899.307 38880.82  25104.3 33546 26461.7 36402.071 )دونم/ شيقل(يع قيمة الب

  قيمة االستهالل المنزلي

  )دونم/ شيقل (

682.929 492.643 1375.3 845.6 977.759 687.590 

 28586.89  39858.5 25949.9 34921.4 26954.3 37085.000 )دونم/ شيقل (قيمة االنتاج 

 1920.690  1108.276 2844.2 1900.0 1870.000 1357.143 )دونم/ شيقل (تكلفة الماء 

  تكلفة االيدي العاملة

  )دونم/ شيقل( 

1564.286 1446.429  938.5 1367.8 836.134 826.224 

 8933 7528.9 8790 6737 8837.1 6960.8 )دونم/ شيقل(تكاليف متفرقة 

 11679.8 9473.2 13002 9575.5  12153.5 9882.1 مجموع التكاليف المتغيرة

 3690.345 3236.552 4180.0 3940.3 4917.857 4833.571  التكلفة الثابتة

 2103.793 2232.759 2674.2 3117.1  3457.143 3853.571  قيمة العمل العائلي

 16219.5 29407.6 12102.3 23970.5 14308.2 26519.9  دونم/هامش الربح شيقل

  
 

البندورة التي تدخل في زراعة دونم واحد من  المصاريف والتكاليف) 15.5(ويوضح الشكل 

  .م2011/2012وموسم سنة  12قبل  العنقودية 
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عام  لزراعة دونم من البندورة العنقوديةوالتكاليف الثابتة والمتغيرة  كمية االنتاج : 15.5الشكل

  .م2011/2012وموسم م 1999

  

  :الكرزيةالبندورة  2.5.5
 

 اصناف البندورة التصديرية والتي لها طلب كبير في السوق الدولي تعد البندورة الكرزية احد أهم 

، وقد تبين وجود هامش ربحي جيد للبندورة الكرزية لكل دونم وذات المردود الجيد على المزارع

والذي يصل في اغلب مناطق الدراسة الى  2006في مناطق الدراسة الثالثة وذلك خالل موسم 

انه وفي الوقت الحالي ومع ارتفاع االسعار والكلفة التشغيلية أكثر من نصف مردود البيع اال 

رتفعت التكاليف المتغيرة بشكل مطرد من مبيدات واسمدة ومياه ري وايدي عاملة وعمل ألالرض 

حيث ارتفعت  ،لها في الوقت الحالي نقصان كبير في هامش الربحمما أدى إلى  ،مستأجر وغيرها

 ،طولكرم قلقليلةمن مردود البيع في مناطق % 39.3و % 35.1و% 33نسبة التكاليف المتغيرة من 

في % 65.2و % 61.9و % 51.9إلى   2006على الترتيب  خالل موسم وغوراالردن  ،وجنين

  .الوقت الحالي

  

سنوات  6التحليل المالي لزراعة دونم واحد من البندورة الكرزة قبل ) 10.5(جدول  وبالنظر الى 

لإلنتاج  المتغيرةتحت نظام الزراعة المحمية يتبين بأن مجموع التكاليف  في منطقة طولكرم قلقيلة

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 33154.2مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 10950تصل الى 

أما بالنسبة ،باإلضافة الى قيمة االستهالك المنزلي  ،شيقل لكل دونم 22204.2يصل الى حوالي 

لالنتاج  المتغيرةفأن مجموع التكاليف  ،في الوقت الحالي الكرزية بندورةلهامش الربح لمحصول ال



76 
 

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 25770مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 13400تصل الى 

مما يعني أن  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 12370يصل الى حوالي 

مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي  أفضل تكان سنوات 6هامش الربح للمزارع قبل 

وهذا يعود الى أن تكاليف االنتاج بالسابق كانت أقل من نسبة الربح في الماضي % 63.8يصل الى 

بشكل واضح على كميات االنتاج وتذبذب  أثرتمن االن بإلضافة الى أن التغيرات المناخية 

  .ابألسعار كما ذكر سابق

  

مقابل  ،شيقل   32170الى ) 2006( سنوات 6النسبة لمنطقة جنين فتصل قيمة البيع قبل أما ب

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع  208705مما يعني معدل ربح  ،شيقل 11300مجموع التكاليف 

 ،شيقل 22100هو ) 2011/2012(وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحالي  ،وذو جدوى أقتصادية

  .شيقل لكل دونم  8420مما يعني معدل ربح  ،شيقل 11300تكاليف مقابل مجموع ال

  

مقابل  ،شيقل 32456.6الى ) 2006( سنوات 6بالنسبة لمنطقة غور االردن فتصل قيمة البيع قبل و

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع  19676.2مما يعني معدل ربح  ،شيقل 01278مجموع التكاليف 

 ،شيقل  27323.3هو ) 2011/2012(قيمة البيع في الوقت الحالي وبالنسبة ل ،وذو جدوى أقتصادية

  .شيقل لكل دونم  9485.2مما يعني معدل ربح  ،شيقل 17838.1مقابل مجموع التكاليف 

  

 6تقريبا قبل % 51.8 ومن هنا نالحظ حدوث أنخفاض في الربح لمحصول البندورة الكرزية بنسبة

في الفترة الحالية % 51.7،%59.6 ،%44.2حيث أنخفض هامش الربح الى  ،سنوات واالن

ويعود ذلك الى ارتفاع تكاليف ومدخالت االنتاج  ،غور االردن ،جنين ،ليةيلمناطق طولكرم وقلق

سنة هي  12كما ونالحظ أن معدل الربح في مناطق الدراسة الثالثة قبل  ،بسبب التغيرات المناخية

  .لي مع وجود بعض الفوارق البسيطةكما هي متقاربة في الوقت الحا ،تقريبا متقاربة 
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وموسم  سنوات 6لمناطق الدراسة قبل  الكرزيةهامش الربح لمحصول البندورة :  10.5 جدول

  .م2011/2012
 

 منطقة غور االردن منطقة جنين منطقة طولكرم قلقيلة بندورة كرزية: المحصول 
2006  2011/2012  2006  2011/2012  2006  2011/2012  

  6  3  5      عدد الحاالت

 27323.3  32456.6 22100.000  32170.0 25770.000 33154.200  )دونم/ شيقل(قيمة البيع 
قيمة االستهالل 

  )دونم/ شيقل (المنزلي
300.000 250.000 230.000 400.000 66.600  133.333  

  27456.6 32523.2 22500.000 32400.0 26020.000 33454.200  )دونم/ شيقل (قيمة االنتاج 
 1565.0 960.000 2200.000 1800.00 2000.000 1500.000  )دونم/ شيقل (كلفة الماء ت

/ شيقل(تكلفة االيدي العاملة 

  )دونم
1000.000 1350.000 1200.00 1000.000 1210.0 1161.7 

  تكاليف متفرقة 

  )دونم/ شيقل( 
8450.000 .00010050  8300.00 10480.000 10610.4 15111.4 

 17838.1 12780.4 13680.000 11300.0 13400.000 10950.000  ف المتغيرةمجموع التكالي
 4455.0 2746.80 4020.000 2850.00 4070.000 2750.000  التكلفة الثابتة

 2385.0 2590.00 2400.000 2500.00 2400.000 2200.000  قيمة العمل العائلي
 9485.2 19676.2 8420.000 20870.0 12370.000 22204.200  دونم/هامش الربح شيقل

    

البندورة المصاريف والتكاليف التي تدخل في زراعة دونم واحد من ) 16.5(ويوضح الشكل 

  .م2011/2012وموسم سنوات  6قبل  الكرزية
 

  
  

كمية االنتاج والتكاليف الثابتة والمتغيرة  لزراعة دونم من البندورة الكرزية عام : 16.5الشكل

  .م2011/2012وموسم  2006
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  :الفلفل الملون 3.5.5
 

التي لها طلب كبير في و المحاصيل التصديرية ذات الربحية العاليةأهم يعد الفلفل الملون احد 

، وقد تبين وجود هامش ربحي ممتاز للفلفل الملون لكل دونم في واالقليمي والدوليالسوق المحلي 

لمناطق  % 65.8 ،%64.7 ،%76.3الى والذي يصل  ،سنة 12الثالثة وذلك قبل  مناطق الدراسة

من مردود البيع واكثر اال انه وفي الوقت وغور االردن على التوالي  ،وجنين ،طولكرم وقلقيلية

الحالي ومع ارتفاع االسعار والكلفة التشغيلية لالرض ارتفعت التكاليف المتغيرة بشكل مطرد من 

ى إلى نقصان كبير في دسمدة ومياه ري وايدي عاملة وعمل مستأجر وغيرها مما أأمبيدات و

 ،مناطق طولكرم قلقيلةفي %  38.2و% 37.4و %  44.9في الوقت الحالي بالنسب  هامش الربح

  . غور االردن على الترتيب ،جنين

  

مناطق من مردود البيع في % 34.1و % 35.2و % 39.8ارتفعت نسبة التكاليف المتغيرة من و

في الوقت % 61.7و %  65.3و % 55إلى  سنة 12قبل  غور االردن ،جنين ،طولكرم قلقيلة

ونظراً الرتفاع التكاليف المتغيرة وارتفاع التكاليف الثابتة في نفس الوقت فإن نسبة التكاليف  ،الحالي

في % 37و % 40و % 39إلى % 43.5و % 39.6و % 40هي الثابتة الى التكاليف المتغيرة 

حيث نالحظ ان هنالك إنخفاض في التكاليف في الوقت الحالي غور االردن  ،جنين ،طولكرم قلقيلة

  .مع ارتفاع طفيف في منطقة جنين نالثابتة في منطقتي طولكرم قلقيلة ومنطقة غور االرد

  

في سنة  12قبل الفلفل الملون التحليل المالي لزراعة دونم واحد من ) 11.5(جدول وبالنظر الى 

لإلنتاج تصل  المتغيرةبأن مجموع التكاليف  منطقة طولكرم قلقيلة تحت نظام الزراعة المحمية يتبين

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 39861.182مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 9428.364الى 

أما بالنسبة  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 30432.8يصل الى حوالي 

فأن مجموع التكاليف المتغيرة لالنتاج تصل  ،يل الفلفل الملون في الوقت الحاللهامش الربح لمحصو

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 28030مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 15433.636الى 

مما يعني أن  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 12596.4يصل الى حوالي 

مش الربح في الوقت الحالي والذي كانت أفضل مقارنة مع ها 12هامش الربح للمزارع قبل 

من نسبة الربح في الماضي وهذا يعود الى أن تكاليف االنتاج بالسابق كانت % 58.6إنخفض الى 

أقل من االن بإلضافة الى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل واضح على كميات االنتاج وتذبذب 

  .بألسعار كما ذكر سابقاٌ
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 ،شيقل  33012.5الى  )1999/2000(سنة  12يمة البيع قبل أما بالنسبة لمنطقة جنين فتصل ق

شيقل لكل دونم وهو معدل  21362.5مما يعني معدل ربح  ،شيقل 11650مقابل مجموع التكاليف 

  24116هو ) 2011/2012(وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحالي  ،مرتفع وذو جدوى أقتصادية

مما  ،شيقل لكل دونم 9030مما يعني معدل ربح  ،يقلش 15770مقابل مجموع التكاليف  ،شيقل

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي  12يعني أن هامش الربح للمزارع قبل 

  .من نسبة الربح في الماضي% 57.7إنخفض الى 

 ،شيقل 30861.2الى  )1999/2000(سنة  12بالنسبة لمنطقة غور االردن فتصل قيمة البيع قبل و

شيقل لكل دونم وهو  20320.9مما يعني معدل ربح  ،شيقل 10540.3ابل مجموع التكاليف مق

) 2011/2012(وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحالي  ،معدل مرتفع وذو جدوى أقتصادية

شيقل  9767.5مما يعني معدل ربح  ،شيقل 15741.1مقابل مجموع التكاليف  ،شيقل  25508.6

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في  12ن هامش الربح للمزارع قبل مما يعني أ ،ملكل دون

  .من نسبة الربح في الماضي%  51.9الوقت الحالي والذي إنخفض الى 

سنة  12تقريبا قبل % 56ومن هنا نالحظ حدوث أنخفاض في الربح لمحصول الفلفل الملون بنسبة 

في الفترة الحالية لمناطق  %51.9 ،%57.7 ،%58.6حيث أنخفض هامش الربح الى  ،واالن

ويعود ذلك الى ارتفاع تكاليف ومدخالت االنتاج بسبب  ،غور االردن ،جنين ، طولكرم وقلقلية

  .التغيرات المناخية

وموسم  12لمناطق الدراسة المختلفة قبل  الفلفل الملونهامش الربح لمحصول : 11.5جدول 

  .م2011/2012
 

 منطقة غور االردن منطقة جنين قلقيلةمنطقة طولكرم  فلفل ملون: المحصول 

  2011/2012  سنة 12قبل   2011/2012  سنة 12قبل   2011/2012  سنة 12قبل 

  16  2  11  عدد الحاالت

 25508.625 30861.2 24116.00 33012.5 28030.0 39861.1 )دونم/ شيقل(قيمة البيع 
/شيقل(قيمة االستهالل المنزلي

  )دونم
617.000 424.545 1237.50 684.000 795.000 516.375 

 26124.000 31656.2 24800.00 .34249.5 28454.5  40478.1 )دونم/ شيقل (قيمة االنتاج 
 1152.500 579.688 2350.000 1700.00 1560.00 940.000 )دونم/ شيقل (تكلفة الماء 

/شيقل(تكلفة االيدي العاملة 

  )دونم
855.455 1082.72 1695.00  1140.000 709.375 721.250 

 13867.375 9251.25 12280.00 8255.00 12790.9 7632.90 )دونم/ شيقل(تكاليف متفرقة 

 15741.125 10540.3 15770.00 9428.3615433.611650.0 مجموع التكاليف المتغيرة
 4208.100 2836.80 4060.000 2034.503823.702325.00  التكلفة الثابتة

 1740.625 1757.50 2400.000 1739.092345.452300.00  قيمة العمل العائلي
  9767.5 20320.9  9030.000 30432.812596.421362.5 دونم/هامش الربح شيقل
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المصاريف والتكاليف التي تدخل في زراعة دونم واحد من الفلفل الملون ) 17.5(ويوضح الشكل 

  .م2011/2012وموسم سنة  12قبل 

  

  
  

 12نتاج والتكاليف الثابتة والمتغيرة  لزراعة دونم من الفلفل الملون قبل كمية اال:  17.5الشكل 

  .م2011/2012وموسم سنة 
  

  : الفراولة  4.5.5

  

كبيرين في السوق  لما لها من طلب ومردود ،تشهد ازدهارا ة من المزروعات التي بدأتتعد الفراول

وقد تبين وجود هامش  هذا المحصول باالضافة الى إفتقار السوق الفلسطيني لمثل ،المحلي والدولي

والذي يصل في  2009وذلك خالل موسم  ،مناطق الدراسةربحي ممتاز للفراولة لكل دونم في 

من مردود البيع ومع حصول االرتفاعات في التكاليف المتغيرة % 70.6جميع االقاليم الى نسبة 

رنة بغيرها من المزروعات مقا جدا لجميع المحاصيل فقد حافظت الفراولة على هامش ربحي جيد

  %. 14.3اي ان هامش الربح قد تناقص فقط % 56.3المحمية إذ تناقص هامش الربح فقط الى 
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عام  منطقة طولكرم قلقيلةمن مردود البيع في % 23.5حيث ارتفعت نسبة التكاليف المتغيرة من 

كاليف الثابتة الى نسبة الت انخفضتوعالوة على ذلك فقد  ،في الوقت الحالي% 36.5إلى  2009

  .في الوقت الحالي% 40.9سابقاً إلى %  44.3التكاليف المتغيرة من 

 2009من مردود البيع عام % 32.5أما في منطقة جنين فقد ارتفعت نسبة التكاليف المتغيرة من 

وعالوة على ذلك فقد إنخفضت نسبة التكاليف الثابتة الى التكاليف  ،في الوقت الحالي% 49.3الى 

  .في الوقت الحالي% 39.2الى % 48.9تغيرة من الم

فقد إرتفعت نسبة وبخصوص منطقة غور االردن حيث تتركز زراعة الفراولة في قرية طمون 

وعالوة  ،في الوقت الحالي% 44.5الى  2009من مردود البيع عام % 31.4التكاليف المتغيرة من 

في % 48.2الى % 49.2يف المتغيرة من على ذلك فقد إنخفضت نسبة التكاليف الثابتة الى التكال

وهذا يدل على أن تكاليف زراعة الفراولة في ارتفاع ملحوظ نتيجة حدوث تغيرات  ،الوقت الحالي

في المناخ وما يرتبط بها من زيادة إستهالك المياه وزيادة في إستخدام مواد المكافحة وانخفاض في 

  .كميات االنتاج مقارنة مع السابق

في منطقة  2009تحليل المالي لزراعة دونم واحد من الفراولة  عام لل) 12.5(دول ج وبالنظر الى

لإلنتاج تصل الى  طولكرم قلقيلة تحت نظام الزراعة المحمية يتبين بأن مجموع التكاليف المتغيرة

مما يعني وجود ربح يصل  ،شيقل 51613.3البيع الذي يصل الى مقابل سعر  ،شيقل 12133.167

أما بالنسبة لهامش  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 39480.1الى حوالي 

رة لالنتاج تصل الى فأن مجموع التكاليف المتغي ،لمحصول الفراولة في الوقت الحاليالربح 

مما يعني وجود ربح يصل  ،شيقل 45365.8مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 16603.3

مما يعني أن هامش  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 28762.5الى حوالي 

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي إنخفض الى  2009الربح للمزارع عام 

من نسبة الربح في الماضي وهذا يعود الى أن تكاليف االنتاج بالسابق كانت أقل من االن % 27.1

التغيرات المناخية أثرت بشكل واضح على كميات االنتاج وتذبذب بألسعار كما بإلضافة الى أن 

 .ذكر سابقاٌ
  

مقابل مجموع التكاليف  ،شيقل 38512.3الى  2009عام أما بالنسبة لمنطقة جنين فتصل قيمة البيع 

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع وذو جدوى  25986.5مما يعني معدل ربح  ،شيقل 12525.8

مقابل مجموع  ،شيقل 35005هو ) 2011/2012(وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحالي  ،يةأقتصاد

مما يعني أن هامش  ،شيقل لكل دونم 17728.2مما يعني معدل ربح  ،شيقل 17276.8التكاليف 

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي إنخفض الى  2009عام الربح للمزارع 

  .سبة الربح في الماضيمن ن% 31.7
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مقابل مجموع  ،شيقل 41252.7الى  2009عام بالنسبة لمنطقة غور االردن فتصل قيمة البيع و

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع وذو  28294.2مما يعني معدل ربح  ،شيقل 12957.5التكاليف 

 ،شيقل 33548.9هو ) 2011/2012(وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحالي  ،جدوى أقتصادية

مما  ،شيقل لكل دونم 18608.6مما يعني معدل ربح  ،شيقل 14940.3مقابل مجموع التكاليف 

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي  2009عام يعني أن هامش الربح للمزارع 

  .من نسبة الربح في الماضي%  34.2والذي إنخفض الى 

 2009تقريبا عام % 31محصول الفراولة بنسبة ومن هنا نالحظ حدوث أنخفاض في الربح ل

ة في الفتر%  34.2 ،%31.7 ،%27.1حيث أنخفض هامش الربح الى  ،مقارنتا مع الوقت الحالي

ويعود ذلك الى ارتفاع تكاليف ومدخالت  ،غور االردن ،جنين ،الحالية لمناطق طولكرم وقلقلية

  االنتاج بسبب التغيرات المناخية 

  

وموسم  م2009موسمة خالل لمناطق الدراسة المختلف الفراولةالربح لمحصول هامش : 12.5جدول 

  .م2011/2012

  
 منطقة غور االردن منطقة جنين منطقة طولكرم قلقيلة  فراولة: المحصول 

2009  2011/2012  2009  2011/2012  2009  2011/2012  

  8  10  10  عدد الحاالت

 33548.90 41251.7  35005.000  38512.3 45365.833 51613.3 )دونم/ شيقل(قيمة البيع 
شيقل(قيمة االستهالل المنزلي

  )دونم/ 
386.667 384.167 680.600  505.5000 600.000 750.500 

 34299.400 41851.7 35510.500  39192.3 45750.0 52000.0 )دونم/ شيقل (قيمة االنتاج 
 2200.000 1780.00 1750.000 900.000 1385.000 891.667 )دونم/ شيقل (تكلفة الماء 

/شيقل(تكلفة االيدي العاملة 

  )دونم
1833.3 2033.33 1200.00  1325.000 820.000 520.000 

 12220.300 10327.5 14201.800 10425.2 13185.0 9408.2 )دونم/ شيقل(تكاليف متفرقة 
 14940.300 12957.5 17276.800 12525.8 16603.300 12133.1 مجموع التكاليف المتغيرة

 3997.300 3432.00 3786.200  3330.90 4043.400 2745.0  التكلفة الثابتة
 3210.000 2950.00 3000.000 2800.00 2750.000 2633.3  قيمة العمل العائلي
 18608.600 28294.2 17728.200 25986.5 28762.50  39480.1 دونم/هامش الربح شيقل

  

ليف التي تدخل في زراعة دونم واحد من الفراولة المصاريف والتكا) 18.5(ويوضح الشكل 

  .م2011/2012وموسم م  2009عام
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م 2009كمية االنتاج والتكاليف الثابتة والمتغيرة  لزراعة دونم من الفراولة عام :  18.5الشكل 

  .م2011/2012وموسم 

  

  :االعشاب الطبية 5.5.5
 

باالنتشار في مناطق الدراسة والتي بدأت المزروعات التي أهم تعد االعشاب الطبية احدى 

وذات مردود ربحي % 100كما انها من المحاصيل التصديرية بنسبة  ،العام تتميزباالنتاج على مدار

وقد  ،وكما انها تحتاج الى خبرة كبيرة ورأس مال جيد ،يفوق جميع المحاصيل سابقة الذكر كبير

في وذلك  مناطق الدراسة المختلفةكل محاصيل الدراسة في  فاقتبين وجود هامش ربحي عال 

من قيمة البيع الكلية % 71.7% 71.7 ،% 66أي بمعدل  % 69.8وصل والذي  االعوام السابقة

% 46.5 ،%47.6أي بمعدل % 48.2الذي انخفض مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي و
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ارتفاعات في  ومع حصول ،غور االردن على الترتيب ،جنين ،ةلمناطق طولكرم قلقيل% 50.6،

  .التكاليف المتغيرة لجميع المحاصيل فقد حافظت االعشاب الطبية على هامش ربحي جيد جدا

في  2009تحليل المالي لزراعة دونم واحد من االعشاب الطبية  عام لل) 13.5(جدول وبالنظر الى 

رة لإلنتاج تصل يمنطقة طولكرم قلقيلة تحت نظام الزراعة المحمية يتبين بأن مجموع التكاليف المتغ

مما يعني وجود ربح  ،شيقل 42200.3البيع الذي يصل الى مقابل سعر  ،شيقل 14200.7الى 

أما بالنسبة  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،شيقل لكل دونم 27999.6الى حوالي يصل 

نتاج تصل الى رة لالفأن مجموع التكاليف المتغي ،لالعشاب الطبية في الوقت الحالي لهامش الربح

مما يعني وجود ربح يصل  ،شيقل 32550.8مقابل سعر البيع الذي يصل الى  ،شيقل 17040.9

مما يعني أن هامش  ،ضافة الى قيمة االستهالك المنزليباإل ،مشيقل لكل دون 15509.9الى حوالي 

خفض الى كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي إن 2009الربح للمزارع عام 

 .من نسبة الربح في الماضي% 44.7
 

ابل مجموع التكاليف مق ،شيقل  51000الى   2008البيع عام أما بالنسبة لمنطقة جنين فتصل قيمة 

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع وذو جدوى  36573.6مما يعني معدل ربح   ،شيقل 14426.4

ابل مق ،شيقل  37066.6هو ) 2011/2012(لي وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت الحا ،أقتصادية

مما يعني أن  ،شيقل لكل دونم 17260ي معدل ربح مما يعن ،شيقل 19806.6مجموع التكاليف 

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي  2009هامش الربح للمزارع عام 

  .من نسبة الربح في الماضي% 52.9إنخفض الى 

  

مقابل مجموع  ،شيقل 66000الى  2008ة البيع عام االردن فتصل قيمبالنسبة لمنطقة غور و

شيقل لكل دونم وهو معدل مرتفع وذو  47350مما يعني معدل ربح  ،شيقل 18650التكاليف 

مقابل  ،شيقل  52000هو ) 2011/2012(حالي وبالنسبة لقيمة البيع في الوقت ال ،جدوى أقتصادية

مما يعني أن هامش  ،شيقل لكل دونم 26350عني معدل ربح مما ي ،شيقل 25650مجموع التكاليف 

كان أفضل مقارنة مع هامش الربح في الوقت الحالي والذي إنخفض الى  2008الربح للمزارع عام 

  .من نسبة الربح في الماضي%  44.6

  

 تقريبا مقارنتا مع الوقت% 47.3ومن هنا نالحظ حدوث أنخفاض في الربح  للنباتات الطبية بنسبة 

في الفترة الحالية لمناطق % 44.4 ،%52.9 ،%44.7حيث أنخفض هامش الربح الى  ،الحالي

ويعود ذلك الى ارتفاع تكاليف ومدخالت االنتاج بسبب  ،غور االردن ،جنين ،لكرم وقلقليةطو
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ومن التحليل المالي نستنتج أن النباتات الطبية من أكثر المحاصيل المجدية  ،التغيرات المناخية

  .دية إقتصا

  

خالل االعوام لمناطق الدراسة المختلفة  للنباتات واالعشاب الطبيةهامش الربح :  13.5 جدول

  .م2011/2012وموسم   2009- 2007
 

 منطقة غور االردن منطقة جنين منطقة طولكرم قلقيلة أعشاب طبية: المحصول 

2009  2011/2012  2008  2011/2012  2007  2011/2012  

  8  3  5  عدد الحاالت

 52000.000  66000.0 37066.66 51000.0 32550.833 42200.3 )دونم/ شيقل(قيمة البيع 

/شيقل(قيمة االستهالل المنزلي

  )دونم

380.500 355.700  .000320  .000210  .000450  00321.5  

 52321.500  66450.0 37276.66  51320.0 32906.500 42380.8 )دونم/ شيقل (قيمة االنتاج 

 5200.000  4000.00 3233.333 2133.3 1652.100 1135.20 )دونم/ شيقل (ء تكلفة الما

/شيقل(تكلفة االيدي العاملة 

  )دونم

1840.50 2260.000 1416.6  1916.667 2000.00 2600.000 

 17850.000  12650.0 14656.70 10876.5 13128.800 11225.0 )دونم/ شيقل( تكاليف متفرقة 

 25650.000 18650.0 19806.60 14426.4 17040.900  14200.7 ةمجموع التكاليف المتغير

 4080.000 3150.00 3726.900 2890.00 3771.600 3286.60  التكلفة الثابتة

 3000.000 2600.00 2266.700 1766.70 1720.000 1651.00  قيمة العمل العائلي

 26350.000  47350.0 17260.00  36573.6 15509.900 27999.6 دونم/هامش الربح شيقل

  

المصاريف والتكاليف التي تدخل في زراعة دونم واحد من النباتات الطبية ) 19.5(ويوضح الشكل 

  ..م2011/2012وموسم م  2009- 2007خالل االعوام 
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كمية االنتاج والتكاليف الثابتة والمتغيرة  لزراعة دونم من النباتات الطبية خالل :  19.5الشكل 

  ..م2011/2012وموسم   2009- 2007االعوام 
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  :ملخص هامش الربح للمحاصيل الزراعية 6.5

  

ة للمنتجات في مناطق الدراسة سعر البيع والقيمة الكلي ،االختالف في كميات االنتاج :14.5 جدول

  .خالل أعوام الدراسة

  

 المنطقة المحصول

 )كغم(كمية االنتاج 

/ شيقل(سعر البيع 

 )شيقل(القيمة الكلية  )كغم

 االن قبل االن قبل االن قبل

بندورة 

 عنقودية

طولكرم

 26954.3 37085 1.4 1.5 19253 24723.3 قلقيلة
 25949.9 34921.4 1.5 1.8 17299.9 19401 جنين

 28586.8 39858.5 1.7 1.9 16815.7 20978.1 غور االردن

 بندورة كرزية

طولكرم

 26020 33454.2 2 2.3 13010 14545.3 قلقيلة
 22500 32400 2 2.2 11250 14727.2 نينج

 27456.6 32523.2 2.2 2.8 10982.6 11616.5 غور االردن

 فلفل ملون

طولكرم

 28454.5 40478.1 2.5 2.7 11381.8 14991.8 قلقيلة
 24800 34249.5 2.2 2.5 11272.7 13699.8 جنين

 26124 31656.2 2.2 2.5 11874.5 12662.4 غور االردن

 ةفراول

طولكرم

 45750 52000 9.2 8.5 4972.8 6117.6 قلقيلة
 35510.5 39192.3 9 9 3945.6 4354.7 جنين

 34299.4 41851.7 10 10 3429.9 4185 غور االردن

 أعشاب طبية

طولكرم

 32906.5 42380.8 6.5 7 5062.5 6028.5 قلقيلة
 37276.6 51320 6.5 7.8 5734.8 6579.4 جنين

 52321.5 66450 11.2 10 4671.5 6645 غور االردن

  

نالحظ من الجدول أن هنالك أنخفاض في كميات االنتاج لكافة المحاصيل الزراعية حيث أن 

 ،في مناطق طولكرم قلقلية% 19.84 ،%10.8 ،%22.1و االنخفاض في إنتاج البندورة العنقودية ه

ن هنالك إنخفاض هو ية فنالحظ أأما بخصوص البندورة الكرز ،غور االردن على الترتبيب ،جنين

أما فيما يتعلق بمحصول  ،غور االردن ،جنين ،لمناطق طولكرم قلقلية% 5.4 ،23.6% ،10.5%
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 ،في مناطق طولكرم قلقلية %6.2 ،%17.7 ،%24الفلفل الملون فنالحظ أن نسبة االنخفاض هي 

في % 18 ،%9،3 ،%18.7فأن نسبة االنخفاض هي  بالفراولةفيما يتعلق و ،غور االردن ،جنين

وأخيرا فأن النباتات الطبية أيضا تعرضت لالنخفاض في كميات االنتاج بنسبة  ،مناطق الدراسة

  .غور االردن على التوالي ،جنين ،لمناطق طولكرم قلقلية% 29.6 ،12.8% ،16%

نطقة من الجدول أن أعلى نسبة إنخفاض في كميات االنتاج للمحاصيل كانت في م ظكما ونالح

وذلك يعود الى االرتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة في تلك المنطقة  ،%18.26كرم قلقلية بنسبة طول

ويليها في ذلك منطقة غور  ،في درجات الحرارة في فصل الشتاء واالنخفاض الملموس أيضا

والتي تميزت باستقراء المناخ وعدم % 14.84ومن ثم منطقة جنين بنسبة % 15.8االردن بنسبة 

   .رات ملحوظة في مناخ المنطقة بعكس منطقتي طولكرم وغور االردنتغيحدوث 

  

بنسبة  من الجدول نالحظ أن هنالك إنخفاض ملموس في كميات االنتاج للمحاصيل سابقة الذكر

وهذا ينطبق مع تقرير الهيئة الحكومية   ،مقارنة مع العقد الماضي 2011/2012عام % 16.3

والتي تنبئت بأن القرن الواحد والعشرين سيحصل إنخفاض  ،)IPCC،2007(المعنية بتغير المناخ 

  %.25-%5في كميات االنتاج الزراعي خاصة في الدول النامية يتراوح ما بين 

  

 : اختبار الفرضيات اإلحصائية 7.5

  

تساعد الفرضيات الباحث على بلورة أفكاره وتحديد أبعاد دراسته والتعمق بها، ووضع أساسات 

  .واستخالص النتائج من تحليل البيانات سير في البحث بتسلسل ضمن إطار محدد،ال للبحث ومتابعة

  

  :تفسير نتائج االختبار 1.7.5

  

ال ترفض الفرضية الصفرية، ونستنتج أنه ال  0.05أعلى من  .sigعندما تكون القيمة المعنوية 

ندما تكون القيمة وع ،)≥ α 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ترفض الفرضية الصفرية، ونستنتج أنه توجد فروق ذات داللة 0.05 أقل من  .sigالمعنوية 

  ).≥ α 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
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  :فرضيات الملخص اختبار  2.7.5

  

  :في مناطق الدراسةفيما يأتي ملخص نتائج اختبار فرضيات المزارعين 

  

ائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخية على انخفاض ال توجد فروق إحص •

وبما أنه اليتبع التوزيع الطبيعي لذا  ،تلفةهامش الربح  لمحاصيل الدراسة في المناطق المخ

تم فحص المتغير باستخدام ف ،الف بين مناطق الدراسة الثالثةفأنه قد تم فحص وجود أخت

 :ل ولمختلف مناطق الدراسي وهي لجميع المحاصي كروس وايلس أختبار 
 
وبالتالي فأنه يتم  (α = 0.000)وقيمة  (k=-3.869) فكانت قيمة  البندورة العنقودية  -

رفض الفرضية وبذلك فأنه يوجد أثر للتغيرات المناخية على أنخفاض هامش الربح 

طق لمحصول البندورة العنقودية خالل العقد االخير مقارنتا مع الوقت الحالي في منا

 .الدراسة المختلفة

   

وبالتالي فأنه يتم  (α = 0.000)وقيمة  (k=-4.802) فكانت قيمة : البندورة الكرزية  -

رفض الفرضية وبذلك فأنه يوجد أثر للتغيرات المناخية على أنخفاض هامش الربح 

لمحصول البندورة الكرزية خالل العقد االخير مقارنتا مع الوقت الحالي في مناطق 

 .المختلفةالدراسة 

  

وبالتالي فأنه يتم رفض  (α = 0.004)وقيمة  (k=-6.002) فكانت قيمة : الفلفل الملون  -

الفرضية وبذلك فأنه يوجد أثر للتغيرات المناخية على أنخفاض هامش الربح لمحصول 

 .الفلفل الملون خالل العقد االخير مقارنتا مع الوقت الحالي في مناطق الدراسة المختلفة
 

وبالتالي فأنه يتم رفض  (α = 0.01)وقيمة  (k=-2.020) فكانت قيمة : لة الفراو  -

 للفراولةالفرضية وبذلك فأنه يوجد أثر للتغيرات المناخية على أنخفاض هامش الربح 

 .خالل العقد االخير مقارنتا مع الوقت الحالي في مناطق الدراسة المختلفة
 

وبالتالي فأنه يتم  (α = 0.000)قيمة و (k=-9.135) فكانت قيمة : النباتات الطبية  -

رفض الفرضية وبذلك فأنه يوجد أثر للتغيرات المناخية على أنخفاض هامش الربح 

للنباتات الطبية خالل العقد االخير مقارنتا مع الوقت الحالي في مناطق الدراسة 

  .المختلفة
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ض ة على انخفاال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخي •

 تم فحص المتغير باستخدام أختبار ويلكسون فكانت قيمة  ،كميات االنتاج لمحاصيل الدراسة

 (Z=-9.233)   وقيمة(α = 0.001)  وبالتالي فأنه يتم رفض الفرضية وبذلك فأنه يوجد

أثر للتغيرات المناخية على انخفاض كميات االنتاج الزراعي لمحاصيل الدراسة في المناطق 

 .مختلفةال
 

أثر التغيرات المناخية وتناقص المساحات توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول ال  •

وقيمة   (Z=-3.252) تخدام أختبار ويلكسون فكانت قيمةتم فحص المتغير باس ،راعيةالز

(α = 0.005)   وبالتالي فأنه يتم رفض الفرضية وبذلك فأنه لمناطق جنين وغور االردن

وتناقصها أما بخصوص منطقة  تغيرات المناخية على تغير المساحة المزروعةلليوجد أثر 

طولكرم وقلقلية أنه يتم قبول الفرضية الصفرية وبذلك اليوجد أثر للتغيرات المناخية على 

 .تناقص المساحة الزراعية في منطقة طولكرم وقلقلية
 

المناخية واستبدال االصناف أثر التغيرات ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول  •

تم فحص المتغير باستخدام أختبار ويلكسون فكانت قيمة  ،المزروعة حالية بأصناف أخرى

(Z=-9.755)  وقيمة(α = 0.000)  أثر للتغيرات  وجديووبالتالي فأنه يتم رفض الفرضية

 .اسةالمناخية على أستبدال االصناف المزروعة حاليا بأخرى جديدة في جميع مناطق الدر
 

ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخية وظهور وانتشار   •

تم فحص المتغير باستخدام  ،راعية المختلفة في مناطق الدراسةاالفات واالمراض الز

ي فأنه يتم رفض وبالتال (α = 0.000)وقيمة  (Z=-10.055)أختبار ويلكسون فكانت قيمة 

يوجد أثر للتغيرات المناخية على ظهور وانتشار االفات واالمراض والفرضية الصفرية 

 .الزراعية المختلفة في مناطق الدراسة
 

وتغير موعد وفترة ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخية  •

 تم فحص المتغير باستخدام أختبار ويلكسون ،في مناطق الدراسة زراعة محاصل الدراسة

وبالتالي فأنه يتم رفض الفرضية الصفرية   (α = 0.000)وقيمة  (Z=-9.750)فكانت قيمة 

يوجد أثر للتغيرات المناخية على تغير موعد وموسم الزراعة عن موعده الطبيعي في و

 .مناطق الدراسة
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وارتفاع تكاليف  ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخية •

تم فحص المتغير باستخدام  ،المختلفة في مناطق الدراسة لزمات االنتاج للمحاصيلومست

وبالتالي فأنه يتم رفض  (α = 0.007)وقيمة  (Z=-5.750)أختبار ويلكسون فكانت قيمة 

زيادة تكاليف ومستلزمات االنتاج يوجد أثر للتغيرات المناخية على الفرضية الصفرية  و

 .مناطق الدراسة في الزراعي لجميع المحاصيل
 

ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين حول أثر التغيرات المناخية وازدياد كميات  •

تم فحص المتغير باستخدام  ،في مناطق الدراسة المياه المستهلكة لري المحاصيل المختلفة 

وبالتالي فأنه يتم رفض  (α = 0.006)وقيمة  (Z=-8.498)أختبار ويلكسون فكانت قيمة 

يوجد أثر للتغيرات المناخية على زيادة استهالك محاصيل الدراسة لفرضية الصفرية  وا

 .المختلفة لكميات الري عن معدلها الطبيعي في مناطق الدراسة
 

ال توجد فروق إحصائية إلجابات المبحوثين ما بين أثر التغيرات المناخية وانخفاض كميات  •

تم  ،في مناطق الدراسةوانخفاض جودتها عارها المياه المتوفرة لري المحاصيل وارتفاع أس

 (α = 0.000)وقيمة  (Z=-8769)فحص المتغير باستخدام أختبار ويلكسون فكانت قيمة 

يوجد أثر للتغيرات المناخية على انخفاض وبالتالي فأنه يتم رفض الفرضية الصفرية  و

مناطق الدراسة ي وانخفاض جودتها فكميات المياه المتوفرة لري المحاصيل من مصدرها 

بخصوص ارتفاع أسعار المياه عن سابق عهدها فأنه يتم رفض الفرضية أما  المختلفة

أما بخصوص طولكرم  ،وبالتالي يوجد تأثير على جودتها في منطقتي جنين وغور االردن

فأنه يتم قبول الفرضية  وبالتالي فأن التغيرات المناخية  لم تؤثر على سعر المياه وقلقيلية 

 .أثرت عليها أيجابا بانخفاض اسعارهابل 
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السادسالفصل   

_____________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

  االستنتاجات  1.6

  

  :في ضوء نتائج الدراسة يستنتج ما يلي

  

ارتفاع  تمثلة فيوالم حدوث تغيرات ملموسة في عناصر المناخ تبين من خالل الدراسة  •

خاصة في العقدين  ،عن معدلها الطبيعي درجات الحرارة وانخفاض كميات االمطار

منطقة ومن ثم  طولكرم وقلقيلة  ،الماضيين حيث تجلى ذلك في  مناطق غور االردن 

 .جنين
 
التغيرات المناخية ستؤثر على ديمومة القطاع الزراعي بأحد أن من خالل الدراسة تبين  •

 :اليةالطرق الت

  .نقصان قدرة النظام االيكولوجي والنباتات إلنتاج الغذاء على المدى المتوسط و البعيد :أوالً

حدوث إزاحة في الحدود والخصائص االيكولوجية للمناطق البيئية المختلفة مما يؤثر  :ثانياً

 .على التنوع الحيوي و البيئي والزراعي

  

المزارعين بالتغيرات الحاصلة في المناخ  من خالل الدراسة أدراك ووعي كبير لدى تبين •

 .طرق زراعية جديدةاتباع وضرورة الحد منها من خالل أستحداث ممارسات و

  

زيادة تكلفة االنتاج تبين من خالل الدراسة أن هنالك تأثير ملموس للتغيرات المناخية على  •

دام المبيدات والمتمثلة من خالل زيادة أستهالك كمية مياه الري وزيادة أستخالزراعي 
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الزراعية لمكافحة االفات واالمراض الزراعية التي لعب التغير في المناخ دورا أساسيا في 

زيادة انتشارها ومقاومتها للمبيدات و كا وظهرت أنواع جديدة لم تكن موجودة في العقد 

 .الماضي

  

 ،ناخيةت بشكل ملحوظ بالتغيرات المتبين من خالل الدراسة أن المحاصيل المحمية تأثر •

مقارنتا بالعقد الماضي وأن محصول % 16.3 بنسبةحيث انخفضت كمية االنتاج للمحاصيل 

رغم قيام المزارعين  ،ات المناخيةحاصيل حساسية للتغيرالبندورة العنقودية من اكثر الم

 .باستبدال االصناف الحالية بأصناف أخرى أكثر تحمال للتغيرات المناخية

  

 ظاهرة التغيرات المناخية أدت بشكل مباشر وملموس إلى تغير تبين من خالل الدراسة أن •

و تأخيرها عن الموعد الطبيعي أموعد وفترة زراعة  محاصيل الدراسة سواء بتبكير الفترة 

 .مة وبالتالي قصر موسم النمو للمحاصيلمن أجل تمكين النباتات من النمو في ظروف مالئ

  

منتجات الزراعية له عالقة واضحة مع التغيرات تبين من خالل الدراسة أن تذبذب أسعار ال •

المناخية وذلك من خالل ارتفاع وأنخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي وما 

وانخفاض  فسيلوجية وانخفاض في نسبة العقد والتلقيح لالزهار أضراريصاحبها من حدوث 

 .جودة المنتج الزراعي

  

لدى % 50احات الزراعية بنسبة تبين من خالل الدراسة حدوث انخفاض في المس •

المزارعين تركزت في مناطق جنين وغور االردن نتيجة انخفاض هطول االمطار وما 

حيث يعتمد  ،يترتب عليها من انخفاض في كميات مياه الري المتوفرة للمزروعات

سي كل رئيشالمزارعين في تلك المناطق على المياه السطحية وبرك جمع مياه االمطار ب

نتيجة  شح المياه وارتفاع  االنتاجوما نتج عنها من ارتفاع تكلفة  ،روعاتلري المز

 .أسعارها

  

تبين من خالل الدراسة أن نسبة الربح لدى المزارعين في جميع مناطق الدراسة أنخفضت  •

مقارنتا مع العقد  ،م2011/2012للعام  حسب نوع المحصول% 56-31 بنسبةبشكل كبير 

مما أثر على  ،بشكل كبير وانخفاض كمية االنتاجت االنتاج نتيجة ارتفاع مدخال ،الماضي

دخل المزارعين فانخفضت حوافز االستثمار دون المستوى المتطور الحاصل في القطاعات 

 .االخرى
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  التوصيات 2.6

  
 

مضاعفة اإلنفاق على البحوث الزراعية السيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير االصناف  •

للحرارة واالصناف والمناخية وخاصة األصناف المقاومة للملوحة  المتأقلمة مع التغيرات

 .الموفرة للمياهوقصيرة المكث 
 

زيادة المساحة المزروعة وفق نظام الجلوبال جاب والتي من خاللها يستطيع المزارع تقليل  •

المصاريف الزراعية وتوثيق جميع العمليات الزراعية والحصول على انتاج عالي الجودة 

 .ضلوسعر اف
  

لتجنب اآلثار السلبية لزبادة درجة الحرارة على اإلنتاجية البد من العمل على زراعة  •

محاصيل عالية اإلنتاجية لتعويض النقص فى اإلنتاجية، وكذلك إعادة توزيع أصناف 

المحاصيل على مناطق زراعتها والزراعة فى المواعيد المثلى، مع إستخدام مزيد من 

 .اعة لتجنب اآلثار السلبية لزيادة درجات الحرارةالتسميد األزوتى فى الزر
  

زيادة كميات المياه المتاحة عن طريق االستثمار في إعادة استخدام المياه العادمة، الحصاد  •

 .و إدارة الطلب على المياه وزيادة كفاءة اإلنتاج لوحدة المياه ،المائي، وتحليه المياه
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  .فلسطين -رام اهللا . محافظة جنين 

 )2( كتاب محافظة طولكرم اإلحصائي السنوي . 2010لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي  •

  .فلسطين -رام اهللا

 )2( وي كتاب محافظة جنين اإلحصائي السن.  2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

  .فلسطين -رام اهللا

  .األراضي الفلسطينية- النتائج النهائية للتعداد): 2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

رقم . 2011كتاب فلسطين االحصائي السنوي ): 2011(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

  .رام اهللا، فلسطين". 12"

 )3( كتاب محافظة قلقيلية اإلحصائي السنوي .  2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

  .فلسطين -رام اهللا
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 محافظة – النهائية النتائج ، 2010 -الزراعي التعداد2012 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز •

  .فلسطين - اهللا طولكرم رام

 2010/2011مسح االحصاءات الزراعية،   2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

  .فلسطين -رام اهللا. ج الرئيسيةالنتائ.

 –، النتائج النهائية  2010 -التعداد الزراعي. 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

  .فلسطين -رام اهللا . محافظة جنين 

 –، النتائج النهائية  2010 -التعداد الزراعي.  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

 .فلسطين -اهللا  رام. محافظة أريحا واألغوار

 ،دليل البيوت المحمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية): 2007. (م ،الفارس ،م ،الزير •

  .المملكة العربية السعودية ،لعالقات العامة واالعالم الزراعيا

تغير المناخ واستخدام المياه للري في منطقة القصيم في المملكة العربية  ،)2005. (ع ،المسند •

 ).رسالة دكتوراة غير منشورة( ،بريطانيا –نورج  ،جامعة إيست انقليا ،السعودية

جامعة االزهر وجامعة االمارات العربية سابقاظو  ،أدارة المزارع) : 2005(.أ،المصري •

  .مؤسسة شباب الجامعة االسكندرية

 للفترة جنين شمال محافظة في الزراعي االستخدام أنماط :)2003. (غ خطيب، •

  . )منشورة غير ماجستير رسالة (فلسطين  ،الوطنية النجاح جامعة م، 2003-1981 •

 .تقارير غير منشورة ،النشرة المطرية ،)2011 -1975(دائرة االرصاد الجوية •

 .تقارير غير منشورة ،)2012 -2010(دائرة االرصاد الجوية •

 .م 2010-1985ارعة في مدينة جنين، اإلحصاءات الرسمية دائرة الز •

 .م 2010-1994في مدينة طولكرم، اإلحصاءات الرسمية دائرة الزارعة  •

جامعة  ، 2005 – 1976األردن للفترة  وادي في الصهيوني االستيطان ،)2005. (ط قاسم، •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(،فلسطين ،النجاح الوطنية 

  .م 2006نمر البرنامج اإلرشادي للفراولة، وزارة الزراعة الفلسطينية،  عادش، •

البندورة العنقودية  ،الدليل الفني لزراعة محصول الفلفل الحلو ،)2008(عبد العزيز ،عايد •

مشروع الشراكة  .فلسطين ،والكرزية في منطقة غور االردن حسب مواصفات التصدير

 .4ص ،الوكالة االمريكية للتنمية الدولية. الزراعية االنتاجية الفلسطينية

 .فلسطين ،ةاالمطار السنوي تقارير): 2011 - 1997(وزارة الزراعة،  •

أهم االمراض الفطرية التي ): FAO  )2006وزارة الزراعة ومنظمة االغذية والزراعة  •

  .رام اهللا ،وزارة الزراعة. تصيب البندورة داخل الدفيئات وطرق معالجتها
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 وقسم والري للتربة العامة اإلدارة ، واألغوار أريحا محافظة ، الزراع مديرية ، الزراع وزارة •

 .2008التربة 

  .م 2008زراعة الفراولة،  -، دليل المزارع الفلسطينيةرام اهللا - رة الزراعة الفلسطينيةوزا •
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  .الجزيرة العربية منطقة في واألمطار للحرارة اإلقليمية يةالمناخ النماذج 1.2 ملحق

  

  

  

  
أسقاطات النموذج المناخي االقليمي

لتغيرات الحرارة في منطقة شبه الجزيرة 

العربية للعشرينات واالربعينات 

والسبعينات القرن الحالي نسبة إلى 

 .التسعينات من القرن الماضي

مي أسقاطات النموذج المناخي االقلي  

لتغيرات هطول االمطار في منطقة شبه 

الجزيرة العربية للعشرينات واالربعينات 

والسبعينات القرن الحالي نسبة إلى 

 .التسعينات من القرن الماضي

             Source: Hemming D.، Betts R، & Ryall D. 2007  
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  .م 2007- 1982ة  الفتر خالل الغربية الضفة في األمطار خريطة معدالت  1.3:ملحق 
  

  
  

  GIS.وحدة  ، 2008 والبيره، اهللا رام محافظة _الزراعة وزارة :المصدر
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  .االقاليم المناخية في الضفة الغربية:  3.2ملحق 

  

  
  
  GIS.وحدة  ، 2010 أريج :المصدر
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  . الغربية الضفة في خريطة مناطق الدراسة  3.3:ملحق 

  

  
  GIS.وحدة  ، 2012 الزراعة ، وزارة :المصدر
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 .استبانه المزارعين: 1.4لحق م

  

  عمادة الدراسات العليا                                                  

 جامعة القدس

  

  

  

  استبانه

تأثير التغيرات المناخية على واقع المحاصيل التصديرية في منطقة شمال الضفة 

  الغربية وغور االردن

  
  

  

  الباحث

  القادر ثائر عبد

  
 
  

  

  

  
 

  فلسطين –القدس 

  م 2012/ هـ 1433
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
 
 
 
 

                   
 استبانة

  

تأثير التغيرات المناخية على واقع المحاصيل التصديرية في منطقة شمال الضفة 

  الغربية وغور االردن

  أخي  الكريم 

  ،،،تحية طيبة وبعد

  

التغيرات المناخية على واقع المحاصيل  معرفة أثر يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى 

  التصديرية في منطقة شمال الضفة الغربية وغور االردن

اإلرشاد  –وهذه الدراسة هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 

  . جامعة القدس -معهد التنمية الريفية المستدامة  –الزراعي 

االستبيان بهدف جمع معلومات حول موضوع الدراسة، ومن هنا يرجى التكرم لذلك صمم هذا 

باإلجابة على األسئلة  بموضوعية ودقة  شاكرين لكم تعاونكم ومؤكدين استخدام المعلومات 

  لما لها من أهمية على نتائج الدراسة ،المصرح بها ألغراض البحث العلمي فقط

  

  مع بالغ احترامي وتقديري لتعاونكم

   

  الباحث                                                                                

  

  ثائر عبد القادر
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  جامعة القدس-معهد التنمية الريفية المستدامة 

 البيانات التعريفية: القسم األول 

  

 معلومات تعريفية

A.1  يترك لالستخدام المكتبي (  ............رقم االستمارة(  

A.2 اسم المستفيد :..............................................    

A.3 رقم الهاتف: ...............................................    

A.4 

. 6       ذنابة. 5عتيل        . 4قلقيلة           . 3حبلة          . 2عزون         . 1: اسم الموقع

.       11كفر ذان     . 10الجلمة           .   9قباطية          . 8اقة الشرقية        ب. 7كفر اللبد    

. 17عين البيضا   . 16اريحا   . 15الجفتلك    .14فروش بيت دجن  . 13طمون .  12بروقين     

  المدور                   .19كردلة    . 18بردلة  
             

 

 
 

A.5 

    :المحافظة

  قلقيلية. 4نابلس                . 3طولكرم                . 2جنين                . 1   

 اريحا         . 6طوباس               . 5   

 

 
 

A.6  تاريخ تعبئة االستمارة............/.............../.............  

 
 

   المزارعخصائص : القسم الثاني

B.1    أنثى. 2ذكر                         . 1الجنس؟   

B.2 ؟)بالسنوات الكاملة(العمر 
  

B.3

إعدادي  . 4        ابتدائي    . 3     ملم        . 2أمي       .  1 ؟المؤهل العلمي

  انوي         ث. 5

ماجستير  . 9دبلوم عالي         . 8بكالوريوس           . 7دبلوم متوسط          . 6

 دكتوراه. 10

  

B.4
ربة بيت     . 3موظف                    . 2مزارع                     . 1    الوظيفة الرئيسية؟

 .................................أخرى، حدد . 5)              عامل(مهن حرة . 4
  

B.5
ربة بيت     . 3موظف                    . 2مزارع               . 1            المهنة الثانوية ؟

  .................................أخرى، حدد . 5)              عامل(مهن حرة . 4
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B.6
متزوجة                /متزوج. 2عزباء                       /أعزب. 1الحالة الزوجية؟          

  منفصلة/منفصل. 5أرملة                  /أرمل. 4مطلقة      /مطلق. 3
 

  

B.7 شيقل متوسط الدخل الشهري لالسرة؟    

B.8شيقل متوسط الدخل الشهري لالسرة من الزراعة؟    

B.9فردا ويتوزعون كما يلي  . :عدد أفراد األسرة المعالة: 

  عددهم  الجنس

  توزع األسرة حسب العمر بالسنوات
عدد 

العاملين 

  منهم

عدد 

العاملين 

في 

  الزراعة

عدد الحاصلين 

على شهادة 

  يةثانو

عدد 

الحاصلين 

على شهادة 

  جامعية
  فأكثر 60  16-59  7-15  1-6

  ذكور
     

 

 

   

  اناث
     

 

 

   

المجمو

       ع

 

 

   

 

 :الحيازة الزراعية: القسم الثالث 

C.1 اجمالي المساحة المزروعة بالدونم؟      

C.2 أجمالي المساحة المروية بالدونم ؟............  

C.3   اجمالي المساحة المزروعة بنظام الجلوبال جاب؟  

C.4 
بندورة شيري . 2بندورة عنقودي    . 1ما هي المحاصيل المحمية  التي تزرعها االن ؟  

  .............  حدد،غير ذلك . 6فراولة  . 5اعشاب طبية   .4فلفل ملون  . 3
  

  

 : التغيرات المناخية: القسم الرابع

 D.1  ال   . 2نعم   . 1هل تعلم ما هو المقصود بالتغيرات المناخية ؟     

. 2نعم  . 1هل تشعر بان هناك تغير في عناصر المناخ خالل في العقد األخير في فلسطين؟     

ال
D.2 

  

  العقد األخير ؟أذا كانت االجابة نعم ماهي التغيرات التي لمستها خالل

. 4ارتفاع في درجات الحرارة   . 3أزدياد كميات االمطار   . 2أنخفاض كميات االمطار  . 1

  أنخفاض في درجات الحرارة

  الشئ مما ذكر .   7          5&6.3،1تذبذب في توزيع االمطار          . 5

D.3 
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 ت على عملك  ؟ما هي عناصر التغيرات المناخية التي أثر

. 4الرطوبة    . 3ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة   . 2األمطار وتذبذبها وتوزيعها    . 1

 جميع ما ذكر.6ال شئ مما ذكر .5التبخر   

D.4 

  
هل تعتقد إن التذبذب في أسعار المنتجات الزراعية يعود الى التقلبات الحاصلة في الطقس 

  ال.2م   نع.1والمناخ؟  
D.5 

الزراعات . 2الزراعات المروية المكشوفة   .1برأيك؟ أيهما األكثر تأثرا بتغير المناخ ؟    

 .الزراعات البعلية.3المروية المحمية 
D.6 

  
؟ هل أدى التغير في المناخ إلى  استبدال االصناف المزروعة حاليا بأصناف أخرى جديدة

  ال.2نعم   .1
D.7 

  
االصناف . 2األصناف البلدية المحلية   . 1في حال اإلجابة نعم فان االصناف الجديدة هي؟  

  .االصناف المعدلة وراثيا. 3األكثر تهجين   
D.8 

 D.9  ال.2عم   ن. 1هل تعتقد أن التغير في المناخ له أثر على كمية اإلنتاج للمحاصيل؟    

  

-5بنسبة  2زادت . 1في حال اإلجابة نعم هل الكميات المنتجة بسبب التغير في المناخ ؟ 

أنخفضت بأكثر من . 4%   25-10أنخفضت بنسبة . 3% 10-5أنخفضت بنسبة .%2 10

  لم تتأثر كمية االنتاج. %5    25
D.10 

 D.11  ال.2نعم   .1مناخ أدى التغير في المساحة المزروعة لديك؟  هل التغير في ال 

 D.12  لم تتغير. 3أنخفضت   .2ازدادت   . 1في حال اإلجابة نعم هل المساحة المزروعة لديك ؟    

 D.13  ال. 2نعم    . 1هل التغير في المناخ أدى إلى التغير في موسم الزراعة لديك ؟  

يوم  30أبكر ب .2يوم    15أبكر ب .1في حال اإلجابة نعم فأن فترة الزراعة أصبحت ؟  

  تأخرت ب شهرين. 6يوم    30تأخرت ب .5يوم      15تأخرت ب .4أبكر ب شهرين   .3
D.14 

البندورة العنقودية . 1حسب اعتقادك؟   ما هي المحاصيل المحمية األكثر تأثرا بتغير المناخ  

  الفراولة    .5اإلعشاب الطبية    . 4الفلفل     .  3البندورة الكرزية     .    2
D.15 

  ال.2نعم .1هل التغير في المناخ أدى إلى التغير في موسم الزراعة لديك؟  

  :في حال االجابة نعم أجب عن االسئلة التالية
D.16 

أبكر في . 2يوم   15أبكر ي . 1فأن موعد الزراعة البندورة العنقودية والكرزية  أصبحت؟  

  .لم يتغير موعد الزراعة. 5يوم  30تأخرت ب .4يوم  15تأخرت ب .3يوم  30
D.17 

يوم  30أبكر في . 2يوم   15أبكر ي . 1فأن موعد الزراعة الفلفل الملون  أصبحت؟  

  .لم يتغير موعد الزراعة. 5يوم  30تأخرت ب .4يوم  15تأخرت ب .3
D.18 

تأخرت ب .3يوم  30أبكر في . 2يوم   15أبكر ي . 1فأن موعد الزراعة الفراولة  أصبحت؟  

  .لم يتغير موعد الزراعة. 5يوم  30تأخرت ب .4يوم  15
D.19 
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يوم  30أبكر في . 2يوم   15أبكر ي . 1موعد الزراعة النباتات الطبية  أصبحت؟  فأن 

  .لم يتغير موعد الزراعة. 5يوم  30تأخرت ب .4يوم  15تأخرت ب .3
D.20 

برك . 4عين جارية   . 3شبكة ماكروت   .2بئر ارتوازي  .1ما هو مصدر الري لديك ؟   D.21 

 D.22  ال.2نعم    .1هل التغير في المناخ أدى إلى التغير في استهالك كميات الري ؟   

  
  في حال اإلجابة نعم فأن كمية المياه المستهلكة في الري للدونم المحمي الواحد؟

ادت بأكثر ز. 4%                  50- 25زادت .3%          25زادت . 2لم تتغير   .1

  %                   25-10انخفضت بنسبة.5%     50من 

D.23 

سلبا . 2ايجابا  . 1هل التغير الحاصل في المناخ أثر على جودة المياه المستخدمة في الري؟    D.24 

 D.25  ال .2نعم    . 1في مزرعتك  نتيجة لزيادة استهالك المياه؟  هل قمت  بزيادة مدة الري   

 D.26  ال. 2نعم . 1هل التغير في المناخ له أثر على كميات الضخ من اآلبار الجوفية؟    

  
لم تتأثر . 3انخفضت   . 2ازدادت   . 1في حال اإلجابة نعم فأن كميات الضخ من اآلبار ؟  

  كميات الضخ
D.27 

  
ارتفع سعر المياه . 1هل التغير في المناخ أدى إلى تكلفة سعر المياه المستخدمة في الري؟  

  لم يتغير.3أنخفض     .2
D.28 

 D.29  ال. 2نعم       . 1هل التغير في المناخ أدى الى زيادة تكاليف االنتاج؟   

. 3المبيدات   . 2مياه الري   . 1ما هي المدخالت االكثر تأثرا بتغير المناخ في مزرعتك؟  

  نحل التلقيح . 4االسمدة الكيماوية والمخصبات    
D.30 

نعم . 1هل التغير الحاصل في المناخ أدى الى ظهور أفات وأمراض زراعية جديدة؟   

ال2
D.31 

 D.32  ال.2نعم   . 1هل التغير في المناخ أدى إلى زيادة اإلصابة باآلفات واألمراض الزراعية ؟  
 

 D.33     ضع إشارة صح، مع امكانية ( ما هي األمراض األكثر انتشار وظهورا بسبب التغيرات المناخية؟

حشرة توتا ابسليوتا                                                                                  . 1  

                 األمراض الفيروسية                                                                 . 2  

البياض الدقيقي                                                                                       . 3  

غبي                                                                                       البياض الز.4  
الديدان بأنواعها                                                                                      . 5  

التبقع البكتيري                                                                                       . 6  

                                                  األمراض الفسيولوجية                              . 7  

  العناكب بأنواعها. 8  
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 :االربحية الزراعية: الخامس مالقس

  
أعشاب  ،لةفراو ،فلفل ملون ،بندورة عنقودية ،زية بندورة كر( ن الخضار المحمية مجدول أربحية إنتاج دونم 

  .لنفس المحصول) بعد االشتراك بنظام الجلوبال جاب(واالن   سنة حسب نوع المحصول 12قبل ) طبية

القيمة الكلية   )شيقل(السعر  الكمية الوحدة  البنود

  )شيقل(

  أالن  قبل  أالن  قبل أالن قبل

          كغم  اإلنتاج   العائدات

التكاليف 

  المتغيرة

          دونم  حراثة

          شتلة  لأشتا

          شيقل  زراعة

          لتر/كغم المبيدات والعالجات

أسمدة كيماوية او

  عضوية

          كغم

          دونم رش مبيدات

          شيقل عمل يدوي مستأجر

          شيقل عمل آلي مستأجر

          صندوق عبوات التعبئة

          خلية نحل التلقيح

          لفة  ملش 

          كوب اه الريمي

التكاليف 

  الثابتة

          شيقل )ان وجد(اهتالك االالت

اهتالك شبكة

  )سعرها(الري

          شيقل

          شيقل )سعرة(اهتالك الهيكل

(اهتالك البالستيك

  )سعرة

          شيقل

          دونم ايجار االرض

          ساعة عمل عائلي

  

  شاكرين حسن تعاونكم                                                  
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